รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้
ทักษะการช่ วยเหลือตนเองสาหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย

พัทธยา ชนะพันธ์

ศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่ อ วิ จั ย : รู ป แบบการบริ ห ารเพื่ อ พัฒ นาครู ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ ท ัก ษะการช่ ว ยเหลื อ ตนเอง
ส าหรั บ ผู เ้ รี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา ศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจาจัง หวัด
สุ โขทัย
ผู้วจิ ัย : พัทธยา ชนะพันธ์
ปี ทีว่ จิ ัย : 2561
บทคัดย่อ
รู ป แบบการบริ ห ารเพื่ อพัฒ นาครู ในการจัดการเรี ย นรู ้ ท ัก ษะการช่ วยเหลื อตนเองส าหรั บ
ผู ้เ รี ยนที่ มี ค วามบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ป ระกอบของรู ป แบบฯ สร้ างรู ป แบบฯ และประเมิ น ความเป็ นไปได้ข องการน า
รู ป แบบฯไปใช้ก ับ ศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจาจังหวัดอื่ น ๆ วิธี ดาเนิ นการวิจยั แบ่ งเป็ น 3 ระยะ
ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของรู ปแบบฯ โดยดาเนินการปี การศึกษา 2560 ดังนี้ 1) ศึกษา
เอกสาร งานวิจยั และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 2) สัมภาษณ์ครู จานวน 10 คน และผูป้ กครอง จานวน
10 คน รวม 20 คน และ 3) จัด สนทนากลุ่ ม ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 9 คน วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ใช้
การวิเคราะห์ เนื้ อ หา ระยะที่ 2 การสร้ างรู ป แบบฯ โดยด าเนิ น การปี การศึ ก ษา 2560- 2561 ดัง นี้
1) ยกร่ างรู ปแบบฯ 2) ตรวจสอบความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 11 คน
และ 3) ทดลองใช้รูป แบบฯ กับ กลุ่ มเป้ าหมาย จานวน 9 คน วิเคราะห์ ขอ้ มู ลโดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหาและใช้สถิติพ้นื ฐานความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 3 การประเมิน
ความเป็ นไปได้ในการนารู ปแบบฯ ไปใช้ กับศู นย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอื่น ๆ โดยดาเนิ นการ
ในปี การศึกษา 2561 ซึ่ งกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ ผูอ้ านวยการ จานวน 20 คน และครู จานวน 160 คน รวม
180 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติพ้นื ฐานค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
1. องค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรั บ ผูเ้ รี ยนที่ มี ค วามบก พร่ องทางสติ ปั ญ ญา ศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจาจัง ห วัด
สุ โขทัย มีท้ งั หมด 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 หลักการของรู ปแบบ องค์ประกอบที่ 2
จุ ด มุ่ ง หมายของรู ป แบบ องค์ ป ระกอบที่ 3 ปั จ จัย น าเข้า องค์ ป ระกอบที่ 4 กระบวนการ และ
องค์ประกอบที่ 5 ผลลัพธ์

ข

2. รู ปแบบการบริ หารเพื่ อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ ทกั ษะการช่ วยเหลื อตนเองสาหรั บ
ผู ้เ รี ยนที่ มี ค วาม บกพร่ องทางสติ ปั ญญา ศู นย์ก ารศึ กษาพิ เศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ที่ ส ร้ างขึ้ น
ภาพรวม มี ค วามเหมาะสม อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด และผลจากการทดลองใช้รู ป แบบฯ ระดับ
ความสามารถของครู มีดงั นี้
2.1 ด้ า นความรู ้ ครู มี ค ะแนนจากการทดสอบวัด ความรู ้ ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ ท ัก ษะ
การช่วยเหลือตนเองสาหรับผู ้เ รี ยน หลังการฝึ กอบรมสู งกว่าก่อนการฝึ กอบรม คิดเป็ นร้อยละ 89.72
2.2 ด้า นทัก ษะ ครู มี ท ัก ษะการปฏิ บ ัติ ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ ท ัก ษะการช่ ว ยเหลื อ ตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีค วามบกพร่ องทางสติปัญญา อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
2.3 ด้านเจตคติ ครู มีเจตคติในการจัดการเรี ยนรู ้ ทกั ษะการช่ วยเหลื อตนเองสาหรับผูเ้ รี ยน
ที่มีค วามบกพร่ องทางสติปัญญา อยูใ่ นระดับค่อนข้างสู ง
3. ความเป็ นไปได้ ในการน ารู ปแบบการบริ หารเพื่ อพัฒ นาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ ท ั ก ษะ
การช่ วยเหลื อตนเองสาหรั บผูเ้ รี ยนที่ มีความบกพร่ องทางสติ ปัญญา ศู นย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โขทัย ไปใช้ ภาพรวม มีความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: รู ปแบบการบริหาร, ความสามารถของครู , การจัดการเรียนรู้ ,ทักษะการช่ วยเหลือตนเอง

กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ ท กั ษะการช่ วยเหลื อตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ฉบับนี้
สาเร็ จลุล่วงด้วยดี ขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ายิง่ เพื่อให้คาปรึ กษาแนะนา
จนทาให้วิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยดี อีกทั้งทาให้ผวู ้ ิจยั ได้รับประสบการณ์ ในการทางานด้านการวิจยั
เพื่อพัฒนาการศึ กษาของผูเ้ รี ยนที่ มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ผูว้ ิจยั รู ้ สึกซาบซึ้ งในความกรุ ณา
ของผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่านจึงกราบขอบพระคุณอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ี
ขอขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิ ช สิ ทธิ ส มบู รณ์ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ ชา
ภูมิสิทธิ พร ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ นางสุ รัญจิต วรรณนวล ดร.สุ รางค์ วิสุทธิ สระ
ที่กรุ ณาเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพและให้คาแนะนาเกี่ ยวกับเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ทุกฉบับในครั้งนี้เป็ นอย่างสู ง
ขอขอบพระคุ ณรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา จันทร์
บรรจง รองศาสตราจารย์ ดร.ภานุ ว ฒ
ั น์ ภัก ดี ว งศ์ ดร.พิ กุ ล เลี ย วศิ ริ พ งศ์ ดร.วุ ฒิ ศ ัก ดิ์ เหล็ ก ค า
ดร.ประมวล พลอยกมลชุ ณห์ นายศักดา เรื องเดช ดร.ปนัดดา วงศ์จนั ตา นายธี ระ จันทรรัตน์ ที่ กรุ ณา
ให้เกียรติเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิร่วมสนทนากลุ่มและร่ วมตรวจสอบความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯ
ขอขอบพระคุณ ผูอ้ านวยการและคณะครู ศูนย์การศึ กษาพิเศษ ประจาจังหวัดที่เป็ นแหล่งให้
ข้อมูลในการประเมินความเป็ นไปได้ของการนารู ปแบบฯไปใช้ จนทาให้วิจยั ฉบับนี้ มีความชัดเจน
และสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ขอบคุณคณะครู บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ที่ให้ความร่ วมมื อ
ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลในทาวิจยั ในครั้งนี้เป็ นอย่างดี
สุ ดท้ายผูว้ ิจ ัยขอกราบขอบพระคุ ณบิ ดา มารดาและครอบครั วทุ กคนที่ เป็ นก าลังใจแก่ ผู ว้ ิ จ ัย
ตลอดเวลาจนประสบความสาเร็ จด้วยดี คุ ณค่าและประโยชน์ที่เกิ ดจากการทาวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ขออุทิศ
เป็ นกุศลแด่ทุกท่านและขอมอบเป็ นกตัญญุตาแด่คุณบิดามารดา ตลอดจนครู อาจารย์และผูม้ ีพระคุณ
ทุกท่าน
พัทธยา ชนะพันธ์

สารบัญ
บทที่

1

2

3

หน้ า
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทนา........................................................................................................................
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา.................................................................
วัตถุประสงค์ของการวิจยั .......................................................................................
ขอบเขตของการวิจยั ..............................................................................................
นิยามศัพท์เฉพาะ...................................................................................................
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ...................................................................................
วรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง..........................................................................
รู ปแบบและการพัฒนารู ปแบบ..............................................................................
ทฤษฎีทางการบริ หาร............................................................................................
การพัฒนาครู ………….........................................................................................
การจัดการเรี ยนรู ้ของครู ........................................................................................
ทักษะการช่วยเหลือตนเอง.....................................................................................
ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา..................................................................
เทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา................
บริ บทของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย............................................
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง...................................................................................................
กรอบแนวคิดการวิจยั .............................................................................................
วิธีดาเนินการวิจัย......................................................................................................
ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ใน
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย.....................................

