1

บทที่ ๑
ข้อมูลทั่วไป
1. สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา

ตราสัญญาลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง
หัวใจ 9 ดวง หมายถึง คนพิการทั้ง 9 ประเภท
มือ
หมายถึง การโอบอุ้มช่วยเหลือทางด้านการศึกษาอย่างเสมอภาคและทั่วถึง
คนนั่งรถเข็น หมายถึง คนพิการที่ได้รับการช่วยเหลือ บาบัด ฟื้นฟูแล้ว
รูป ศกศ.รย. หมายถึง หยดน้าใจชาวระยอง ที่เมตตาคนพิการ
อักษรย่อ
ศกศ.รย. หมายถึง

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง

ปรัชญา
ปญฺญาโลกสฺมึปชฺโชโต. ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
คติพจน์
สภาพแวดล้อมดี มีอนามัย ใฝุศึกษา พัฒนาศักยภาพเป็นเลิศ
คาขวัญ
คนพิการต้องได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณค่าสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
สีประจาศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง
สีฟาู หมายถึง สีแห่งความหวัง ความสุข เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันเปรียบเสมือนคนพิการที่ได้รับ
การฟืน้ ฟู พัฒนาทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม
สีเหลือง หมายถึง สีแห่งความสดใสปลอดโปร่ง แสงสว่างเปรียบเสมือนคนพิการที่ได้รับการ
พัฒนาแล้วเป็นบุคคลทีม่ ีคุณค่าแก่สงั คมและประเทศชาติ
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ต้นไม้ประจาศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง
ต้นประดู่ปุา

หมายถึงความมั่นคง ถาวร แข็งแรง

ที่ตั้ง
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 23/2 หมู่ที่ 4 ตาบลทับมา อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง สังกัด สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ โทร 038-022701 โทรสาร 038-022701เนื้อที่ 4 ไร่ 78 ตารางวา
e-mail:ray_special@hotmail.com website: http://www.school.obec.go.th/sp_rayong
1.1 ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อของศูนย์การศึกษาพิเศษ
กระทรวงศึกษาธิการตระหนัก และเห็นความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาการศึกษาพิเศษให้แก่คนพิการ
หรือผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และจิตใจ เพื่อให้คนเหล่านั้นซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาส
ได้รับบริการทางการศึกษาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และสามารถให้บริการได้อย่างกว้างขวางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพอันเป็นนโยบายการพัฒนาการศึกษาที่สาคัญประการหนึ่งของรัฐบาล และ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่จะจัดการศึกษาให้เกิดความเสมอภาคทั้งเชิงคุณภาพ และรองรับพระราชบัญญัติการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาพิเศษทั้งใน และนอก
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้ร่วมมือกันจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาพิเศษด้านคน
พิการขึ้น เพื่อเป็นแผนแม่บท ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2538 สาหรับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะได้นาไปเป็นแนวทางในการจัดทารายละเอียด เป็น
แผนงาน โครงการ และงบประมาณต่อไป ซึ่งในแผนดังกล่าวได้กาหนดนโยบาย และมาตรการด้านบริการ
ว่าจัดให้มีศูนย์ หรือหน่วยให้บริการให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัยความพิการ ตลอดจนการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มแก่คนพิการทุกวัย ทุกครอบครัว โดยในระยะเร่งด่วนให้กรมสามัญศึกษาจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ
ระดับประเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาเขตการศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด ดังนั้น ใน
ปีงบประมาณ 2539 สานักงบประมาณจึงได้สนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าครุภัณฑ์ส่วนหนึ่งให้กรมสามัญ
ศึกษาเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจาเขตการศึกษาจานวน 4 เขตการศึกษา ได้แก่ เขต
การศึกษา 3 จังหวัดสงขลา เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น และเขต
การศึกษาส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อมาในปีงบประมาณ 2540 ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังทั้ง
ทางด้านบุคลากร ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ พร้อมทั้งงบประมาณดาเนินการ และเพิ่มให้อีก 1 เขต
การศึกษา คือ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี
ในปี
2542 กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอมาตรการการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการต่อ
คณะรัฐมนตรี (หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0205/4993 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2542) และ
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คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2542 และได้ลงมติเห็นชอบในหลักการ
มาตรการการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ และได้ดาเนินการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งได้อนุมัติให้กรมสามัญศึกษาเตรียมการจัดตั้งศูนย์การศึกษาเพื่อคนพิการเพิ่มขึ้นอีก 8 แห่ง ใน 8
เขตการศึกษา ได้แก่ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา เขตการศึกษา 4
จังหวัดตรัง เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี เขตการศึกษา 7 จังหวัด
พิษณุโลก เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา และเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี โดยเริ่มตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2543 เป็นต้นไป สาหรับการจัดอัตรากาลังเข้าปฏิบัติงาน ในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการได้เกลี่ยอัตรากาลังของ
กระทรวงศึกษาธิการเองโดยไม่ขอจัดตั้งอัตราใหม่
นอกจากนี้ ตามมาตรการการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงได้เห็นชอบกับยุทธศาสตร์การดาเนินงาน และโครงสร้างการบริหารงานการศึกษาเพื่อ
คนพิการเอาไว้ด้วย (เป็นโครงสร้างเฉพาะกิจ) โดยกาหนดให้สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาตาม
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน สาระสาคัญประการหนึ่งในโครงสร้างการบริการจัดการศึกษา
เพื่อคนพิการ คือ ให้มีศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด ทาหน้าที่เป็นศูนย์เตรียมการ นานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
จัดทาและจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้บริการการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม บาบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพ และดาเนินการระบบส่งต่อ โรงเรียน และชุมชน โดยมีเงื่อนไข
ในชั้นนี้คือ ให้โรงเรียนศึกษาพิเศษของกรมสามัญศึกษา ใน
24 จังหวัด ทาหน้าที่เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัด และจัดเลือกโรงเรียนอื่นที่เหมาะสมเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด39
อีก จังหวัด
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง จึงจัดตั้งขึ้นครั้งแรกอย่างไม่เป็นทางการ ภายใน
โรงเรียนศึกษาพิเศษ ระยอง เลขที่ 114 หมู่ 1 ตาบลบ้านแลง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมี นาย
สมพงศ์ พรหมช่วย ผู้อานวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษระยอง เป็นผู้ดูแลการจัดตั้ง และได้ประสานงานและ
ทางานร่วมกับสามัญศึกษาจังหวัดระยอง และได้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2543 อย่างเป็นรูปธรรม และมีคน
พิการเข้ารับบริการทั้งภายในโรงเรียนและภายนอก ในลักษณะหมุนเวียน ไป – กลับ และตลอดเวลาในการ
ให้บริการ มีคนพิการในเขตพื้นที่มาเข้ารับบริการเพิ่มขึ้นตามลาดับ ทั้งการให้บริการภายในศูนย์ฯ และการ
ออกหน่วยให้บริการตามบ้าน สถานศึกษา และตามหน่วยงานอื่นๆ
ปี พ.ศ.
2548 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง ได้รับความอนุเคราะห์จาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ในการใช้สถานที่ให้เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
ระยอง คือ อาคารสานักงานการประถมศึกษาอาเภอเมือง (เดิม) ภายในที่ว่าการอาเภอเมือง ซึ่งเป็นอาคาร
แบบพิเศษสร้างเอง 400 ตารางเมตร อยู่ในเขตชุมชน การคมนาคมขนส่งสะดวก อยู่ในความดูแลของ
เทศบาลนครระยอง อยู่ใกล้สถานที่ราชการหลายแห่ง เช่น ที่ว่าการอาเภอ ไปรษณีย์ กรมที่ดิน สถานี
ตารวจ โรงเรียนระยองวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคระยอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ฯลฯ
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แต่ในขณะนี้มีคนพิการมาเข้ารับบริการเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก ทาให้สถานที่ที่จากัด ไม่เพียงพอที่จะรองรับ
คนพิการที่มารับบริการในแต่ละวัน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ได้เสนอขอความอนุเคราะห์ที่ดินในการก่อสร้างอาคารตามแบบมาตรฐาน
ที่สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษกาหนด ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี ซึ่งขณะนี้
กาลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ ระยอง โดยได้งบสนับสนุนจากสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เป็นจานวนเงิน 3,749,000 บาท และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นจานวนเงิน 6,275,800 บาท
รวมเป็นเงิน 10,024,800 บาท
ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง ได้รับความอนุเคราะห์จากสานักงานธนารักษ์
พื้นที่ระยอง ได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่ราชพัสดุแปลงเลขที่ รย 184 บริเวณแยกทับมา (หลังสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง) จานวน 4 ไร่ เป็นที่ก่อสร้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง
แห่งใหม่
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 23/2 หมู่ที่ 4 ตาบลทับมา อาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 บนเนื้อที่ 4 ไร่
78 ตารางวา สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 038 - 022701 E – mail : SEC_RAYONGl@hotmail.com Website :
http://school.obec.go.th/sp_rayong ปัจจุบันมีบุคลากรทั้งหมด 5 4 คน ผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ นาย
เกรียงไกร เกียรติวงค์กมล
แผนทีศ่ ูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง
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๒. ทิศทางของสถานศึกษา
2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และกลยุทธ์การพัฒนาการจัด
การศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง
วิสัยทัศน์ (Vision)
คนพิการได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (
EI) และเตรียมความพร้อม มีการพัฒนาเต็มศักยภาพ
สามารถช่วยเหลือตนเองและดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
พันธกิจ (MISSION)
1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความ
พร้อมสาหรับคนพิการ เพื่อเข้าสู่ระบบช่วงเชื่อมต่อ
2. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาครู บุคลากร ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ
3. ส่งเสริมสนับสนุน สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
สาหรับคนพิการทุกสังกัด
4. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือคนพิการ ด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง
5. พัฒนาระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศของคนพิการในระดับจังหวัด
เป้าหมาย (Goal Setting)
1. คนพิการมีการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
2. ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้ดูแลคนพิการได้รับการพัฒนา และฝึกอบรมให้มีทักษะในการดูแล
ช่วยเหลือคนพิการ
3. คนพิการได้รับ สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนพิการด้านการศึกษา
5. มีระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของคนพิการ ในระดับจังหวัดอย่างครอบคลุมครบถ้วน
อัตลักษณ์
ยิ้มไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองได้
เอกลักษณ์
บรรยากาศพร้อมเรียนรู้ ครูเอาใจใส่
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2.2 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง
กลยุทธ์ที่ 1 ประสานความร่วมมือและระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนในสังคมให้มีส่วนช่วยเหลือใน
การบริหารจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการทุกประเภทในจังหวัดระยอง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แผนการให้บริการเฉพาะ
ครอบครัว การเตรียมความพร้อม การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจนได้รับสิ่ง
อานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 3 จัดการศึกษา อบรมแก่ผู้ปกครอง ครู ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กพิการทุกประเภท
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยองให้มี
มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยองแบบมีส่วนร่วม

สร้างความ

ผู้บริหาร

เข้าใจ

มีภาวะผู้นา

นักเรียนพัฒนาการดี
มีความสุข

การมีส่วนร่วม
วางแผน

สนับสนุน

พัฒนาบุคลากร

ระดมทรัพยากร

อย่างต่อเนื่อง

นิเทศตรวจสอบ
อย่างเป็นระบบ
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยองแบบมีส่วนร่วม
(School Best ManagementSBM )
๑. ผู้บริหารมีภาวะในการเป็นผู้นา
๒. สร้างความเข้าใจ บทบาท อานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู
บุคลากร
๓. ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
การศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง
๔. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๕. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนา โดยใช้ระบบปฏิบัติงานแบบ PDCA

แผนภูมิการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบการปฏิบัติงานแบบ วงจร Deming
Plan
วางแผน

กลุ่มบริหาร
วิชาการ

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป

ผู้บริหาร
สถานศึกษา

Action
ปรับปรุงพัฒนา

Do
ปฏิบัติ

กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

Check
กลุ่มบริหาร
แผนงานงปม

ตรวจสอบ/ นิเทศ

งปมงปมปม.
การการดาเนินงาน แบบ PDCA มีการวางแผนการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน มีการประเมินผล และนาผล
การนิเทศติดตามมาปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
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โครงสร้างของวงจร PDCA
ขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนของวงจร PDCA ประกอบด้วย "การวางแผน" อย่างรอบคอบ เพื่อ " การปฏิบัติ "
อย่างค่อยเป็นค่อยไป แล้วจึง "ตรวจสอบ" ผลที่เกิดขึ้น วิธีการปฏิบัติใดมีประสิทธิผลที่สุด ก็จะจัดให้เป็น
มาตรฐาน หากไม่สามารถบรรลุเปูาหมายได้ ก็ต้องมองหาวิธีการปฏิบัติใหม่หรือใช้ความพยายามให้มากขึ้น
กว่าเดิม
ขั้นตอนการวางแผน (Plan)
ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการกาหนดกรอบหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึง
การพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ พร้อมกับพิจารณาว่ามีความจาเป็นต้อง
ใช้ข้อมูลใดบ้างเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูลให้ชัดเจน นอกจากนี้ จะต้อง
วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ แล้วกาหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การวางแผนยังช่วย
ให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งในด้าน
แรงงาน วัตถุดิบ ชั่วโมงการทางาน เงิน เวลา ฯลฯ โดยสรุปแล้ว การวางแผนช่วยให้รับรู้สภาพปัจจุบัน
พร้อมกับกาหนดสภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการผสานประสบการณ์ ความรู้ และทักษะอย่าง
ลงตัว โดยทั่วไปการวางแผนมีอยู่ด้วยกัน 2ประเภทหลัก ๆ ดังนี้
ประเภทที่ 1 การวางแผนเพื่ออนาคต เป็นการวางแผนสาหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือกาลังจะ
เกิดขึ้น บางอย่างเราไม่สามารถควบคุมสิ่งนั้นได้เลย แต่เป็นการเตรียมความพร้อมของเราสาหรับสิ่งนั้น
ประเภทที่ 2 การวางแผนเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เป็นการวางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อสภาพที่ดีขึ้น ซึ่งเราสามารถควบคุมผลที่เกิดในอนาคตได้ด้วยการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่ปัจจุบัน
ขั้นตอนการปฏิบัติ (DO)
ขั้นตอนการปฏิบัติ คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้กาหนดไว้ในขั้นตอนการ
วางแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ดาเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ พร้อมกับ
สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย เราไม่ควรปล่อยให้ถึงวินาทีสุดท้ายเพื่อดูความคืบหน้าที่เกิดขึ้น หาก
เป็นการปรับปรุงในหน่วยงานผู้บริหารย่อมต้องการทราบความคืบหน้าอย่างแน่นอน เพื่อจะได้มั่นใจว่า
โครงการปรับปรุงเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check)
ขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แต่ขั้นตอนนี้มักจะ
ถูกมองข้ามเสมอการตรวจสอบทาให้เราทราบว่าการปฏิบัติในขั้นที่สองสามารถบรรลุเปูาหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ สิ่งสาคัญก็คือ เราต้องรู้ว่าจะตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน
ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์สาหรับขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนการดาเนินงานให้เหมาะสม (Act)
ขั้นตอนการดาเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ 2 กรณี คือ ผลที่
เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรก ก็ให้นาแนวทางหรือ
กระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทาให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจ
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หมายถึงสามารถบรรลุเปูาหมายได้เร็วกว่าเดิม หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม หรือทาให้คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้
แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ เราควรนาข้อมูลที่รวบรวมไว้
มาวิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรจะดาเนินการอย่างไรต่อไปนี้
 มองหาทางเลือกใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้
 ใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม
 ขอความช่วยเหลือจากผู้รู้
 เปลี่ยนเปูาหมายใหม่

/////////////////////////////////////////

๑๐

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้อานวยการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองผู้อานวยการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางนภัส ทอมุด

งานแผนปฏิบัติการสารสนเทศ

งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
(IEP) และเตรียมความพร้อม

งานวัดผลและประเมินผล

งานบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว

งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียน
ร่วม การจัดการศึกษาในห้องเรียน
คู่ขนาน

งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานทะเบียนนักเรียน

งานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้

งานส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ โดยครอบครัว
และชุมชน

งานบริการสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ
บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา (ระบบคูปองการศึกษา)

งานพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ
บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

งานจัดการศึกษาสาหรับเด็ก
เจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล

งานให้คาปรึกษา แนะแนว และส่งต่อ

งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
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บทที่ 2
เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ
งานวิชาการมีขอบข่ายครอบคลุมเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร และการเรียนการสอน ตั้งแต่การ
วางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดดาเนินงาน เกี่ยวกับการเรียนการสอน
การจัดบริการ การ
สอน ตลอดจนการวัด และประเมินผล รวมทั้งติดตามผล และสื่อการสอนรวมไปถึงการพัฒนาผู้สอน
ตลอดจนการดาเนินกิจการของโรงเรียนจะต้องเป็นไปตามหลักสูตร และระเบียบพิธีการของการเรียนการ
สอน จาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมทุกระยะ ด้วยการจัด
เนื้อหาวิชาให้ทันสมัย บางครั้งก็มีการเพิ่มวิชาใหม่ๆ เข้าไปด้วย ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างแท้จริงนั้น
เกิดจากการเรียนการสอน ดังนั้น เมื่อหลักสูตรเปลี่ยนก็จาเป็นต้องอบรมครูตามไปด้วย เพราะการใช้
หลักสูตรในโรงเรียนจะมีส่วนเกี่ยวโยงไปถึงการจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน วิธีสอน การใช้อุปกรณ์การ
สอนและการประเมินผลด้วย ถ้ามองในด้านของงานสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการ ได้แก่ งาน
ควบคุมดูแลหลักสูตร การสอน อุปกรณ์การสอน การจัดการเรียน คู่มือครู การจัดชั้นเรียน การจัดครู
เข้าสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน การฝึกอบรมครู การนิเทศการศึกษา การเผยแพร่งาน
วิชาการ การวัดผลการศึกษา การศึกษาวิจัย การประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพสถานศึกษา
จะเห็นได้ว่า งานวิชาการเป็นงานที่มีขอบข่ายครอบคลุมหลายด้าน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนทุกด้าน ซึ่งสามารถสรุปขอบเขตของงานวิชาการได้ดังนี้ งานการจัด
หลักสูตร งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานการใช้วิธีการสอน และการใช้สื่อการเรียนการ
สอน งานการวัดผลการเรียนการสอน และการนิเทศการสอน
หลักการบริหารงานวิชาการ
ในการบริหารงานวิชาการจะต้องมีหลักการและวิธีการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหาร ดังนั้นในหลักการเบื้องต้นของการบริหารจึงต้องมีข้อความชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1 ยึดหลักให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตร
แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคมอย่าง
แท้จริง โดยมีครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม
2 มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด
3 มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการกาหนดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้
รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้
4 มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้มีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัด
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ทุกช่วงชั้นทั้งระดับเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
5 มุ่งส่งเสริมให้มีการร่วมมือเป็นเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัด
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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รูปแบบการให้บริการทางการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยองเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในลักษณะการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มหรือแรกพบความพิการการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพบริการส่งต่อและการให้ความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามความต้องการจาเป็นพิเศษโดยเป็นไปตามกฎกระทรวงทั้งนี้ในการ
ให้บริการทางการศึกษาหรือทักษะความรู้ทางวิชาการจะไม่มีระบบชั้นเรียนโดยจะเป็นในลักษณะการเตรียม
ความพร้อมเพื่อการส่งต่อโรงเรียนเรียนร่วมหรือโรงเรียนเฉพาะความพิการต่อไปในส่วนของเด็กพิการตาม
บ้านนั้นศูนย์ฯจะจัดให้บริการในลักษณะการออกเยี่ยมบ้านให้ความรู้ผู้ปกครองชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาศักยภาพคนพิการศูนย์ฯจึงมีรูปแบบการให้บริการพัฒนาศักยภาพคนพิการดังนี้
การให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง จัดรูปแบบการให้บริการ ดังนี้
1. จัดให้บริการที่ศูนย์ ผู้พิการเข้ารับบริการที่ศูนย์ฯแบบไป – กลับหมุนเวียน 80 คน/วันการ
ให้บริการแบ่งเป็น 3ระยะคือการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมเพื่อส่งต่อมีการให้บริการ
2 รูปแบบ
1) การให้บริการภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ
2) การให้บริการที่บ้าน
การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเป็นการจัดบริการทางการศึกษาทีค่ รอบคลุมตั้งแต่เริ่มมารับบริการที่
ศูนย์ฯโดยการลงทะเบียนเข้ารับบริการจัดทาแฟูมประวัติรวบรวมข้อมูลทั้งทางการแพทย์สังคมสงเคราะห์
การสังเกตพฤติกรรมทดสอบสมรรถภาพพื้นฐาน และการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล รวมทั้ง
แผนการให้ บริการเฉพาะครอบครัวตามความต้องการจาเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลและส่งเสริมสนับสนุนให้
คนพิการได้รับบริการสื่อสิ่งอานวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวงฯ
2. จัดให้บริการส่งเสริมสนับสนุน การให้บริการแบ่งเป็น 3 กลุ่มจานวนเปูาหมายในการให้บริการ
เป็นไปตามบริบทของพื้นที่และความพร้อมของกลุ่มเปูาหมายโดยให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่และผู้พิการ
อย่างทั่วถึงมากที่สุด
2.1 กลุ่มเรียนร่วมในสถานศึกษา คือกลุ่มผู้พิการที่เรียนร่วมอยู่ในระบบสถานศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชนทุกระดับชั้น
ลักษณะการให้บริการให้บริการส่งเสริมการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลประสานงาน
ให้ได้รับสื่อสิ่งอานวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามความต้องการจาเป็น
ในการส่งเสริมพัฒนาการให้คาแนะนาคาปรึกษาแก่ครูผู้ปกครองรวมทั้งการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมเจตคติที่
สร้างสรรค์
2.2 กลุ่มที่รับบริการในหน่วยงานอื่นคือกลุ่มผู้พิการที่รับบริการอยู่ในโรงพยาบาลองค์กรอื่นทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่นอกเหนือจากกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
ลักษณะการให้บริการให้บริการส่งเสริมการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลประสานงาน
เพื่อให้ได้รับสื่อสิ่งอานวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามความต้องการ
จาเป็นให้คาแนะนาคาปรึกษาส่งเสริมองค์ความรู้ทางการศึกษาพิเศษรวมทั้งการอบรมพัฒนาบุคลากร
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3. การให้บริการพ่อแม่ผู้ปกครองของคนพิการ เป็นการให้บริการในรูปแบบการให้คาแนะนา
คาปรึกษาและให้ความรู้โดยการจัดฝึกอบรมสนับสนุนให้มีการจัดกลุ่มหรือชมรมผู้ปกครองเด็กพิการเพื่อการ
รวมตัวกันดาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็กพิการต่อไป
4. การให้บริการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆที่เกี่ยวข้องใน
การให้บริการคนพิการได้แก่โรงเรียนเรียนร่วมสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สาธารณสุขจังหวัดสถานีอนามัยตาบลศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการเป็นต้นทั้งนี้รูปแบบการให้บริการเป็นลักษณะ
การประสานเครือข่ายโดยการจัดทาแผนปฏิบัติการร่วมกันเพื่อให้คนพิการได้รับบริการอย่างครอบคลุม
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสนับสนุนบริการสื่อและทรัพยากรการเรียนรู้ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้มีความรู้
ทักษะและเกิดเจตคติที่สร้างสรรค์ต่อคนพิการพร้อมทั้งการจัดทาบัญชีหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็วในการประสานงาน
5. การให้บริการอื่นๆ
5.1 เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลแหล่งที่ผู้พิการสามารถรับบริการตามสิทธิอันพึงได้รับ
5.2 จัดทาเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้พร้อมทั้งการจัดอบรมการพัฒนาบุคลากร
5.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบทบาทของศูนย์ฯเพื่อให้ประชาชนทั่วไปครอบครัวคน
พิการและคนพิการในเขตพื้นที่การศึกษารับทราบและเข้าใจรวมทั้งมีเจตคติที่สร้างสรรค์ต่อคนพิการโดยให้
โอกาสคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในสังคมอย่างทัดเทียมคนทั่วไป
การให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยองตามภาระงานที่ต้องปฏิบัติ
1. การให้บริการผู้พิการหรือที่มีความบกพร่องภายในศูนย์
1.1 การบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มหรือแรกพบความพิการ
- คัดแยกประเภทความพิการ
- ประเมินความสามารถพื้นฐาน
- จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
- จัดทาแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)
- จัดทาแผนให้บริการเฉพาะครอบครัว (IFSP)
1.2 การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการหรือที่มีความบกพร่อง 9 ประเภท
- กระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆ
- กายภาพบาบัด
- กิจกรรมบาบัด
- ปรับพฤติกรรม
- ฝึกพูด
1.3 การเตรียมความพร้อม
- ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน
- ทักษะทางสังคม
- ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
- ทักษะทางวิชาการ
- ทักษะทางพฤติกรรมและอารมณ์
- ทักษะการรับรู้และการเคลื่อนไหว
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2. การให้บริการที่บ้าน
2.1 การบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มหรือแรกพบความพิการ
- คัดแยกประเภทความพิการ
- ประเมินความสามารถพื้นฐาน
- จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
- จัดทาแผนให้บริการเฉพาะครอบครัว (IFSP)
2.2 การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการหรือที่มีความบกพร่อง 9 ประเภท
- กระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆ
- กายภาพบาบัด
- กิจกรรมบาบัด
- ปรับพฤติกรรม
- ฝึกพูด
3. การให้บริการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม
- การสร้างความตระหนักรู้ ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนร่วมให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
- คัดแยกประเภทความพิการ
- จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
- จัดทาแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)
- สนับสนุนสื่อ สิ่งอานวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ทักษะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจาวัน
ทักษะทางสังคม
ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
ทักษะทางวิชาการ
ทักษะทางพฤติกรรมและอารมณ์
ทักษะการรับรู้และการเคลื่อนไหว
4. การพัฒนาบุคลากร
- ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
- ผู้ปกครองและอาสาสมัคร
- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- นักวิชาชีพอื่นๆ
5. การให้บริการชุมชน/ผู้ปกครอง/ผู้พิการ/ผู้เกี่ยวข้อง
- เผยแพร่ความรู้ด้านการศึกษา
- เป็นวิทยากรฝึกอบรม
- นิทรรศการ/งานวิจัย
- เป็นสถานที่จัดอบรม/ที่พัก/กิจกรรมอื่นๆ
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- ให้บริการสื่อและอุปกรณ์
- เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้
6. การประสานเครือข่าย
- ส่งต่อคนพิการ ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ด้านอาชีพ ด้านสังคม
- ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้พิการ
๗. การจัดการศึกษากลุ่มเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล
การจัดการศึกษาสาหรับกลุม่ เด็กเจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล เป็นรูปแบบของการจัดการศึกษา
อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่เอื้อประโยชน์แก่เด็กเจ็บปุวยเรื้อรังที่อยู่ในวัยเรียน โดยศูนย์
การศึกษาพิเศษร่วมกับโรงพยาบาล หรือสถาบันทางการแพทย์ เพื่อสร้างโอกาส ทางการศึกษาให้กับเด็ก
เจ็บปุวยในวัยเรียนด้วยรูปแบบที่เอื้ออานวย โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และต้องมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เนื่องจากเด็กเจ็บปุวยในวัยเรียนที่มีปัญหา ด้านสุขภาพไม่สามารถเข้ารับการศึกษาในระบบปกติได้
จึงจาเป็นที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจะต้องจัดการศึกษาให้กับบุคคลกลุ่มนี้ในรูปแบบที่เหมาะสม โดยมีแนว
ทางการดาเนินงานดังต่อไปนี้
การจัดห้องเรียน
การจัดห้องเรียนเป็นการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ อานวยในการเรียน การสอน
รวมทั้งต้องคานึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมกับสภาพเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังที่มารับบริการ ดัง
ตัวอย่างนี้