1
1
6
6
10
12
13
13
22
34
46
50
58
69
90
92
99
100

104

ง

สารบัญ (ต่ อ)
บทที่
ระยะที่ 2 การสร้างรู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย............................................................
ระยะที่ 3 การประเมินความเป็ นไปได้ในการนารู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู
ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ไปใช้............................
4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล..............................................................................................
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ใน
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย......................................
2. ผลการสร้างรู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย.............................................................
3. ผลการประเมินความเป็ นไปได้ในการนารู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู
ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ไปใช้..............................
5 สรุ ปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ.......................................................................
สรุ ปผล....................................................................................................................
อภิปรายผล..............................................................................................................
ข้อเสนอแนะ...........................................................................................................
บรรณานุกรม..........................................................................................................................
ภาคผนวก...............................................................................................................................
ภาคผนวก ก รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั .......................
ภาคผนวก ข รายชื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์………………………………………….
ภาคผนวก ค รายชื่ อผูท้ รงคุณวุฒิในการจัดสนทนากลุ่ม.....................................................

หน้ า

107

114
117

117

120

147
162
165
167
171
172
183
184
186
188

จ

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ภาคผนวก ง รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิในการประชุมเพื่อตรวจสอบรู ปแบบ................................... 190
ภาคผนวก จ รายชื่อครู กลุ่มเป้ าหมาย กับ การทดลองใช้รูปแบบ ฯ....................................... 192
ภาคผนวก ฉ ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ของเครื่ องมือวิจยั และ
ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของข้อสอบ................................ 194
ภาคผนวก ช เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั .................................................................................... 251
ภาคผนวก ซ หนังสื อเชิญ ...................................................................................................... 295
ภาคผนวก ด การเผยแพร่ ผลงาน............................................................................................. 304
ภาคผนวก น กรณี ศึกษาของผูเ้ รี ยนจากการทดลองใช้รูปแบบ ฯ............................................ 307
ประวัติผ้ วู จิ ัย.............................................................................................................................. 362

ฉ

สารบัญตาราง
ตารางที่
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

หน้ า
การวิเคราะห์องค์ประกอบของรู ปแบบ………………………….…………………… 19
แสดงความหมายของระดับการสนับสนุนสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องทาง
สติปัญญา…………………………….................................................................................. 59
แสดงการประเมินทักษะการปรับตัวในการวินิจฉัยผูท้ ี่มีความบกพร่ องทาง
สติปัญญา……………………………………….............................................................. 63
แสดงกรอบแนวทางการวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย……………….………................................ 101
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลองค์ประกอบของรู ปแบบฯ จากการสนทนากลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ
จานวน 9 คน............................................................................................................................ 119
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงร้อยละความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯ
โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 11 คน องค์ประกอบที่ 1 หลักการของรู ปแบบ...................... 123
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงร้อยละความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯ
โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 11 คน องค์ประกอบที่ 2 จุดมุ่งหมายของรู ปแบบ….............. 124
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงร้อยละความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯ
โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 11 คน องค์ประกอบที่ 3 ปัจจัยนาเข้า....................................... 125
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงร้อยละความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯ
โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 11 คน องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการ………………….... 133
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงร้อยละความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯ
โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 11 คน องค์ประกอบที่ 5 ผลลัพธ์............................................... 138
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนการทดสอบวัดความรู ้ของครู
ก่อน-หลัง การฝึ กอบรม กับ กลุ่มเป้ าหมาย จานวน 9 คน.................................................. 141
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงระดับทักษะการปฏิบตั ิของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
กับกลุ่มเป้ าหมาย 9 คน.......................................................................................................... 142

ช

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
13
14
15
16
17
18
19
20

หน้ า
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงเจตคติของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือ
ตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา กับ กลุ่มเป้ าหมาย 9 คน............
แสดงผลพัฒนาการก่อน–หลังการใช้รูปแบบ ฯของผูเ้ รี ยนที่เป็ นกรณี ศึกษา
จานวน 9 คน..........................................................................................................
ภาพรวมแสดงระดับความเป็ นไปได้ในการนารู ปแบบฯ ไปใช้ กับกลุ่มเป้ าหมาย........
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงระดับความเป็ นไปได้ในการนารู ปแบบฯ ไปใช้
องค์ประกอบที่ 1 หลักการของรู ปแบบฯ...............................................................
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงระดับความเป็ นไปได้ในการนารู ปแบบฯ ไปใช้
องค์ประกอบที่ 2 จุดมุ่งหมายของรู ปแบบฯ……………........................................
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงระดับความเป็ นไปได้ในการนารู ปแบบฯ ไปใช้
องค์ประกอบที่ 3 ปั จจัยนาเข้า................................................................................
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงระดับความเป็ นไปได้ในการนารู ปแบบฯ ไปใช้
องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการ...............................................................................
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงระดับความเป็ นไปได้ในการนารู ปแบบฯ ไปใช้
องค์ประกอบที่ 5 ผลลัพธ์.......................................................................................

144
145
147
148
149
150
156
160

ซ

สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่
1
2
3
4

หน้ า
แสดงระดับของการต้องการการสนับสนุนจากมากไปหาน้อย................................58
กรอบแนวคิดของการวิจยั ……............................................................................. 99
ขั้นตอนกระบวนการวิจยั ..................................................................................... 100
รู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โขทัย………………………………………...................................................... 122

บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การศึ ก ษาเป็ นเครื่ องมื อ ส าคัญ ในการพั ฒ นาคน หรื อทรั พ ยากรมนุ ษย์ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กาหนดสิ ทธิ ความเสมอภาคของคนพิการไว้อย่างชัดเจน
ในหลายมาตรา อาทิ มาตรา 27 ที่ บ ญ
ั ญัติว่า มาตรการที่ รัฐกาหนดขึ้ น เพื่ อขจัดอุ ปสรรคหรื อส่ งเสริ ม
ให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ หรื อเสรี ภาพได้เช่ นเดี ยวกับบุ คคลอื่น มาตรา 54 ยังระบุ ว่า รัฐต้องดาเนิ นการ
ให้ ผู ้เรี ยนทุ กคนได้รั บการศึ กษาเป็ นเวลาสิ บสองปี เพื่ อพัฒ นาร่ างกาย จิ ตใจ วินัย อารมณ์ สั ง คม
และสติ ปั ญญาให้ สมกับวัย การศึ กษาทั้งปวงต้องมุ่ งพัฒนาผู เ้ รี ยนให้ เป็ นคนดี มี วินัย ภู มิ ใจในชาติ
(รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย, 2560) และยุทธศาสตร์ ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการพัฒนาและ
เสริ มสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์ มีเป้ าหมายการพัฒนาที่สาคัญ เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและใน
ทุกช่วงวัยให้เป็ นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพฒั นาการ
ที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่ วงวัย มี จิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผูอ้ ื่น มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอารี มี วินัย รัก ษาศี ล ธรรม เป็ นพลเมื องดี ของชาติ มี ห ลัก คิ ดที่ ถู ก ต้อง มี ท ัก ษะ
ที่ จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 มี ท กั ษะสื่ อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 และอนุ รัก ษ์ภาษาท้องถิ่ น
มีนิสัยรักการเรี ยนรู ้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องตลอดชี วติ สู่ การเป็ นคนไทยที่มีทกั ษะสู ง เช่น
เป็ นนวัต กร นัก คิ ด ผู ป้ ระกอบการ เกษตรกรยุค ใหม่ และอื่ น ๆ โดยมี สั ม มาชี พ ตามความถนัด
ของตนเอง ตัวชี้ วดั ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุ ขภาวะและความเป็ นอยู่ที่ดีของคนไทย
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการศึ ก ษาและการเรี ย นรู ้ ตลอดชี วิต รวมถึ งการพัฒ นาสั งคมและครอบครั ว ไทย
โดยประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้า นการพัฒ นา และการเสริ ม สร้ า งศัก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนค่านิ ยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่ วมปลูกฝั ง
ค่านิ ยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยการปลู กฝั งค่านิ ยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ ยงดูในครอบครัว
การบูรณาการเรื่ องความซื่ อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริ ยธรรมในการจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา
การสร้ างความเข้ม แข็ง ในสถาบัน ทางศาสนา การปลู ก ฝั งค่ า นิ ยมและวัฒ นธรรม โดยใช้ชุ ม ชน
เป็ นฐานการสร้ างค่านิ ยมและวัฒนธรรมที่ พึงประสงค์จากภาคธุ รกิ จการใช้สื่อและสื่ อสารมวลชน
ในการปลูกฝังค่านิ ยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม รวมถึงการส่ งเสริ มให้คนไทยมีจิตสาธารณะ
และมีความรับผิดชอบต่อส่ วนรวม
ในส่ วนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่ วงชี วิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิ งคุ ณภาพในทุ กช่ วงวัย
ประกอบด้วย 1) ช่ วงการตั้งครรภ์ / ปฐมวัย เน้นการเตรี ยมความพร้ อมให้ แก่ พ่ อแม่ ก่ อนการตั้งครรภ์