แผนภูมิตัวอย่างห้องเรียนศูนย์การเรียนสาหรับเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล
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การจัดห้องเรียนสาหรับเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล สิง่ ทีส่ าคัญคือการจัดห้องหรือ มุมต่าง ๆ
เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ประสบการณ์และความเพลิดเพลิน ตามแต่สถานที่จะอานวย โดยมีมุมที่สาคัญ ๆ
ดังนี้
1. มุมสอนเป็นรายกลุ่ม ควรจัดโต๊ะ เก้าอี้ ประมาณ 3 -5 ตัว เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียนการ
สอนที่สามารถจัดรวมกันได้ หรือต้องการให้เพื่อนช่วยเพื่อนหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม การมีปฏิสัมพันธ์ เป็นต้น
2. มุมสอนรายบุคคล ควรจัดให้อยู่บริเวณมุมห้องหรือส่วนที่เงียบ หรือมีเสียงรบกวนน้อยที่สุด
เนื่องจากเป็นมุมที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะวิชาการ จาเป็นต้องใช้สมาธิ เพื่อลดสภาวะ
การรบกวนจากสภาพแวดล้อม เป็นต้น
3. มุมคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต ควรจัดให้มีไว้อย่างน้อย 1 ชุด เนื่องจากในสภาพปัจจุบัน
คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เด็ก ๆ ชอบ สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเด็ก
เจ็บปุวยได้ เช่น ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมนันทนาการ ค้นหาความรู้ พิมพ์งานเพื่อเป็น
พื้นฐานอาชีพได้ เป็นต้น
4. มุมหนังสือ ตารา แบบเรียนและห้องสมุด ควรจัดให้มีหนังสือ ตารา แบบเรียนและหนังสืออ่านนอก
เวลา หนังสือนิทานหรือหนังสือที่เด็ก ๆ ชื่นชอบ
5. มุมสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ทั้งของจริงและของจาลอง วิทยุหรือโทรทัศน์ เพื่อใช้
ประกอบการเรียนการสอน หรือทากิจกรรมส่งเสริม ให้เกิดการเรียนรู้ และ สร้างความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
6. มุมจัดแสดงผลงานเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและส่งเสริมให้ผลิตชิ้นงานตามความคิด จินตนาการและ
ความสามารถ
7. มุมครู ควรจัดให้มีโต๊ะ เก้าอี้ และตู้เก็บเอกสารเท่าที่จาเป็น และควรให้อยู่ใกล้ กับประตูหรือ
มองเห็นทางเข้า -ออกได้ จะได้สังเกตเห็นบุคคลหรือนักเรียนที่เดิน เข้า -ออก จากห้องเรียนเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียน
การให้บริการด้านการศึกษา
การให้บริการด้านการศึกษาสาหรับเด็กปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล มีดังนี้
ขั้นที่ 1 การพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนหมายถึง การรับนักเรียนจากการส่งต่อเด็กเจ็บปุวยที่มารับ
บริการกับโรงพยาบาล เพื่อมาเข้ารับบริการด้านการศึกษา
ขั้นที่ 2 การจาแนกกลุ่มนักเรียนโดยจาแนกตามระดับการศึกษา และจาแนก ตามความเห็นของแพทย์
ดังนี้ การจาแนกตามระดับการศึกษา เพื่อวางแผนจัดการศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่
กลุ่มเด็กที่เข้าเรียนในสถานศึกษาแล้ว หมายถึง เด็กที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นต่าง ๆ เช่น ปฐมวัย
ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตอนต้น สาหรับเด็กกลุ่มนี้วางแผนการจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กได้รับการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
กลุม่ เด็กทีไ่ ม่เคยได้รับบริการด้านการศึกษามาก่อน หรือเป็นเด็กตกหล่น เนือ่ งจากปุวยเป็นโรคเรื้อรัง
หรือมีภาวะเจ็บปุวยที่ต้องรักษาตัวเป็นระยะเวลานานหรือเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้ขาดโอกาส
ทางการศึกษา จึงต้องวางแผนการจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กได้รับโอกาสเข้ารับการศึกษา
การจาแนกตามความเห็นแพทย์ เพือ่ จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ข้อจากัดตามภาวะของโรคและความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมของเด็ก แบ่งได้ 4 กิจกรรม ดังนี้
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1. วิชาการ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการ สาหรับนักเรียนที่ปุวยด้วยโรคเรื้อรังที่
สามารถเรียนรู้ได้ทั้งในกลุ่มที่กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา และกลุ่มที่ยังไม่ได้เข้ารับการศึกษา โดยไม่เกิด
ผลกระทบต่อภาวะโรคและแผนการรักษา สามารถจัดกิจกรรมทางวิชาการ ดังนี้
1.1 นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ครูผู้สอนในโครงการฯ จะดาเนินการสอนต่อยอด
และสอนซ่อมเสริมจากหลักสูตรจากสถานศึกษาเดิม นามาปรับให้มี ความเหมาะสมกับการเรียนการสอนใน
โรงพยาบาล และจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอนรายบุคคล (IIP) ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผล เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาที่ต่อเนื่อง สามารถเชื่อมโยงผลการเรียน
ระหว่างโครงการ ฯ และสถานศึกษาเดิมได้
1.2 นักเรียนที่ยังไม่ได้เข้ารับการศึกษาหรือไม่ได้เรียนแล้ว (ออกกลางคัน) ปัจจุบันยังไม่มี
หลักสูตร (อยู่ระหว่างดาเนินการหาแนวทางช่วยเหลือ) ครูผู้สอนในโครงการฯ จะประเมินความสามารถขั้น
พื้นฐานและจัดการศึกษาใน 3 ระดับ คือ 1) ระดับเตรียมความพร้อม 2) ระดับก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช่วงชั้นที่ 1-3) โดยการปรับหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนตาม
ระดับความสามารถและจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอนรายบุคคล (IIP) ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล เพื่อให้สามารถถ่ายโอนผลการเรียนกับการศึกษาในระบบ
หากนักเรียนต้องการหรือพร้อมจะเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษา
2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสุข สนุกสนาน
เพลิดเพลิน ลืมความทุกข์ ความวิตกกังวลในเรื่องต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเข้าจังหวะ ตามข้อจากัดแต่ละโรค
กิจกรรมดนตรี ศิลปะ นันทนาการ กิจกรรมวันสาคัญ เป็นต้น
3. กิจกรรมการดูแลตนเองในการดาเนินชีวิตประจาวัน ตามข้อจากัดและภาวะ ของโรค เป็น
กิจกรรมที่ให้ความรู้แก่นักเรียนหรือผู้ปกครองให้เข้าใจ สามารถดูแลตนเองและดาเนินชีวิตอย่างปกติสุขด้วย
ตนเอง ลดภาวะแทรกซ้อน
4. กิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ สื่อ หรืออุปกรณ์
5. กรณีโรงพยาบาลนั้น ๆ มีโครงการสารสนเทศเพื่อเด็กปุวยตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นกิจกรรมฝึกให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน อินเตอร์เน็ต เกมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพื่อการจัดการเรียนการสอนและสร้างความสนุกเพลิดเพลิน
ให้แก่เด็กปุวย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนให้ความสนใจและชื่นชอบมาก
ขั้นที่ 3 การจัดบริการทางการศึกษาเริ่มตั้งแต่การวางแผนการดาเนินงาน ในเรื่องหลักสูตร การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ จัดหา เลือก ใช้ ผลิตและพัฒนาสื่อ จัดกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การวัดและประเมินผล ตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้
3.1 ขั้นเตรียมการจัดบริการทางการศึกษา การดาเนินงานในขั้นนี้เป็น การเตรียมความพร้อมเพื่อ
เข้าสู่กระบวนการจัดการศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล การเลือกกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับนักเรียน การปรับหลักสูตรและกิจกรรม ให้เหมาะสมกับนักเรียน การจัดทาแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล การจัดทาแผนการสอนรายบุคคล การจัดสื่อ และสิ่งอานวยความสะดวก การจัด
สภาพห้องเรียนและสภาพแวดล้อม
ตัวอย่างการปรับหลักสูตรและกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุม่ เด็กเจ็บปุวยเรือ้ รังในโรงพยาบาล ทัง้
2 กลุ่ม ดังนี้
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3.1.1 กลุ่มเด็กที่เข้าเรียนในสถานศึกษาแล้ว กลุ่มเด็กที่เจ็บปุวยเป็นโรคเรื้อรังหรือ ต้องพัก
รักษาตัวเป็นระยะเวลานานและต่อเนื่องทาให้ขาดเรียน ส่งผลต่อการเรียนในสถานศึกษาเดิม สาหรับเด็กใน
กลุ่มนี้ต้องคานึงถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถถ่ายโอนผลการเรียนระหว่างโครงการ ฯ กับ
สถานศึกษาเดิม ควบคู่ไปกับสภาพ ความเจ็บปุวย จึงต้องวางแผนจัดกิจกรรมวิชาการ เพื่อต่อยอดใน
รายวิชาที่สาคัญและจาเป็น หากเด็กสามารถเรียนรู้ได้และแพทย์เจ้าของไข้อนุญาต จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพจิตที่ดี เพื่อให้เด็กคลายความวิตกกังวลจากสภาวะโรคและ การรักษาพยาบาล จัดกิจกรรมการดูแล
ตนเองในการดาเนินชีวิตประจาวันตามสภาวะโรคที่เป็นเพื่อให้เกิดผลดีต่อการรักษา และจัดกิจกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้แผนการจัดการศึกษา เฉพาะบุคคลเป็นเอกสารหลักฐานประกอบในการถ่าย
โอนผลการเรียน กลุ่มเด็กที่เข้าเรียนในสถานศึกษาแล้ว ตามสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร ปรับหลักสูตร
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี กลุ่มภาวะสุดท้ายของชีวิต กลุ่มที่
สามารถเรียนได้ เทคโนโลยีสารสนเทส กิจกรรมดูแลตนเองตามสภาวะโรค การสอนวิชาการ กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี เทคโนโลยีสารสนเทส กิจกรรมดูแลตนเองตามสภาวะโรค กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
ที่ดี เทคโนโลยีสารสนเทส กลุ่มเด็กที่เข้าเรียน ในสถานศึกษาแล้ว โรคเรื้อรัง โรคทั่วไป จาแนกตามความ
คิดเห็นของแพทย์ จาแนกตามระดับการศึกษา
3.1.2 กลุ่มเด็กที่ยังไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษา เป็นกลุ่มโรคเรื้อรัง เนื่องจากภาวะสุขภาพที่
ไม่เอื้ออานวยต่อการเรียนในระบบ ทาให้เด็กเจ็บปุวยเรื้อรังกลุ่มดังกล่าวไม่สามารถเข้าเรียนได้ จึงเป็นเหตุ
ให้ขาดโอกาสทางการศึกษา สาหรับเด็กกลุ่มนี้ ทางโครงการ ฯ ได้ดูแลและจัดการศึกษาให้โดยประเมิน
ความรู้ ความสามารถพื้นฐาน ถ้าเด็กอยู่ในระดับเตรียมความพร้อมจะเริ่มจากการสอนทักษะพื้นฐาน 6
ทักษะ ได้แก่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะทางภาษา ทักษะทางสังคม ทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองและทักษะทางวิชาการ โดยใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอน
รายบุคคล (IIP) เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนส่งต่อเพื่อรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและเสริมด้วย
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี การดูแลตนเองและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลังการเรียนแล้ว โครงการ ฯ จะ
ประเมินผลและรวบรวมผลงานของนักเรียนให้ผู้ปกครอง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและใช้ประกอบการสมัคร
เรียนในสถานศึกษาใกล้บ้าน ถ้าเด็กอยู่ในระดับประถมศึกษา จะเริ่มจากการสอนเนื้อหาวิชาการตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปรับลดเนื้อหา โดยใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และ
แผนการสอนรายบุคคล (IIP) มาเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา ถ้าหากเป็นนักเรียนที่อยู่ในภาวะสุดท้าย
ของชีวิต (End of Life) จะดาเนินการสอนเพื่อผ่อนคลายความเครียด วิตกกังวลและความเจ็บปวด
โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี การดูแลตนเอง และเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น
3.2 ขั้นดาเนินการจัดบริการทางการศึกษา เป็นขั้นที่ให้บริการ ด้านการศึกษาแก่นักเรียนที่เข้ารับ
บริการ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนรายบุคคล
การจัดการเรียนการสอนในสถานที่ต่างๆ เช่น ห้องเรียน หอผู้ปุวยหรือข้างเตียงโดยการปรับสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้
3.3 ขั้นประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการเรียนเพื่อติดตามความก้าวหน้าหลังจากที่ได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนไปแล้ว ได้แก่ การประเมินผล ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ยืดหยุ่น และ การปรับปรุงคุณภาพการเรียน
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ขั้นที่ 4 การจาหน่ายนักเรียนออกจากโครงการฯ เนื่องจากแพทย์พิจารณาจาหน่ายเด็กออกจากหอผู้ปุวย
ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ได้แก่ กลับบ้านได้ ส่งต่อไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลอื่นหรือหน่วยงานใหม่ หรือ
เสียชีวิต
ขั้นที่ 5 การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง หลังจากแพทย์อนุญาตให้เด็กเจ็บปุวยเรื้อรังกลับบ้านได้ ครูผู้สอนใน
โครงการ ฯ จะต้องติดตามความก้าวหน้าในด้านการเรียน เพื่อให้ทราบว่าเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังที่มารับบริการ
สามารถกลับไปเรียนต่อเนื่องได้ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ กรณีเด็กกาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา
ส่วนเด็กที่ยังไม่ได้เข้ารับการศึกษา ครูผู้สอนในโครงการ ฯ จะต้องประสานกับผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษา
พิเศษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนจัดการศึกษาต่อไป
๘. การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการรุนแรงตามบ้านหรือโครงการปรับบ้าน เป็นห้องเรียน
เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู
การพัฒนาคนพิการในปัจจุบนั จะดาเนินการภายใต้หลักของสิทธิและความเสมอภาค ในการได้รับการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยคานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจาเป็น
เฉพาะบุคคลและหลักของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นหน่วยงานของรัฐที่
จัดการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัย แก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต
และจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ปกครอง คนพิการ ครู บุคลากร และชุมชน รวมทั้งการจัดสื่อ เทคโนโลยี สิ่ง
อานวยความสะดวก บริการและ ความช่วยเหลืออื่นใด คนพิการสามารถเลือกบริการทางการศึกษา
สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความ
ต้องการจาเป็นพิเศษของคนพิการนั้น ถึงแม้เด็กพิการจะได้รับโอกาส ในการได้รับการจัดการศึกษาใน
รูปแบบการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยจากศูนย์การศึกษาพิเศษแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีเด็กพิการจานวน
มากที่ไม่ได้รับการศึกษาเพราะต้องอยู่กับบ้านตลอดเวลา สาเหตุที่เด็กพิการกลุ่มนี้ ไม่ได้รับการศึกษาอาจ
เป็นเพราะ สภาพความพิการรุนแรง ครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่สามารถเดินทางมารับบริการจาก
หน่วยงาน ที่ให้บริการต่าง ๆ ได้ ทาให้เด็กพิการที่บ้านไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งผลให้มีความพิการ
รุนแรงเพิ่มขึ้น ดังนั้นศูนย์การศึกษาพิเศษจึงจาเป็นต้องจัดการศึกษาแก่เด็กพิการ ในกลุ่มนี้โดยการปรับบ้าน
เป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู เพื่อให้เด็กพิการที่บ้านที่ไม่ได้รับการศึกษา ได้มีโอกาสรับการฟื้นฟูและ
พัฒนาศักยภาพจากผู้เชี่ยวชาญ พ่อแม่ ผู้ปกครองที่เป็นผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดหรือผู้ดูแล คนพิการ ให้
สามารถจัดการศึกษาร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษได้เหมาะสมและตรงตาม ความต้องการจาเป็นของคน
พิการภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของเด็กพิการแต่ละบุคคล และได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
สม่าเสมอ ตลอดจนมีกระบวนการจัดอบรม ทดสอบความรู้และ การวัดผลประเมินผลด้วยระบบการนิเทศที่
มีเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสม และถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญแล้วในทุกหน่วยการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาโดยวิธีการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู
เพือ่ พัฒนา พ่อ แม่ ผู้ปกครองหรือผูด้ แู ลคนพิการให้มีเจตคติ องค์ความรูแ้ ละทักษะ ทีจ่ ะพัฒนา
ศักยภาพคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความต้องการจาเป็นแต่ละบุคคล
กลุ่มเปูาหมาย
พ่อ แม่ ผู้ปกครองหรือผูด้ แู ลคนพิการของคนพิการทีม่ ีอายุระหว่าง 0 - 19 ปี ที่ไม่สามารถ มารับ
บริการด้านการศึกษาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษหรือสถานศึกษาหรือศูนย์การเรียนรู้อื่นใด ได้อย่างต่อเนื่อง
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การอบรมผู้ปกครอง
การอบรมผูป้ กครองตามหลักสูตรการอบรมผูป้ กครองเด็กพิการตามหลักการปรับบ้าน เป็นห้องเรียน
เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ดาเนินการใช้ระยะเวลาตลอดหลักสูตร 237 ชั่วโมง ดาเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ระยะ
ระยะที่ 1
อบรมให้องค์ความรูผ้ ูด้ แู ลเด็กพิการ 4 วัน จานวน 27 ชั่วโมง
เครื่องมือจัดอบรม
1. หลักสูตรปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู พ.ศ. 2552
2. การสาธิตการปฏิบัติ
3. แบบทดสอบความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
เครื่องมือนิเทศ
1. แบบการนิเทศ ติดตาม
2. แบบบันทึกผลการพัฒนาการเรียนรู้รายวัน
ระยะที่ 2
ผูด้ แู ลเด็กพิการนาองค์ความรูป้ ฏิบัติกับเด็กพิการทีบ่ า้ นโดยศูนย์การศึกษาพิเศษออกนิเทศ 9 ครั้ง/
นักเรียน 1 คน จานวน 180 ชั่วโมง
ระยะที่ 3
การประชุมสัมมนาผูด้ แู ลเด็กพิการเกีย่ วกับการเตรียมความพร้อมเด็กพิการรุนแรงตามบ้านระหว่างนาความรู้
ไปสู่การปฏิบัติ ระยะเวลา 2 วัน จานวน 15 ชั่วโมง
เครื่องมือแสดงผลการดาเนินงานครั้งที่ 1
1. การสาธิตการปฏิบัติ
2. แบบบันทึกผลการพัฒนาการเรียนรู้รายวัน
ระยะที่ 4
การประชุมสัมมนาผูป้ กครองเด็กพิการเกีย่ วกับการเตรียมความพร้อมเด็กพิการรุนแรงตามบ้าน
หลังเสร็จสิ้นระยะเวลาการนาความรู้ไปปฏิบัติ ระยะเวลา 2 วัน จานวน 15 ชั่วโมง
เครื่องมือแสดงผลการดาเนินงานครั้งที่ 2
1. การสาธิตการปฏิบัติ
2. แบบบันทึกผลการพัฒนาการเรียนรู้รายวัน
3. แบบประเมินผลการพัฒนาทักษะเด็กพิการ
4. แบบการนิเทศ ติดตาม และสรุปผลการนิเทศ ติดตาม
กิจกรรมดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมอบรมให้องค์ความรู้ ผู้ปกครองเด็กพิการ บุคลากรเครือข่าย โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมสัมมนาการเตรียมความพร้อมเด็กพิการรุนแรงตามบ้านระหว่าง/หลังเข้าสู่ระบบ
การศึกษา โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ
กิจกรรมที่ 3 จัดหาสื่อ ส่งเสริมพัฒนาเด็กพิการในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กพิการ โดยศูนย์
การศึกษาพิเศษ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนสื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กพิการ
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ/ร่วมพัฒนาเด็กพิการรุนแรงตามบ้าน โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ
กิจกรรมที่ 5 จัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการพัฒนาการในครอบครัวเด็กพิการ
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ตัวชี้วัดความสาเร็จเชิงคุณภาพ
(1) เกิดความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน รวมถึงสถานศึกษา
ในการสารวจข้อมูลคนพิการ
(2) มีฐานข้อมูลคนพิการ ตลอดจนงานวิจัยเกี่ยวข้องสามารถนาไปเป็นข้อมูล ในการพัฒนาคนพิการ
ต่อไป
(3) ครอบครัวและชุมชนมีความรู้และร่วมมือกันจัดการศึกษาให้กับคนพิการได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตรงตามศักยภาพของคนพิการ
(4) คนพิการรุนแรงที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะ ในการดารงชีวิตมี
พัฒนาการที่ดีขึ้นตามศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
การวัดและประเมินผล
หลักสูตรการอบรมผูป้ กครองคนพิการตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่ เป็นครู มีการ
วัดและประเมินผลดังนี้
1. ระยะการอบรม
การวัดและประเมินผลระยะการอบรม จะมีการประเมินผลผู้ปกครอง คนพิการที่เข้าร่วมโครงการทั้งภาค
ทฤษฏีและปฏิบัติ ดังนี้
1.1 มีเวลาเข้ารับการอบรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 80
1.2 ผ่านเกณฑ์คะแนนจากการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติร้อยละ 80
2. ระยะนาองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ
การวัดและประเมินผลระยะการนาองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจะประเมินผลโดยดูจากสภาพการปฏิบัติจริง
2.1 คนพิการในความดูแลมีแฟูมสะสมงาน
2.2 ผู้ปกครองคนพิการมีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น เอกสารการฝึกสอน คนพิการอย่าง
ต่อเนื่อง / แบบบันทึกผลการผลิตนวัตกรรม หรือจัดซื้อสิ่งอานวยความสะดวก / แบบบันทึกการปรับบ้าน
เป็นห้องเรียน
2.3 ผู้ปกครองคนพิการมีการบันทึกผลการเรียนรู้คนพิการอย่างต่อเนื่อง
3. ระยะการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมคนพิการรุนแรงตามบ้าน
การวัดและประเมินผลระยะการประชุมสัมมนาเกีย่ วกับการเตรียมความพร้อมคนพิการรุนแรงตาม
บ้านจะประเมินผลโดยดูจากสภาพการปฏิบัติจริง ดังนี้
3.1 ผู้ปกครองคนพิการต้องเข้าร่วมประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม คนพิการรุนแรงตาม
บ้าน ทั้ง 2 ครั้ง และต้องนาคนพิการมาร่วมประชุมสัมมนาด้วย
3.2 ผู้ปกครองคนพิการมีเวลาเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการเตรียม ความพร้อมคนพิการ
รุนแรงตามบ้าน แต่ละครั้งอย่างน้อยร้อยละ 80
3.3 ผู้ปกครองคนพิการจัดแสดงผลงานและนาเสนอประสบการณ์การฝึก /สอน คนพิการในความดูแล
ในการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมคนพิการรุนแรงตามบ้าน 2 ครั้ง
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
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การนิเทศ ติดตาม ผลดาเนินการดังนี้
1. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษในแต่ละจังหวัด
2. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การสอน และการใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualized Education Program : IEP) และแผนบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
(Individualized Family Service Plan : IFSP) โดยติดตามที่บ้าน หลังจากการอบรม ระยะที่ 1 เสร็จสิ้น
3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลในช่วงการประชุมสัมมนาการเตรียมความพร้อม คนพิการรุนแรงตาม
บ้าน ปีละ 2 ครั้ง
4. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล แจ้งย้อนกลับให้ผู้ปกครองคนพิการ ได้รับทราบและ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
๙. การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลออทิสติกในห้องเรียนคู่ขนาน
บุคคลออทิสติก มีความบกพร่องทางพัฒนาการหลายด้าน ซึ่งอาจจาแนกความบกพร่อง ออกเป็น 3
ด้านที่สาคัญๆ คือ
1. ความบกพร่องด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
2. ความบกพร่องด้านภาษาและการสื่อสาร
3. ความบกพร่องด้านพฤติกรรมและอารมณ์
บุคคลออทิสติกแต่ละคน มีความบกพร่องในแต่ละด้านมากน้อยแตกต่างกัน ดังนั้น ในการจัดการศึกษา
สาหรับบุคคลออทิสติก จึงจาเป็นต้องคานึงถึงความต้องการจาเป็นและสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละคน
เป็นสาคัญ การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลออทิสติกมุ่งพัฒนาทักษะ ของบุคคลออทิสติกที่ดีอยู่แล้วให้พัฒนา
ยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาทักษะที่ยังบกพร่องของบุคคลออทิสติกให้ดีขึ้นด้วยเพื่อให้บุคคลออทิ
สติกสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ อย่างสูงสุด
การจัดการศึกษาแบบห้องเรียนคู่ขนาน เป็นการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลออทิสติก ที่มีการบูรณาการ
องค์ความรู้หลายส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อให้บุคคลออทิสติกได้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสูงสุด
โดยใช้หลักปรัชญาการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ (Child Center) ซึ่งจะทาให้การจัดการศึกษาในเรื่อง
ต่างๆ นั้น สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละคน
การจัดการแบบห้องเรียนคูข่ นานนั้น เป็นการจัดการศึกษาทีม่ ุง่ เน้นพัฒนาศักยภาพ ของบุคคลออทิ
สติก จนสามารถเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปในห้องเรียนปกติได้ โดยบุคคลออทิสติกจะต้องได้รับการกระตุ้น และ
เสริมสร้างทักษะในด้านต่างๆ ทุกด้าน รวมถึงด้านวิชาการ ความรู้ ตามกลุ่มสาระและมาตราฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการให้มากที่สุด ซึ่งมีองค์ประกอบในการดาเนินงาน
ดังนี้
1. ห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก
ห้องเรียนคูข่ นานออทิสติก หมายถึง ห้องเรียนพิเศษ ทีท่ างสถานศึกษาจัดหาไว้ เพือ่ ใช้ในการเรียนการ
สอนสาหรับบุคคลออทิสติกโดยเฉพาะ แต่ในบางโอกาส เด็กอาจจะต้องได้ไปเรียนร่วมในบางเวลา อย่างไรก็
ตามเด็กกลุ่มนี้จะต้องมีกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกเรื่องที่เด็ก ต้องได้รับการเรียนรู้
ทีต่ ้ังของห้องเรียนคูข่ นาน ควรอยู่ในบริเวณอาคารเดียวกันกับอาคารเรียนผูเ้ รียนปกติในระดับอายุช่วง
ชั้นเดียวกัน เช่น "ห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก ระดับอายุช่วงชั้นประถม" ก็อยู่ในส่วนของบริเวณอาคารเรียน
ของกลุ่มช่วงชั้นประถม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความสะดวก ในการเชื่อมต่อ ส่งต่อและถ่ายโอน ผู้เรียนออทิสติกก
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ลับไป-มา ระหว่างห้องเรียนคู่ขนานกับห้องเรียนร่วม จะไม่ทาให้ห้องเรียนคู่ขนานโดดเดี่ยว แปลกแยก
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน จะต้องลดสิ่งเร้าต่างๆที่อาจรบกวนการเรียนการสอนได้ เช่น การติดตั้งวัสดุ
อุปกรณ์ที่เคลื่อนไหว วับแวม เป็นต้น
การจัดองค์ประกอบภายในห้องเรียนคู่ขนาน ต้องจัดสรรพื้นที่ในห้อง ให้สามารถ ที่จะใช้ฝึกและสอน
สาระเนื้อหาทักษะต่างๆได้ เช่น ทักษะทางวิชาการ ทักษะการดารงชีวิตประจาวัน รวมถึงบริการต่างๆ เช่น
การกระตุ้นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ การฝึกพูด และ การปรับพฤติกรรม
2. หลักสูตรการเรียนการสอน
เนือ้ หาหลักสูตรการเรียนการสอนของบุคคลออทิสติกนั้น จะมีเปูาหมาย เพือ่ ลดทอน / ขจัด
ข้อบกพร่องต่างๆที่มีของเด็ก พัฒนาทักษะที่จาเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อเด็ก ในการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ
ทุกด้านของเด็ก จนบุคคลออทิสติกสามารถเรียนร่วมกับเด็กทั่วไป ในห้องเรียนได้ โดยสามารถแบ่งออกได้
เป็น 4 เรื่อง คือ
2.1 การลดทอน / ขจัดข้อบกพร่อง
บุคคลออทิสติกทุกคนมีข้อบกพร่องที่แตกต่าง และมากน้อย ไม่เท่ากัน ข้อบกพร่องเหล่านั้นจะส่งผลต่อการ
พัฒนาศักยภาพ เปรียบเหมือนเป็นกาแพงที่มาขวางกั้นการเรียนรู้ ทักษะในเรื่องอื่น ๆ ของเด็ก ดังนั้น การ
ลดทอนและขจัดข้อบกพร่องต่างๆ ที่มีอยู่นั้น จึงเป็นเรื่องแรก ที่เด็กต้องได้รับการเรียนรู้เพื่อกาจัดสิ่งที่มา
ขวางกั้นการเรียนรู้เหล่านั้น ข้อบกพร่องต่าง ๆ เหล่านั้น ได้แก่การพูด /การสื่อสาร การเลียนแบบ การ
ปฏิบัติตามคาสั่ง ข้อบกพร่องทางกายภาพ การพัฒนาของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก และปัญหา
ทางด้านพฤติกรรม เป็นต้น
2.2 ทักษะในการดารงชีวิตประจาวัน (Daily living Skills)
เป็นทักษะที่เด็กจะต้องเรียนรู้ทั้งที่บ้าน และสถานศึกษา เช่น การแปรงฟัน การแต่งตัว การรับประทาน
อาหาร รวมถึงการกระตุ้นทักษะทางสังคมในการปฏิบัติตามกฎของสังคม เช่น การเข้าแถว การรอ การ
กล่าวคาขอโทษ /ขอบคุณ เป็นต้น
2.3 เนื้อหาทางวิชาการ
ควรใช้เนื้อหาวิชาการตามหลักสูตรการศึกษาปกติ โดยการบูรณาการ หลอมรวมกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นหลักสูตรคู่ขนานเฉพาะบุคคลในแต่ละระดับช่วงชั้น และให้ทักษะด้านสังคมเป็นทักษะเฉพาะเจาะจง
สาหรับบุคคลออทิสติกและอาจต้องได้รับการบาบัด ทางการแพทย์ร่วมด้วย กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอน สื่อ สาหรับบุคคลออทิสติกต้องจัดให้สอดคล้องกับศักยภาพของเด็กแต่ละคน เช่น การใช้สื่อที่เป็น
รูปภาพประกอบ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น
3. วิธีการจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาแบบห้องเรียนคู่ขนานมีวิธีการจัดการ เริ่มตั้งแต่เด็กเข้าเรียน ในสถานศึกษา และมีการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเด็กมีความสามารถ หรือมีศักยภาพ เพียงพอที่จะเรียนร่วมกับเด็ก
นักเรียนทั่วไปได้ โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้
การคัดกรอง
สิง่ ทีต่ อ้ งคานึงถึงเป็นอันดับแรกคือ ศักยภาพของเด็กแต่ละคน การจัด การศึกษาแบบห้องเรียน
คู่ขนานจะต้องมีการคัดกรองเด็ก โดยพิจารณาประเด็นที่สาคัญดังนี้ คือ
- อายุของเด็ก
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- ความสามารถเชิงวิชาการ
- ทักษะทางสังคม
- ความสามารถในการใช้ชีวิตประจาวัน
- ความต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษา
จุดประสงค์ของการคัดกรองบุคคลออทิสติก เพือ่ ใช้ข้อมูลศักยภาพต่างๆ พิจารณาระดับ
ความสามารถ ความบกพร่องของเด็ก โดยแบ่งกลุ่มเด็กออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ ๆ ตามระดับอาการ เพื่อ
ประโยชน์ในการช่วยเหลือและพัฒนาการจัดการศึกษาให้ถูกต้อง และ สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพ
ความสามารถ และความต้องการพิเศษทางการศึกษาของเด็ก ดังนี้
1. กลุ่มที่มีความสามารถน้อย หรือ กลุ่มที่มีอาการรุนแรง
2. กลุ่มที่มีความสามารถระดับปานกลาง หรือ กลุ่มที่มีอาการปานกลาง
3. กลุ่มที่มีความสามารถสูง หรือ กลุ่มที่มีอาการเพียงเล็กน้อย
การจัดระดับบุคคลออทิสติกในห้องเรียนคู่ขนาน
การจัดระดับผู้เรียนในห้องเรียนคู่ขนาน จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ เพื่อสอดคล้อง กับข้อมูลจากการคัดกรอง
และมีการบูรณาการองค์ความรู้เรื่องต่างๆ ผนวกเข้าไปในการเรียน การสอน เพื่อให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพ
อย่างเต็มที่ สูงสุดและรอบด้าน ซึ่งสามารถแบ่งการจัดการนั้นออกได้ 3 ระดับ คือ
1. ระดับเชื่อมต่อ เด็กที่มีอาการรุนแรง เริ่มต้นการเรียนรู้ในช่วงนี้ เด็กจะได้รับการช่วยเหลือทุกๆ
ด้าน เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่มาขัดขวางการเรียนรู้ อย่างเข้มข้น ทั้งเรื่องการฝึกพูด การปรับ
พฤติกรรม กายภาพบาบัด และการบาบัดทางการแพทย์ ในขณะเดียวกัน เด็กจะได้รับการกระตุ้นทักษะทาง
สังคม จากสถานการณ์จริง จากเด็กทั่วไป เช่น การเข้าแถว การเล่นเป็นกลุ่ม มีการเชื่อมต่อกับผู้เรียนทั่วไป
ในวัยเดียวกัน หรือ ใกล้เคียง โดยมีครูประสานกิจกรรมเป็นพี่เลี้ยง และเป็นคนคอยกระตุ้นให้เด็ก มีส่วน
ร่วมในทักษะสังคมนั้นๆ
2.ระดับส่งต่อ เด็กที่มีความสามารถระดับปานกลาง หรือ เด็กกลุ่มที่ได้รับการพัฒนาจนมีศักยภาพที่
พอจะเรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไปได้บางเวลาหรือรายวิชาแล้ว ซึ่งในระยะแรกอาจต้องใช้ระบบ ครูผู้สอน
ร่วมกัน (Co-Operation Teacher)โดยมีครูผู้สอน 2 คน ครูคนหนึ่งสอนผู้เรียนปกติ อีกคนหนึ่งสอนผู้เรียน
ออทิสติก ในเรื่องเดียวกัน
3.ระดับถ่ายโอน เด็กที่มีอาการเพียงเล็กน้อย หรือ เด็กที่สามารถผ่านระดับส่งต่อได้ ซึ่งเด็กจะมี
ศักยภาพอยู่ในระดับที่สามารถจะถ่ายโอน ไปสู่ระบบการจัดการศึกษา แบบปกติได้ โดยในระยะถ่ายโอน ทั้ง
คณะครูห้องเรียนคู่ขนานและครูผู้สอนห้องเรียนปกติจะต้องทางานร่วมกัน ดังนี้
3.1 ระยะแรก ของการถ่ายโอน เด็กจะได้รับการสอนเสริมอย่างเข้มข้นโดยคณะครูคู่ขนาน
3.2 ระยะกลาง ของการถ่ายโอน เด็กจะได้รับการสอนเสริมร่วมกันระหว่างคณะครูคู่ขนานกับ
ครูผู้สอนในห้องเรียนปกติ
3.3 ระยะสุดท้าย ของการถ่ายโอน ให้การสอนเสริมหรือการจัดการ ต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็กในระยะ
นี้ จะกระทาเช่นเดียวกับเด็กปกติโดยทั่วไป และถือว่าเป็นการถ่ายโอนเด็กเข้าสู่สังคม โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ถ่ายโอนคือ ศักยภาพด้านทักษะทางสังคมเป็นเกณฑ์หลัก ทักษะทางวิชาการเป็นเกณฑ์รอง บางรายวิชา
บุคคลออทิสติกอาจเรียนล้าหน้าไปกว่าเด็กทั่วไป บางรายวิชาอาจตามไม่ทันนักเรียนทั่วไป บุคคลออทิสติก
จึงจะต้องได้รับการสอนเสริมต่อไปในห้องสอนเสริมของโรงเรียน ที่อาจต้องจัดตั้งขึ้นในโรงเรียน เพื่อ
นักเรียนทุกกลุ่มที่มีปัญหาทางด้านวิชาการ
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เพื่อน Buddy และห้องเรียน Buddy
ทักษะอย่างหนึ่งที่ต้องบูรณการเข้าไป ในการจัดการเรียนการสอนของบุคคล ออทิสติก คือ ทักษะทาง
สังคม ซึ่งการสอนทักษะทางสังคมนี้วิธีการที่ดีที่สุดคือเด็กได้เรียนรู้ จากสถานการณ์จริง จากสภาพแวดล้อม
ปกติ จากเพื่อนนักเรียนทั่วไป ซึ่งเป็นเรื่องที่เด็กจะต้องเผชิญและเรียนรู้ในสังคม ชุมชนทั่วไปที่เด็กอาศัยอยู่
ดังนั้นการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องบุคคลออทิสติก เป็นเรื่องที่สาคัญที่จะต้องถ่ายทอด สู่สังคม ชุมชนที่เด็ก
อาศัยอยู่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และการยอมรับจากคนในสังคม ในโรงเรียน ทุกคน ทุก
ระดับ ตั้งแต่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูประจาชั้น ครูผู้สอน ครูธุรการ นักการ ภารโรง นักเรียนทุกคน รวมถึง
พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ในโรงเรียน ทุกคนควรได้รับข้อมูล ที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุคคลออทิสติก ทั้งเรื่อง
ข้อบกพร่องต่างๆ ความคิดความอ่านที่แตกต่าง เป็นต้น ที่สาคัญของการจัดการศึกษาแบบห้องเรียนคู่ขนาน
คือการค้นหา และจัดตั้งเพื่อนนักเรียนที่จะมาเป็นกลุ่มเพื่อนของบุคคลออทิสติก ซึ่งต้องเป็นนักเรียนที่
ยอมรับในความบกพร่อง และความแตกต่างของบุคคลออทิสติก (เพื่อน buddy) และอยู่ในระดับชั้น
เดียวกับที่บุคคลออทิสติกเข้าไปเรียนร่วมด้วย ในห้องเรียนปกติ (ห้องเรียน buddy) กลุ่มเพื่อน buddy
จากห้องเรียน buddy นั้น จะช่วยได้มากในการกระตุ้นพัฒนาการของบุคคลออทิสติก ทั้งเรื่องทักษะทาง
สังคม โดยเฉพาะเรื่องบุคลิกภาพ การใช้ชีวิตประจาวันและอื่นๆ
4. คณะครูห้องเรียนคู่ขนาน
เพื่อให้การจัดการศึกษาแบบห้องเรียนคู่ขนาน สัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพ จะต้องมีบุคลากรที่เป็นคณะ
ครูซึ่งประกอบด้วย
ครูอานวยการ มาจากคณะผูบ้ ริหารของสถานศึกษา ทาหน้าทีด่ แู ล เรื่องทัว่ ไป และประสานในเรือ่ ง
ความต้องการจาเป็นทางการศึกษาต่างๆ สาหรับเด็ก เช่น ประสานงานระหว่างครูผู้สอนห้องคู่ขนาน และ
ครูผู้สอนทั่วไป หรือประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
ครูประจาชั้น ทาหน้าทีส่ อนเด็กตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) อยู่ในห้องคู่ขนาน โดยมี
ครูประจาชั้น 1 -2 คน ต่อนักเรียน 3-6 คน
ครูประสานกิจกรรม ทาหน้าทีช่ ่วยสอนเด็กตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และทาหน้าทีใ่ น
การ เชื่อมต่อ ส่งต่อ และ ถ่ายโอนผู้เรียน สู่ระบบการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนทั่วไป
นอกจากนี้การจัดการศึกษาในลักษณะห้องเรียนคูข่ นาน ยังสามารถจัดให้กับคนพิการประเภทอืน่ ๆ ได้
โดยต้องคานึงถึงความต้องการจาเป็น และความแตกต่างของแต่ละประเภทความพิการ