2

2) ช่วงวัยเรี ยน / วัยรุ่ น ปลูกฝังความเป็ นคนดี มีวินยั พัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21
3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และ 4) ช่วงวัยผูส้ ู งอายุ ส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุเป็ นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีการปฏิรูปกระบวนการ
เรี ยนรู ้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะการเรี ยนรู ้ และมีใจ
ใฝ่ เรี ยนรู ้ตลอดเวลาโดยการปรับเปลี่ยนระบบการเรี ยนรู ้ ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู ” ให้เป็ นครู ยุคใหม่ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบการบริ หารจัดการศึกษาในทุกระดับ
ทุ กประเภท พัฒนาระบบการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต สร้ างความตื่ นตัวให้ คนไทยให้ ตระหนักถึ งบทบาท
ความรับผิดชอบ และการวางตาแหน่ งของประเทศไทยในภู มิภาคเอเชี ยอาคเนย์และประชาคมโลก
การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรี ยนรู ้โดยใช้ดิจิทลั แพลตฟอร์ ม และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อ
เป็ นเลิ ศ ทางวิช าการระดับ นานาชาติ การตระหนัก ถึ ง พหุ ปั ญ ญาของมนุ ษ ย์ที่ ห ลากหลายโดย
การพัฒนา และส่ งเสริ มพหุ ปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่ อตั้งแต่
ระดับปฐมวัย การสร้างเส้นทางอาชี พ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุ นที่เหมาะสม
สาหรั บผูม้ ี ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ การดึ งดู ดกลุ่ มผูเ้ ชี่ ยวชาญต่างชาติ และคนไทยที่ มี
ความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กบั ประเทศ การเสริ มสร้าง
ให้คนไทย มีสุขภาวะที่ ดีครอบคลุ มทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม โดยการสร้างความรอบรู ้
ด้านสุ ขภาวะ การป้ องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ ยงที่คุกคามสุ ขภาวะ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
สุ ขภาวะที่ดี การพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพที่ทนั สมัย สนับสนุนการสร้างสุ ขภาวะที่ดี และการส่ งเสริ ม
ให้ชุมชนเป็ นฐานในการสร้ างสุ ขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ การสร้ างสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการพัฒนา
และเสริ มสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการสร้างความอยูด่ ีมีสุขของครอบครัวไทย การส่ งเสริ ม
บทบาทการมีส่วนร่ วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ครอบครัว และชุ มชน
ในการพัฒนาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ การปลู กฝั งและพัฒนาทักษะนอกห้องเรี ยน และการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การเสริ มสร้ างศักยภาพการกี ฬาในการสร้ างคุ ณค่าทาง
สังคม และพัฒนาประเทศ โดยการส่ งเสริ มการออกกาลังกาย และกี ฬาขั้นพื้ นฐานให้กลายเป็ นวิถีชีวิต
การส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ การส่ งเสริ มการกีฬา
เพื่ อ พัฒ นาสู่ ร ะดับ อาชี พ รวมถึ ง การพัฒ นาบุ ค ลากรด้า นการกี ฬ าและนั น ทนาการเพื่ อ รองรั บ
การเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา (สานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ, 2560)
การพัฒนาผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา หมายถึง กลุ่มผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ
เป้ าหมายส าคัญ คื อ ต้องการให้ ผูเ้ รี ย นมี พ ฒ
ั นาการตามศัก ยภาพของแต่ ล ะบุ ค คล ทั้งในด้านที่ มี
พัฒ นาการปกติ และด้านที่ มี ค วามบกพร่ อง หรื อ การมี ค วามแตกต่ า งทางการเรี ย นรู ้ หรื อ การมี