/////////////////////////////////////////////
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บทที่ ๓
บทบาท ภาระ หน้าที่
การดาเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
การดาเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการแบ่งการดาเนินงานออกเป็นงานทั้งหมด 14 งาน แบ่งไป
ตามบทบาทภาระหน้าที่งานตามที่สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นผู้กาหนดให้ดังต่อไปนี้
1. งานแผนปฏิบัติการสารสนเทศ
1.1. แต่งตั้งคณะทางานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศ
1.2. จัดทาแผนปฏิบัติการของกลุ่มบริหารงานวิชาการ
1.3. จัดทาปฏิทินการดาเนินงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการ
1.4. สรุปรวบรวมข้อมูลต่างๆในกลุ่มบริหารงานวิชาการ โดยนาข้อมูลมาจัดทาสารสนเทศให้เป็น
ปัจจุบัน
1.5. จัดทาคู่มือ รวบรวมเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ในการบริหารงานวิชาการ
1.6. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ
1.7. นาผลการประเมินมาใช้ปรับปรุง พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
2. งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (IEP) และเตรียมความพร้อม
2.1. รวบรวมข้อมูล ประวัติ ของเด็กที่มารับบริการ
2.2. คัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา/ส่งต่อ
2.3. ประเมินระดับความสามารถพื้นฐานของเด็กพิการที่มารับบริการ
2.4. จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(
IEP)แผนการสอนรายบุคคล(IIP)
2.5. ให้บริการเตรียมความพร้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการสอนรายบุคคล(
IIP)
2.6. การประเมินความก้าวหน้า พัฒนาการ และปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(
IEP)
2.7 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
2.8. จัดทา ให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเด็กพิการรายงานผลและส่งต่อ
3. งานบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
3.1.วางแผนดาเนินงาน/โครงการ/จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน
3.2.รวบรวมข้อมูลเด็กพิการตามบ้าน
3.3.ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่บ้าน แผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว(IFSP)และแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)
3.4.พัฒนาศักยภาพเด็กพิการตามแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว(
IFSP) และ
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)
3.5.ประเมิน สรุป รายงานผลและปรับปรุงการดาเนินการ
4. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และการจัดการศึกษาในห้องเรียนคู่ขนาน
4.1.ส่งเสริม สนับสนุน และประสานองค์กรภาครัฐ และเอกชนที่จัดการเรียนร่วมให้สามารถ
ดาเนินการตามนโยบายการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

27

4.2.จัดทาทะเบียน ข้อมูลนักเรียนเรียนร่วม และข้อมูลเครือข่ายโรงเรียนจัดการเรียนร่วมและ
ห้องเรียนคู่ขนานให้เป็นปัจจุบัน
4.3.ให้คาปรึกษาและจัดอบรมให้ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษให้กับครูในโรงเรียนจัดการเรียนร่วม
ให้สอดคล้องตามความต้องการจาเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล4.ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานให้
นักเรียนพิการในโรงเรียนจัดการเรียนร่วมได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาตามที่กาหนดในกฏกระทรวง
4.5.ส่งเสริมประสานงานในการให้บริการคัดกรอง วางแผน และการให้บริการพัฒนานักเรียนที่มี
ความบกพร่องทุกประเภท
5. งานส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน
5.1.วางแผนและประสานงานร่วมกับเครือข่ายที่ดูแลคนพิการเพื่อพัฒนาคนพิการในเขตพื้นที่
บริการ
5.2.สนับสนุนและส่งเสริมการมีเจตคติด้านบวกในการดูแลผู้พิการโดยครอบครัวและชุมชน
5.3.ให้บริการด้านการศึกษาและฝึกอบรมด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลคนพิการในชุมชน
5.4.ประสานงานให้มีการบริการทางการแพทย์ การช่วยเหลือบริการ บาบัดฟื้นฟูด้านต่างๆให้แก่ผู้
พิการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.5.ประสานงาน สนับสนุน และส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมรายได้แก่ผู้พิการและครอบครัว
5.6.รวบรวม ข้อมูลสารสนเทศ การให้บริการเพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.7.จัดทาโครงการ/กิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริม เกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.8. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
6. งานทะเบียนนักเรียน
6.1.จัดทาทะเบียนนักเรียนให้ชัดเจนถูกต้องเป็นปัจจุบัน
6.2.จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการรับผู้เข้ารับบริการให้เลขประจาตัว
6.3.จัดทาสถิติการรับและส่งต่อผู้เข้ารับบริการ
6.4.จัดเก็บ รักษาเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวกับงานทะเบียน
6.5.รายงานการให้บริการส่งสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษทราบทุกๆเดือน
7. งานวัดผลและประเมินผล
7.1.จัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ในการวัดผล
7.2.จัดทาตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กพิการที่มารับบริการ
ให้เป็นปัจจุบัน
7.3.รวบรวมผลสัมฤทธิ์ที่ครูผู้สอนสรุปผลพัฒนาการ เพื่อพิจารณาส่งต่อเด็กพิการเข้ารับบริการ
ทางการศึกษาต่อไป
7.4.จัดเก็บเอกสาร หลักฐานต่างๆเกี่ยวกับงานวัดผล
8. งานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
8.1.จัดทาแผนพัฒนาห้องสมุดเพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อคนพิการ
8.2.จัดทาแผนประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการใช้ห้องสมุดอย่างแพร่หลาย
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8.3.จัดซื้อ จัดหาหนังสือ งานวิจัย และเอกสารทางวิชาการ วัสดุครุภัณฑ์ของห้องสมุด
8.4.จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
8.5.ซ่อมแซมบารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ของห้องสมุด
8.6.ให้บริการยืม
– คืน หนังสือ
8.7.จัดทาระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
8.8.จัดบรรยากาศภายในห้องสมุดให้เอื้อต่อการให้บริการ
8.9.ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์
8.10.เก็บรวบรวมสถิติต่างๆเกี่ยวกับงานห้องสมุด
8.11.สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
9. งานประกันคุณภาพการศึกษา
9.1.จัดทาแผนประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
9.2.จัดทาเอกสารคู่มือเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
9.3.เสนอแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
9.4.อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
9.5.จัดระบบกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
-จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
-การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
-การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
-การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
-การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
-การประกันคุณภาพการศึกษา
-การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี
-การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
- ติดตาม/สรุป/ประเมินผลงานประกันคุณภาพ
10. งานบริการสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
(ระบบคูปองการศึกษา)
10.1.งานพัฒนาการให้บริการ สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ
-จัดทาทะเบียนข้อมูล สื่อฯให้เป็นปัจจุบัน
-สารวจจัดทาทะเบียนข้อมูลความต้องการสื่อฯ สาหรับคนพิการทุกประเภท
-วางแผนและจัดทางบประมาณเพื่อพัฒนา สื่อฯ ในจังหวัด
-ดาเนินการพัฒนา สื่อฯ
-ติดตามประเมินผลการใช้ สื่อฯ
-รวบรวม/เผยแพร่เอกสารทางวิชาการด้าน สื่อฯ
-สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนา สื่อฯสาหรับคนพิการในจังหวัด
10.2.งานประสานการให้บริการสื่อฯ
-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดให้บริการสื่อฯ
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-รวบรวมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารความรู้และระบบการให้บริการสื่อฯ
-ติดตามประเมินผลประสานงานการให้บริการสื่อฯและนามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
10.3.งานผลิต พัฒนา ซ่อมบารุง
-ผลิต จัดหา สื่อฯให้ตรงตามความต้องการสาหรับผู้พิการทุกประเภท
-ดัดแปลง พัฒนาและซ่อมบารุง สื่อฯให้ตรงตามความต้องการสาหรับผู้พิการทุกประเภท
-ติดตาม ประเมินผลการใช้ สื่อฯ
10.4.งานอบรม แนะนาการใช้สื่อ
-สารวจข้อมูลความต้องการการใช้สื่อฯสาหรับผู้พิการทุกประเภท
-วางแผนจัดอบรมการใช้สื่อฯกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11. งานพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
11.1 .จัดทาหลักสูตร และคู่มือฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง
11.2. ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากร
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
11.3 .ดาเนินการอบรมตามหลักสูตรและคู่มือ4. ติดตาม ประเมินผลการฝึกอบรม
12. งานให้คาแนะนาปรึกษาแนะแนว และส่งต่อ
12.
1. ให้บริการคาปรึกษา แนะแนวด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การศึกษา สังคม
อาชีพสาหรับคนพิการ
12.2. ประเมินคัดกรองเด็กพิการเพื่อส่งต่อไปรับบริการฟื้นฟู เตรียมความพร้อมยังฝุายต่างๆใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่บ้าน ทางด้านการแพทย์ การศึกษา สังคม หรือเตรียมทักษะพื้นฐานอาชีพกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12.3. ประเมินพัฒนาการเด็กพิการที่ผ่านการฟื้นฟูเตรียมความพร้อมจากฝุายต่างๆและประสาน
ส่งต่อเด็กพิการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12.4. จัดทาฐานข้อมูลและให้บริการข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน ผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยงานที่ให้บริการ
ด้านการศึกษาสาหรับคนพิการในจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง
13. งานจัดการศึกษาสาหรับเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล
13.1. ให้บริการด้านการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต นักเรียนที่มารับบริการใน
โครงการศูนย์การเรียนสาหรับเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล
13.2. จัดทาแผนพัฒนาสมรรถภาพนักเรียน ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (
IEP)และ
แผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP)ที่สอดคล้องกับสภาพความเจ็บปุวยและความสามารถในการเรียนรู้
13.3. บริการเสริมทักษะวิชาการ และจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการอย่างเป็นระบบเพื่อ
ต่อยอดด้านการศึกษาหรืออาชีพ
13.4. รวบรวม ข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนที่มารับบริการ เพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13.5. จัดทาโครงการ/กิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริม เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง
13.6.สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
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14.งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
14.1 .ดาเนินการวางแผน เสนองาน/โครงการ จัดทาแผนปฏิบัติการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน
14.2. จัดทาเอกสารแบบฟอร์มการนิเทศ
14.3.ดาเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป
14.4.ประเมินผล สรุป และรายงานผลการดาเนินงาน
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