3

ความสามารถพิเศษตามที่ระบุ ไว้ในแผนการจัดการศึ กษาเฉพาะบุ คคล (Individualized Education
Program : IEP) หรื อ แผนการให้บริ การช่ วยเหลื อเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Service
Plan : IFSP) ซึ่ งจัดทาขึ้นบนพื้นฐานความต้องการจาเป็ นของผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนที่มีความต้องการ
พิเศษมีความพร้อม สามารถเข้าสู่ บริ การช่ วงเชื่ อมต่อ (Transitional Services) หรื อส่ งต่อ (Referral)
เข้าสู่ การศึกษาในระดับเดี ยวกัน และระดับที่สูงขึ้น หรื อการมีอาชี พ หรื อการดารงชีวิตในสังคมได้
ตามศัก ยภาพของแต่ ล ะบุ ค คล ผูเ้ รี ยนทุ ก คนมี ท กั ษะการดารงชี วิต มี สุ ข ภาวะที่ เหมาะสมตามวัย
มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถพึ่งตนเองในสังคมอนาคตที่ซบั ซ้อน และสามารถป้ องกันตนเอง
จากภัย คุ ก คามรู ป แบบใหม่ ไ ด้ ดัง นั้น จึ ง ได้มี ก ารก าหนดแนวทางการด าเนิ น การตามนโยบาย
ส านั ก งานคณ ะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน คื อ ต้ อ งให้ บ ริ การช่ ว ยเหลื อ ระยะแรกเริ่ ม
(Early Intervention : EI) ที่ ศูนย์การศึ กษาพิ เศษ หน่ วยบริ การ และที่ บ ้านอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ส่ งเสริ ม
สนับสนุ น และพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับผูเ้ รี ยนที่มี ความต้องการพิ เศษด้วยระบบ และรู ปแบบ
ที่หลากหลายเพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาแบบเรี ยนรวม และศูนย์การเรี ยน
เฉพาะความพิการ ปรับปรุ ง และพัฒนากระบวนการวัดผล และประเมินผลตามสภาพจริ ง ส่ งเสริ ม
สนับสนุ นการจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขี ยน การสื่ อสาร การคิดคานวณ การคิด
วิเคราะห์ และคิดอย่างมี วิจารณญาณ ส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
อาชีพ ทักษะการดารงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม จิตสาธารณะ และการดารงชี วติ ที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อมตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ส่ งเสริ ม สนับสนุ น การจัดกิ จกรรมการเรี ย น
การสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนมีทศั นคติที่ถูกต้องต่อ
การปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ส่ งเสริ มสนับสนุ นการใช้
สื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์ ส่ งเสริ มสนับสนุน
เทคโนโลยี สิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ บริ การ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ส่ งเสริ มและ
พัฒนาผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ ที่มีความสามารถในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอื่น ๆ
เพื่อยกระดับสู่ ความเป็ นเลิศพร้อมก้าวสู่ สากล ส่ งเสริ มสนับสนุนการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน จัดให้มีระบบการนิ เทศ กากับติ ดตาม ประเมิ นผลเชิ งบู รณาการ
สนับสนุ นให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้หน่ วยงาน
และสถานศึ กษาจัดท า รวบรวม ผลิ ต พัฒ นา และเผยแพร่ สื่ อ นวัตกรรม งานวิจยั ทางการศึก ษา
ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้มี แนวทางการปฏิ บตั ิ และมาตรการรัก ษาความปลอดภัย ของสถานศึ ก ษา
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดสภาพแวดล้อม และแหล่ งเรี ยนรู ้ ให้เอื้ อต่อการจัด
การศึกษาต่อไป (สานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ, 2560)
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ทัก ษะการช่ ว ยเหลื อ ตนเองส าหรั บ ผู เ้ รี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาจะมี ข ้อ จากัด
ในทักษะการดารงชีวิตดังกล่าวเป็ นอย่างมาก ได้แก่ การรับประทานอาหาร การแต่งกาย การขับถ่าย
การดู แลอนามัย ตนเอง และการรั บผิดชอบงานบ้าน ทัก ษะการช่ วยเหลื อตนเองนี้ เป็ นสิ่ ง จาเป็ น
สาหรับ การดาเนิ นชี วิตอิสระของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี หากผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ จริ ง
ในชี วิตประจาวัน ได้เรี ยนรู ้จากการฝึ กปฏิ บตั ิ และลงมือกระทาด้วยตนเองโดยผูเ้ รี ยนไม่เป็ นภาระ
ของผูอ้ ื่ น เพราะในชี วิต ประจาวัน มนุ ษ ย์เราต้อ งด าเนิ น ชี วิ ต ด้วยกิ จวัต รประจาวัน ทั้ง สิ้ น ดัง นั้น
การเรี ยนรู ้ ที่ จ ะฝึ กทั ก ษะการช่ ว ยเหลื อ ตนเองจึ ง เป็ นสิ่ งที่ จ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง แต่ ผู ้เรี ยนกลุ่ ม ที่ มี
ความบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญานี้ จะมี ข ้อ จ ากัด ในการเรี ย นรู ้ ที่ ช้ า กว่า ผู ้เรี ย นปกติ มี ข ้อ จ ากัด ใน
เรื่ องของการจา สมาธิ ส้ ัน มีปัญหาในการเรี ยนรู ้ที่เป็ นนามธรรม ตลอดจนการถ่ายโยงความรู ้ ซึ่ งผูเ้ รี ยน
ที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาจะมีปัญหาเกื อบทุกเรื่ องในชี วิตประจาวัน เนื่ องจากผูเ้ รี ยนมีเพดาน
ในการเรี ยนรู ้ ทาให้ไม่สามารถทากิจกรรมหรื อกิจวัตรประจาวันได้เท่ากับผูเ้ รี ยนปกติที่อยูใ่ นวัยเดี ยวกัน
(สมพร หวานเสร็ จ, 2559)
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ถื อว่าเป็ นผูน้ าทางวิชาการจึงต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีแผนในการพัฒนา
การศึ กษาที่ สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ และครอบคลุ มภารกิ จของสถานศึกษา มีการประเมิน
ความต้อ งการจาเป็ นของผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อ ง หรื อ มี ก ระบวนการจัด ท าแผนที่ ถู ก ต้อ งให้ แ ก่ ผู ท้ ี่ มี ส่ ว น
เกี่ ยวข้องในการจัดท าแผนทุ ก ขั้น ตอน มี ก ารประชุ ม ชี้ แจงท าความเข้าใจกับ ผู ท้ ี่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้อ ง
โดยกาหนดมอบหมายผูร้ ับผิดชอบ และให้ครู นาไปสู่ การปฏิ บตั ิ ในชั้นเรี ยนอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
เกิ ดภาพความส าเร็ จในการพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นรู ปธรรมชัดเจน และต้องส่ งเสริ มครู ให้
เข้าศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน ปฏิบตั ิงานวิจยั และพัฒนา ประชุ ม เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ผลงาน เพื่อ
เพิ่มความรู ้และประสบการณ์การทางาน และความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีการติดตาม ประเมินผลการพัฒนา
มีการรายงานผลพัฒนา และนาผลการพัฒนาไปปรับปรุ ง ดังนั้นการพัฒนาครู จึงเป็ นบทบาทหน้าที่
ของผูบ้ ริ หารที่ ต้องหานวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒ นาความสามารถของครู เพื่ อให้มี ความรู ้ มี ทกั ษะ
มี เจตคติ ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ ซ่ ึ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ ชัย ยนต์ เพาพาน (2559) ที่ ก ล่ า วว่า
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นกลไกส าคัญและเป็ นตัวแปรสาคัญในด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมี อิ ท ธิ พ ลสู ง สุ ด ต่ อ คุ ณ ภาพของผลลัพ ธ์ ที่ เกิ ด จากการบริ ห าร ดัง นั้น ผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ในยุค ศตวรรษที่ 21 จึงต้องมี คุณลักษณะโดดเด่ นเหมาะสม มี ความรู ้ เชิ งทฤษฎี ทักษะ บทบาทหน้าที่
คุณธรรม และประสบการณ์ ทางการบริ หารการศึกษายุคใหม่ เพื่อนาพาสถานศึกษาให้ประสบผลสาเร็ จ
สามารถสนองตอบการแข่งขัน และทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษเป็ นสถานศึ ก ษาของรั ฐ ที่ จ ัด การศึ ก ษานอกระบบหรื อ ตามอัธ ยาศัย
ให้แก่ คนพิ การตั้งแต่แรกเกิ ดหรื อพบความพิ การจนตลอดชี วิต และจัดการศึกษาอบรมให้ความรู ้
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แก่ ผูด้ ู แลผูเ้ รี ยนพิ การ ครู บุ คลากร และชุ ม ชน รวมทั้งจัดสื่ อ เทคโนโลยี สิ่ งอานวยความสะดวก
บริ การและความช่ วยเหลื ออื่นใดทางการศึกษา สภาพปั ญหาที่พบจากการรายงานผลการประเมิน
ตนเองของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย (2560) มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรี ยน
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี แต่มีจุดควรพัฒนาที่มีขอ้ เสนอแนะ
เกี่ ยวกับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ
พิเศษเฉพาะบุคคลที่ตอ้ งเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยการปฏิ บตั ิจริ งตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน
เลือกใช้เทคนิ ค วิธีการหรื อแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย อีกทั้งต้องบูรณาการทักษะด้านต่าง ๆ ด้วย และ
จากรายงานผลโครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย (2560)
คุณภาพผูเ้ รี ยนทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจาวัน พบว่า มีผลพัฒนาการต่าที่สุดใน 7 ทักษะ
ตามหลักสู ตรการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ มของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 76.00 นอกจากนี้จากรายงานการประชุมประจาเดือนของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดสุ โขทัย และจากการจัดสนทนากลุ่มคณะกรรมการบริ หารงานวิชาการ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย, 2560) พบปั ญหาของครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย และทราบ
ถึง ความต้องการพัฒนาตนเองในเรื่ องการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized
Education Program : IEP) แผน การส อน เฉ พ าะบุ คคล (Individual Implementation Plan : IIP)
แผนการให้ บ ริ การช่ วยเหลื อเฉพาะครอบครั ว (Individualized Family Service Plan : IFSP)
การเตรี ย มการจัดการเรี ยนรู ้ การวิเคราะห์ ผูเ้ รี ยน การเตรี ยมสื่ อ และแหล่ งเรี ยนรู ้ เครื่ องมื อวัดผล
ประเมินผล การผลิตสื่ อ อีกทั้งในหลายปี ที่ผ่านมา พบว่า บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดสุ โขทัย มีการย้ายเข้าและย้ายออกบ่อยครั้งทาให้การจัดการเรี ยนการสอนในทักษะต่าง ๆของ
ผู ้เรี ยนไม่ ต่ อ เนื่ อ ง ครู จ บการศึ ก ษาหลากหลายสาขาวิ ช า และจบไม่ ต รงกั บ วิ ช าหรื อ ทัก ษะ
ที่รับผิดชอบสอนส่ งผลให้การพัฒนาผูเ้ รี ยนยังไม่บรรลุตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กาหนดไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) (ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย, 2559)
จากความเป็ นมา ความส าคัญ ความจาเป็ นและสภาพปั ญ หาข้างต้น ผูว้ ิจ ัย ได้ ศึ ก ษาและ
นาทฤษฎี ระบบซึ่ งเป็ นทฤษฎี ที่เข้าใจง่าย มีข้ นั ตอนชัดเจนเป็ นรู ปธรรม ประกอบด้วย ปั จจัยนาเข้า
กระบวนการ ผลลัพ ธ์ และข้อมูล ย้อนกลับ และเป็ นระบบเปิ ด (Open System) ที่ มีปฏิ สัมพันธ์ ก ัน
มาใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการศึกษา และสร้างรู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่ วยเหลื อตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาครู ซ่ ึ งมีเป้ าหมายสาคัญเพื่อพัฒนาครู ให้มี
ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นครู มืออาชี พที่มีท้ งั ความรู ้ ทักษะ และเจตคติในการจัดการเรี ยนรู ้
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ตลอดจนพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยนให้บรรลุ ตามจุดประสงค์เชิ งพฤติ กรรมที่ กาหนดไว้ในแผนการจัด
การศึก ษาเฉพาะบุ ค คล (Individualized Education Program : IEP) ส่ งผลให้ ผูเ้ รี ยนมี ทกั ษะที่ ใช้ใน
การดาเนินชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ขต่อไป

วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์
1. เพื่ อศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของรู ปแบบการบริ หารเพื่ อ พั ฒ นาครู ในการจั ด การเรี ยนรู ้
ทักษะการช่ วยเหลื อตนเองส าหรั บ ผู ้เรี ยนที่ มี ความบกพร่ องทางสติ ปั ญ ญา ศู นย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย
2. เพื่อสร้างรู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ ทกั ษะการช่ วยเหลื อตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
3. เพื่อประเมินความเป็ นไปได้ในการนารู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้
ทัก ษะการช่ วยเหลื อตนเอง ส าหรั บ ผูเ้ รี ย นที่ มี ค วามบกพร่ องทางสติ ปั ญ ญา ศู นย์การศึ ก ษาพิ เศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย ไปใช้กบั ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอื่น

ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
ด้ ำนเนื้อหำ
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มุ่ งพั ฒ นารู ปแบบการบริ หารเพื่ อ พั ฒ นาครู ในการจัด การเรี ยนรู ้ ท ั ก ษะ
การช่ วยเหลื อตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โขทัย
ด้ ำนแหล่ งข้ อมูล/กลุ่มเป้ ำหมำย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั กาหนดแหล่งข้อมูล /กลุ่มเป้ าหมาย ซึ่งแบ่งออกตามระยะของการวิจยั เรื่ อง
การพัฒนารู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่
มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย มีท้ งั หมด 3 ระยะ ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 กำรศึกษำองค์ ประกอบของรู ปแบบกำรบริหำรเพื่อพัฒนำครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ทักษะ
กำรช่ วยเหลือตนเองสำหรับผู้เรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ ศู นย์ กำรศึ กษำพิเศษ ประจำจังหวัด
สุ โขทัย
ผูว้ ิจยั กาหนดแหล่ งข้อมู ล/กลุ่ มเป้ าหมาย และตัวแปรที่ ศึกษาของการวิจยั ระยะที่ 1 โดย
แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นย่อย ดังนี้
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ขั้นที่ 1.1 การศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แหล่ งข้ อมู ล ได้แก่ เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวกับแนวคิ ดของรู ปแบบและ
การพัฒนารู ปแบบ ทฤษฎีทางการบริ หาร การพัฒนาครู การจัดการเรี ยนรู ้ของครู ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ผูเ้ รี ยนที่ มี ความบกพร่ องทางสติ ปัญญา และเทคนิ คการจัดการเรี ยนรู ้ สาหรั บผูเ้ รี ยนที่ มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา
ประเด็นทีม่ ่ ุงศึกษำ คือ ข้อมูลพื้นฐานองค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ใน
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ขั้นที่ 1.2 การสัมภาษณ์
กลุ่ ม เป้ ำหมำย ได้ แก่ ครู และผู ้ป กครอง ได้ มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ปี การศึ กษา 2560 จ านวน 20 คน ได้แก่ 1) ครู จ านวน 10 คน ที่ มี คุ ณสมบัติ ดังนี้ (1) จบ
การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึ นไป (2) ปฏิ บตั ิ หน้าที่ สอนที่ ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
(3) มีประสบการณ์ในการสอนผูเ้ รี ยนที่เป็ นเด็กพิเศษหรื อเด็กพิการ มาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และ 2) ผูป้ กครอง
จานวน 10 คน ที่เป็ นผูพ้ าผูเ้ รี ยนมารับบริ การที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย อย่างสม่าเสมอ
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี การศึกษา
ประเด็ น ที่ ม่ ุ งศึ กษำ คื อ ข้อมู ล ความต้อ งการรู ป แบบการบริ ห ารเพื่ อ พัฒ นาครู ใ น
การจัดการเรี ยนรู ้ และแนวทางการบริ หารเพื่อพัฒ นาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ ท กั ษะการช่ วยเหลื อ
ตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ขั้นที่ 1.3 การจัดสนทนากลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ
กลุ่มเป้ ำหมำย ได้แก่ อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และผูท้ รงคุณวุฒิ
ได้มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ปี การศึ กษา 2560 จ านวน 9 คน ประกอบด้วย
1) อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา จานวน 4 คน ต้องเป็ นผูท้ ี่มีผลงานทางวิชาการเกี่ ยวกับการบริ หารเพื่ อ
พัฒนาครู การจัดการเรี ยนรู ้ของครู 2) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 3 คน ที่มีคุณสมบัติ (1) จบการศึกษา
ระดับปริ ญญาเอก หรื อมีวิทยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ (2) มีประสบการณ์ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัด
การศึกษาส าหรั บผูเ้ รี ยนที่ มีความต้องการพิ เศษ (3) เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สั งกัดส านักบริ หารงาน
การศึกษาพิเศษ 3) ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 2 คน ที่มีคุณสมบัติ (1) เคยเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานัก
บริ หารงานการศึกษาพิเศษ (2) มี ประสบการณ์ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการศึ กษาสาหรั บผูเ้ รี ยนที่ มี
ความต้องการพิเศษไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี
ประเด็ นที่ ม่ ุ งศึ กษำ คื อ องค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หารเพื่ อพัฒนาครู ในการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย
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ระยะที่ 2 กำรสร้ ำงรู ปแบบกำรบริ หำรเพื่ อพัฒนำครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ทักษะกำรช่ วยเหลือ
ตนเองสำหรับผู้เรียนทีม่ ีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ ศูนย์ กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดสุ โขทัย
ผู ว้ ิ จ ัย ก าหนดแหล่ ง ข้อ มู ล /กลุ่ ม เป้ า หมาย และตัว แปรที่ ศึ ก ษาของการวิ จ ัย ระยะที่ 2
แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นย่อย ดังนี้
ขั้นที่ 2.1 ยกร่ างรู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลื อ
ตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่ มีความบกพร่ องทางสติ ปั ญญา ศู นย์การศึ กษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการ ดังนี้
แหล่ งข้ อ มู ล ได้แก่ 1) ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จากการศึ ก ษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง 2) การสัมภาษณ์ครู และผูป้ กครอง และ 3) การจัดสนทนากลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ
ประเด็ นที่ม่ ุ งศึ กษำ คื อ ความเป็ นไปได้ของร่ างรู ป แบบการบริ ห ารเพื่ อพัฒ นาครู ใ น
การจัดการเรี ยนรู ้ ท กั ษะการช่ วยเหลื อตนเองสาหรั บ ผูเ้ รี ยนที่ มี ความบกพร่ องทางสติ ปัญ ญา ศู นย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ขั้นที่ 2.2 ตรวจสอบความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่ วยเหลื อตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่ มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศู นย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดสุ โขทัย ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิจยั โดยการจัดประชุมผูท้ รงคุณวุฒิ
กลุ่มเป้ ำหมำย ได้แก่ อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และผูท้ รงคุณวุฒิ
ซึ่ งได้มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ปี การศึกษา 2560 จานวน 11 คน ประกอบด้วย
1) อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา จานวน 5 คน ที่ มีผลงานทางวิชาการเกี่ ยวกับการบริ หารเพื่อพัฒนาครู
การจัดการเรี ยนรู ้ของครู และเกี่ ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ 2) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 4 คน ที่มี
คุณสมบัติ (1) จบการศึกษาระดับปริ ญญาเอก หรื อมีวิทยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ ยวชาญ (2) มีประสบการณ์
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการศึกษาสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ (3) เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัด
ส านักบริ หารงานการศึ กษาพิ เศษ 3) ผูท้ รงคุ ณวุฒิ จานวน 2 คน ที่ มี คุ ณสมบัติ (1) เคยเป็ นผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษา สั งกัดส านักบริ หารงานการศึ กษาพิ เศษ (2) มี ประสบการณ์ เกี่ ยวข้องกับการจัดการศึ กษา
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี
ประเด็ นที่ ม่ ุ งศึ กษำ คื อ ความเหมาะสมของร่ างรู ป แบบการบริ ห ารเพื่ อ พัฒ นาครู ใ น
การจัด การเรี ย นรู ้ ท ัก ษะการช่ ว ยเหลื อ ตนเองส าหรั บ ผู ้เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ขั้ นที่ 2.3 ทดลองใช้ รู ปแบบการบริ หารเพื่ อพั ฒ นาครู ในการจั ด การเรี ยนรู ้ ท ั ก ษะ
การช่ วยเหลื อตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โขทัย
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แหล่ ง ข้ อ มู ล /กลุ่ ม เป้ ำ หมำย ได้แ ก่ ครู ซึ่ งได้มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ปี การศึ กษา 2561 จานวน 9 คน ที่ มีคุ ณสมบัติดังนี้ 1) จบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึ นไป
2) ปฏิ บ ตั ิหน้าที่ สอนที่ หน่ วยบริ การของศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย 3) มีแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) สาหรับผูเ้ รี ยนที่ มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา
ประเด็ นที่ ม่ ุ งศึ กษำ คื อ ทดลองใช้รู ปแบบฯ เพื่ อศึ กษาระดับความสามารถของครู ใน
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ระยะที่ 3 กำรประเมินควำมเป็ นไปได้ ในกำรนำรู ปแบบกำรบริ หำรเพื่อพัฒนำครู ในกำรจัดกำร
เรี ยนรู้ ทักษะกำรช่ วยเหลื อตนเอง สำหรั บ ผู้เรี ยนที่มี ควำมบกพร่ องทำงสติ ปัญญำ ศู นย์ กำรศึ กษำ
พิเศษประจำจังหวัดสุ โขทัย ไปใช้ กบั ศูนย์ กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดอื่น
ระยะนี้ เป็ นการประเมินความเป็ นไปได้ในการนารู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ใน การ
จัดการเรี ยนรู ้ ทกั ษะการช่ วยเหลื อตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่ มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ไปใช้กบั ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอื่น ๆ
แหล่ งข้ อมูล/กลุ่มเป้ ำหมำย ได้แก่ ผูอ้ านวยการและครู ซึ่ งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ปี การศึกษา 2561 จานวน 180 คน จาก 4 ภูมิภาค โดยเลือกมาภูมิภาคละ 5 จังหวัด
พิจารณาจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดที่มีบริ บทใกล้เคียงกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โขทัย ทั้งหมด 20 แห่ ง ที่ มีคุณสมบัติดงั นี้ 1) เป็ นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเหมือนกันไม่ใช่
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2) เป็ นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดที่มีการให้บริ การช่วยเหลือใน
ระยะแรกเริ่ มตามแนวทางของสานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ 3) เป็ นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
ที่มีผอู ้ านวยการที่มีตวั ตน ณ วันที่ให้ขอ้ มูล ซึ่ งไม่ใช้ผูท้ ี่รักษาการแทน 4) เป็ นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัด ที่ผอู ้ านวยการและครู ยนิ ดีและสมัครใจในการให้ขอ้ มูลตามแบบประเมินความเป็ นไปได้ในการนา
รู ปแบบฯ ไปใช้ โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นผูอ้ านวยการของศูนย์การศึกษาพิเศษทั้ง 20 แห่ง จานวน 20 คน และครู
ที่ ปฏิ บ ัติ การสอนที่ มี แผนการจัดการศึ กษาเฉพาะบุ คคล (Individualized Education Program : IEP)
ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด แห่ งละ 8 คน จานวน
160 คน รวมทั้งสิ้ น 180 คน
ประเด็ นที่ ม่ ุ งศึ กษำ คื อ ความเป็ นไปได้ในการน ารู ปแบบการบริ หารเพื่ อพัฒนาครู ใน
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ไปใช้กบั ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอื่น ๆ
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นิยำมศัพท์ เฉพำะ
1. รู ปแบบกำรบริ หำรเพื่อพัฒนำครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ทักษะกำรช่ วยเหลือตนเองสำหรั บผู้เรี ยน
ที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ หมำยถึง ชุ ดองค์ประกอบของการบริ หารเพื่ อพัฒนาครู ในการจัด
การเรี ยนรู ้เพื่อให้ครู มีความรู ้ มีทกั ษะ และมีเจตคติในการจัดการเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับทักษะการช่วยเหลื อ
ตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา 1) ด้านการเตรี ยมการสอน 2) ด้านการนาเข้าสู่
บทเรี ยน 3) ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ 4) ด้านการประเมิ น และสรุ ปผล ซึ่ งเป็ นการนาแนวคิ ดทฤษฏี
ระบบมาประยุก ต์ใ ช้ เป็ นหลัก การในการสร้ างรู ป แบบฯให้เป็ นรู ป ธรรมและมี เป้ าหมายชัดเจน
มีท้ งั หมด 5 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ ประกอบที่ 1 หลักกำรของรู ปแบบ หมายถึง การนาแนวคิดทฤษฏีระบบ ประกอบด้วย
ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์และข้อมูลย้อนกลับ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารู ปแบบการบริ หาร
เพื่ อพัฒ นาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ ท ั ก ษะการช่ วยเหลื อตนเองส าหรั บ ผู ้เรี ยนที่ มี ค วามบกพร่ อ ง
ทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย อย่างเป็ นรู ปธรรมและมีเป้าหมายชัดเจน
องค์ ประกอบที่ 2 จุ ดมุ่ งหมำยของรู ปแบบ หมายถึ ง ความคาดหวังที่ ต้องการให้เกิ ดขึ้ น
กับครู โดยครู ตอ้ งมี ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ ทกั ษะการช่ วยเหลื อตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่ มี
ความบกพร่ องทางสติ ปั ญ ญา ได้แ ก่ มี ค วามรู ้ มี ท ัก ษะ และมี เจตคติ ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ ท ัก ษะ
การช่วยเหลือตนเองในด้านการเตรี ยมการสอน ด้านการนาเข้าสู่ บทเรี ยน ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ด้าน
การประเมิน และสรุ ปผล นอกจากนี้มุ่งพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะการช่วยเหลือตนเองดีข้ ึน
องค์ ประกอบที่ 3 ปั จจัยนำเข้ ำ หมายถึ ง ทรัพยากรต่ าง ๆที่ ส่ งผลต่ อการบริ หารเพื่ อพัฒนาครู
ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ประกอบด้วย
1) ด้านบุคลากร 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านวัสดุ สื่ อ และแหล่งเรี ยนรู ้ 4) ด้านการบริ หารจัดการ
องค์ ป ระกอบที่ 4 กระบวนกำร หมายถึ ง ขั้น ตอนการบริ ห ารเพื่ อ พัฒ นาครู ใ นการจัด
การเรี ยนรู ้ ทกั ษะการช่ วยเหลื อตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่ มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ประกอบด้วย
5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การวางแผน และสร้างแรงจูงใจ ขั้นที่ 2 การฝึ กอบรม ขั้นที่ 3 การนาไปสู่ ปฏิบตั ิ
ขั้นที่ 4 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ขั้นที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
องค์ ป ระกอบที่ 5 ผลลั พ ธ์ หมายถึ ง ความสามารถของครู ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ ท ัก ษะ
การช่ วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา มีความรู ้ มีทกั ษะ และเจตคติใน
การจัดการเรี ยนรู ้ ด้านการเตรี ยมการสอน ด้านการนาเข้าสู่ บทเรี ยน ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ และด้าน
การประเมิน และสรุ ปผล แล้วให้สะท้อนผลเป็ นข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
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2. ควำมสำมำรถของครู หมายถึ ง ความรู ้ ทัก ษะ และเจตคติ ข องครู ใ นการจัด การเรี ย นรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาในด้านการเตรี ยมการสอน
ด้านการนาเข้าสู่ บทเรี ยน ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ด้านการประเมิน และสรุ ปผล
ควำมรู้ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบวัดความรู ้ของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ชนิดเลือกตอบแบบปรนัย
จานวน 40 ข้อ
ทักษะ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการประเมินทักษะการปฏิบตั ิของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
เจตคติ หมายถึ ง คะแนนที่ ได้จากการท าแบบวัดเจตคติ ของครู ซึ่ งเป็ นแบบวัดความคิดเห็ น
เกี่ ยวกับความรู ้สึกนึ กคิดทั้งทางบวก และทางลบในการจัดการเรี ยนรู ้ ทกั ษะการช่ วยเหลื อตนเองสาหรับ
ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
3. ทักษะกำรช่ วยเหลือตนเอง หมายถึง ความสามารถในการทากิจกรรมที่จาเป็ นในการดาเนินชีวิต
อย่ างอิ สระในชี วิ ตประจ าวัน คื อ 1) การรั บประทานอาหาร ประกอบด้วย การดื่ ม การใช้ ช้ อนสั้ น
การใช้ช้อนส้อม มารยาทในการรับประทานอาหาร 2) การแต่งกาย ประกอบด้วย การถอด-สวมถุ งเท้า
รองเท้า กระโปรง กางเกง และเสื้ อ 3) การขับ ถ่ าย ประกอบด้วย การท าความสะอาดหลังขับ ถ่ าย
การใช้ ห้ องน้ าในที่ อยู่ อาศัย การใช้ ห้ องน้ าในที่ ส าธารณะ 4) การดู แลสุ ขอนามัย ประกอบด้วย
การท าความสะอาดมื อ และเท้า การท าความสะอาดหน้ า การแปรงฟั น การอาบน้ า การหวี ผม และ
การสระผม และ 5) การรับผิดชอบงานบ้าน ประกอบด้วย การปู และเก็บที่นอน การจัดเก็บสิ่ งของเครื่ องใช้
การจัด และทาความสะอาดโต๊ะอาหาร และการทาความสะอาดภาชนะต่าง ๆ หลังรับประทานอาหาร
4. ผู้เรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่มีความจากัดชัดเจนในการปฏิบตั ิตน
ซึ่งมีลกั ษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทางสติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยอย่างมีนยั สาคัญ รวมกับความจากัด
ของทักษะการปรั บตัวอี กอย่างน้อย 2 ทักษะจาก 10 ทักษะ ได้แก่ การสื่ อความหมาย การดู แลตนเอง
การดารงชี วิตภายในบ้าน ทักษะทางสังคม/การมี ปฏิ สัมพันธ์ ก ับผูอ้ ื่น การรู ้ จกั ใช้ทรัพยากรในชุ มชน
การรู ้จกั ดู แลควบคุมตนเอง การนาความรู ้มาใช้ในชี วิตประจาวัน การทางาน การใช้เวลาว่าง การรักษา
สุ ขภาพอนามัย และความปลอดภัย ทั้งนี้จะแสดงอาการดังกล่าว ก่อนอายุ 18 ปี
5. ควำมเป็ นไปได้ หมายถึ ง ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนการประเมิ น ของผู ้อ านวยการ และครู
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอื่น ๆ สังกัดสานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ อยูใ่ นระดับมากขึ้น
ไปหรื อมีค่าตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ในการนารู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่ วยเหลื อตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่ มี ความบกพร่ องทางสติ ปั ญญา ศู นย์การศึ กษาพิ เศษ ประจาจังหวัด
สุ โขทัย ไปใช้
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ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
1. ทาให้ได้รูปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ ทกั ษะการช่ วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ที่ใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาครู ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
2. รู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ ทกั ษะการช่ วยเหลื อตนเองสาหรั บ
ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ที่ใช้เป็ นเครื่ องมือ
ในการกาหนดนโยบายทางการศึกษาสาหรับผูเ้ รี ยนพิการไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างทัว่ ถึง
3. กระบวนการวิจยั รู ปแบบการบริ หารเพื่ อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ ท กั ษะการช่ วยเหลื อ
ตนเองส าหรั บผู เ้ รี ยนที่ มี ความบกพร่ องทางสติ ปั ญญา ศู นย์การศึ กษาพิ เศษ ประจ าจังหวัดสุ โขทัย
ใช้เป็ นแนวทางในการนาไปใช้ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับผูเ้ รี ยนพิการทุกประเภทความพิการ
ให้ได้เต็มตามศักยภาพอันจะนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาที่ตอ้ งการต่อไป
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บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั นี้ เป็ นการสร้างรู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลื อ
ตนเองส าหรั บ ผู เ้ รี ย นที่ มี ค วามบกพร่ องทางสติ ปั ญ ญา ศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจาจังหวัด สุ โขทัย
ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมแนวคิดจากเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบและการพัฒนารู ปแบบ
2. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีทางการบริ หาร
3. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาครู
4. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ของครู
5. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการช่วยเหลือตนเอง
6. แนวคิดเกี่ยวกับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
7. แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
8. บริ บทศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
9. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
10. กรอบแนวคิดในการวิจยั

แนวคิดเกีย่ วกับรู ปแบบและการพัฒนารู ปแบบ
ความหมายของรู ปแบบ
“รู ป แบบ” หรื อ “โมเดล” เป็ นค าที่ สื่ อ ความหมายได้ห ลายอย่า งโดยทั่ว ไปแล้วรู ป แบบ
จะหมายถึง สิ่ งของหรื อวิธีการดาเนินงานที่ ประกอบด้วย องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็ นต้นแบบของสิ่ งใด
สิ่ งหนึ่ ง หรื อกระบวนการท างานอย่างใดอย่างหนึ่ ง เช่ น รู ปแบบจาลองของสิ่ งก่ อสร้ าง รู ปแบบใน
การบริ หารองค์การ รู ปแบบในการพัฒนาองค์การ เป็ นต้น ได้มีนักวิชาการให้ความหมายรู ปแบบไว้
ดังนี้
ปิ ยวัชร์ สุ ทธิวนิช (2558) รู ปแบบ หมายถึง โครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหรื อตัว
แปร หรื อองค์ประกอบสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งซึ่ งทาให้มีลกั ษณะของชุดความสัมพันธ์เส้น และใช้เป็ นแนวทางใน
การดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
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สุ ริยา ศรี โภคา (2559) รู ป แบบ หมายถึ ง โครงสร้ างของสิ่ งที่ ส ร้ างขึ้ นมาสามารถสร้ างจาก
หลักฐานต่างๆ ที่มีอยูจ่ ากการหยัง่ รู ้ดว้ ยคาอุปมาอุปไมย หรื อแตกมาจากทฤษฎีก็ได้
อัญชลา เกลี้ยงแก้ว (2560) รู ปแบบ หมายถึง แนวทางหรื อแบบอย่างใดการดาเนินการที่แสดง
ให้เห็นถึงโครงสร้างทางความคิดโดยอาจเป็ นรู ปแบบเชิงกายภาพ หรื อเชิงคุณลักษณะ หรื ออาจเป็ นรู ป
แบบอย่างง่ายและอย่างซับซ้อน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยจัดระบบความคิดให้ง่ายขึ้นและเป็ นระบบ
ณัฏญา พลเสน (2561) รู ปแบบ หมายถึง สิ่ งที่สร้างขึ้นเป็ นแบบอย่างโดยสร้างมาจากความคิด
ประสบการณ์ หรื อจากทฤษฎี หลักการต่าง ๆ และแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง เพื่ อ อธิ บาย
ปรากฏการณ์น้ นั ๆ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
สมุ ห์ ทิ พ ย์ สิ ริ ธั ม โม (2561) รู ปแบบ หมายถึ ง องค์ ป ระกอบและความสั ม พั น ธ์ ข อง
องค์ ป ระกอบ ขั้ น ตอน แล ะก ระบ วน การต่ า ง ๆ ที่ มี ก ารศึ ก ษ าอย่ า งเป็ น ระบ บ และเป็ น
กระบวนการพัฒนาที่มี ความสัมพันธ์ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน
คอสิ นิและเออบาค (Corsini and Auerbach , 2007) กล่ าวว่า รู ปแบบ เป็ นชุ ดความสัมพันธ์ที่
สร้ างขึ้นระหว่างปรากฏการณ์ ในโลกความจริ งและโครงสร้างของสิ่ งที่กาลังศึกษาซึ่ งเป็ นตัวแทนของ
ปรากฏการณ์ในโลกความจริ ง
ฮัส เซน และ โพสสเตลเวท (Husen and Postlethwaite, 2007) กล่ าวว่า รู ป แบบแตกต่างจาก
ทฤษฎี เพราะรู ป แบบยัง ไม่ ใ ช่ ข ้อ เท็ จจริ ง ที่ ไ ด้พิ สู จ น์ แล้ว รู ป แบบยัง เป็ นส่ ว นหนึ่ งที่ ผู ว้ ิจยั พยายาม
วิเคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ที่ เกี่ ยวเนื่ องกัน ขององค์ป ระกอบอย่างเป็ นนระบบ ด้วยวิธี ท างวิท ยาศาสตร์
เพื่อที่จะนาเสนอรู ปแบบมาใช้ประโยชน์
ทิงค์เอ็กชิสท์ (Thinkexist, 2008) กล่าวว่า รู ปแบบ เป็ นแบบจาลองระบบการปฏิบตั ิงาน หรื อ
แบบแปลนของการก่อสร้างที่วาดไว้ล่วงหน้า หรื อสิ่ งของที่เป็ นตัวแทนแสดงความคิดของสิ่ งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต หรื อสิ่ งที่เตรี ยมเอาไว้ล่วงหน้า
อาร์ ดิก ชั่น เนอรี่ (Ardictionaary, 2008) กล่ าวว่า รู ปแบบคื อแบบจาลองที่ เป็ นสั ดส่ วน หรื อ
ประเภทเดียวกันกับของจริ ง หรื อสัญลักษณ์ของการเป็ นตัวแทนสิ่ งใดสิ่ ง หนึ่ งที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต
หรื อแบบแผนของสิ่ งที่เตรี ยมไว้
วิลเลอร์ (Willer, 2011) กล่าวว่า รู ปแบบ เป็ นการสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับชุดของ ปรากฏการณ์
โดยอาศัยหลักการ (Rationale) ของระบบรู ปนัย (Formal system) และมี จุดมุ่งหมาย เพื่อการทาให้เกิ ด
ความกระจ่างชัดของนิยาม ความสัมพันธ์และประพจน์ที่เกี่ยวข้อง
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สรุ ปได้ว่า รู ปแบบ หมายถึง ชุดขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงสอดคล้องกันโดย
ถู ก สร้ างขึ้ น มาจากแนวคิ ด ทฤษฎี ต่ าง ๆ เพื่ อ ใช้ส าหรั บ เป็ นแนวทางในการด าเนิ น งานเกี่ ย วกับ
การพัฒนาคุณภาพขององค์กรอย่างเป็ นระบบ
ประเภทของรู ปแบบ
นักวิชาการได้กล่าวถึงประเภทของรู ปแบบไว้ที่สาคัญมีดงั ต่อไปนี้
คีวสิ (Keeves, P. J., 1998) ได้แบ่งประเภทของรู ปแบบ ดังนี้
1. รู ป แบบเปรี ย บเที ย บ (Analogue Model) เป็ นรู ป แบบเชิ ง กายภาพ ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ใ นด้า น
วิท ยาศาสตร์ เช่ น รู ป แบบหรื อแบบจาลองโครงสร้ างอะตอมสร้ างขึ้ น โดยใช้ห ลัก การเปรี ย บเที ย บ
โครงสร้างของรู ปแบบให้สอดคล้องกับลักษณะที่คล้ายกันทางกายภาพสอดคล้องกับข้อมูลและความรู ้
ที่มีอยูใ่ นขณะนั้นด้วยรู ปแบบที่สร้ างขึ้นต้องมีองค์ประกอบชัดเจนสามารถนาไปทดสอบด้วยข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได้และสามารถนาไปใช้ทาการหาข้อสรุ ปของปรากฏการณ์ได้อย่างกว้างขวาง
2. รู ป แบบเชิ งอธิ บาย (Semantic Model) เป็ นรู ปแบบที่ใช้ภาษาเป็ นสื่ อในการบรรยาย หรื อ
อธิ บาย ปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิหรื อรู ปภาพ เพื่อให้เห็นแนวคิดโครงสร้ าง องค์ประกอบ
และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ เหตุการณ์ และปรากฏการณ์ ต่าง ๆ เช่น รู ปแบบการบริ หารโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐาน รู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น
3. รู ป แบบเชิ ง คณิ ต ศาสตร์ (Mathematical Model) เป็ นรู ป แบบที่ แสดงความสั ม พัน ธ์ ข อง
องค์ประกอบหรื อตัวแปรต่าง ๆ โดยใช้สัญลักษณ์ ทางคณิ ตศาสตร์ เดิ มรู ปแบบนี้ ใช้กบั ศาสตร์ ทางด้าน
วิท ยาศาสตร์ แต่ปั จจุบ นั มีแนวโน้มในการนาไปใช้ด้านพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพิ่ มขึ้ น
รวมทั้งการศึกษาด้วยโดยเฉพาะในการวัดผลการศึกษารู ปแบบแบบนี้ สามารถอธิบายความสัมพันธ์ และ
สร้างเป็ นทฤษฎีเพราะสามารถทดสอบสมมติฐานได้รูปแบบหรื อแบบจาลองเชิงคณิ ตศาสตร์ มกั พัฒนา
มาจากรู ปแบบเชิงอธิบาย
4. รู ป แบบเชิ ง เหตุ ผ ล (Causal Model) เป็ นรู ป แบบที่ พ ฒ
ั นามาจากรู ป แบบเชิ งอธิ บ ายโดย
การนาเอาเทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) มาใช้ ปั จจุบนั มีการนารู ปแบบนี้มาใช้ในการวิจยั
ทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น รู ปแบบแบบนี้ จะเป็ นการนาเอาตัวแปรมาเขียนเป็ นสัญลักษณ์ หรื อคาย่อแล้ว
ใช้เส้ นตรง และลูกศร แสดงความสัมพันธ์ ของตัวแปรในเชิ งเหตุ และผล เช่ น รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ของ
ผูเ้ รี ยน สติปัญญาของผูเ้ รี ยนมีผลมาจากสภาพทางเศรษฐกิ จของพ่อแม่และสิ่ งแวดล้อมที่บา้ น เป็ นต้น
รู ปแบบดังกล่าวสามารถกาหนดเป็ นกรอบในการรวบรวมข้อมูลในสภาพที่เป็ นจริ ง
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เคพแลน (Kaplan, 1996) กล่าวว่า รู ปแบบที่ใช้โดยทัว่ ไปมี 5 รู ปแบบ คือ
1. รู ปแบบเชิ งเปรี ยบเทียบ (Analogue Model) ได้แก่ ความคิดที่ แสดงออกมาในลักษณะของ
การเปรี ยบเทียบสิ่ งต่าง ๆ อย่างน้อยสองสิ่ งขึ้นไป
2. รู ปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) ได้แก่ความคิดที่แสดงออกมาผ่านทางการใช้ ภาษาพูด
3. รู ปแบบเชิงคณิ ตศาสตร์ (Mathematic Model) ได้แก่ ความคิดที่แสดงออก ผ่านทางสู ตร
คณิ ตศาสตร์
4. รู ปแบบเชิงแผนผัง (Schematic Model) ได้แก่ ความคิดที่แสดงผ่านทางแผนผัง แผนภาพ
ไดอะแกรม กราฟ เป็ นต้น
5. รู ปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) ได้แก่ความคิดที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิ ง สาเหตุ
ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ของสถานการณ์ใด ๆ
จอยส์ และเวลล์ (Joyce and Weil, 2000) ได้ศึกษาและจัดแบ่งประเภทของรู ปแบบ ตามแนวคิ ด
หลักการ หรื อทฤษฎีซ่ ึ งเป็ นพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบนั้น ๆ และได้แบ่งรู ปแบบ ดังนี้
1. Information–Processing Models รู ปแบบการสอนที่ ยึดหลัก ความสามารถในกระบวนการ
ประมวลข้อมูลของผูเ้ รี ยนและแนวทางในการปรับปรุ งวิธีการจัดการกับข้อมูลให้มี ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
2. Personal Models รู ป แบบที่ จดั ไว้ในกลุ่ มนี้ ให้ความสาคัญ กับปั จเจกบุ ค คล และการพัฒนา
บุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่แต่ละบุคคลจัดระบบปฏิบตั ิต่อสรรพสิ่ ง (Reality) ทั้งหลาย
3. Social Interaction Models เป็ นรู ปแบบที่ให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
บุคคลต่อสังคม
4. Behavior Models เป็ นกลุ่ ม ของรู ป แบบที่ ใช้องค์วามรู ้ ด้านพฤติ ก รรม ศาสตร์ เป็ นหลัก ใน
การพัฒ นารู ป แบบ จุ ดเน้น ที่ ส าคัญ คื อ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมที่ สั งเกตได้ ของผูเ้ รี ย นมากกว่า
การพัฒนาโครงสร้างจิตวิทยาและพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้
สรุ ปได้วา่ รู ปแบบมีหลายประเภทด้วยกัน เป็ นสิ่ งที่สร้างและพัฒนาขึ้น แต่ละสาขาจะมีรูปแบบที่
แตกต่างกันออกไป ซึ่ งสามารถแบ่งได้ตามทฤษฎี พ้ืนฐานของลักษณะที่ศึกษานั้น ๆ หรื ออาจแบ่งตาม
วัตถุประสงค์ในการอธิ บายรู ปแบบนั้น ๆ
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องค์ ประกอบของรู ปแบบ
จากการศึกษาองค์ประกอบของรู ปแบบ นักการศึกษาได้สรุ ปไว้ ดังนี้
นิ ว ตั ร นาคะเวช (2554) ได้ ศึ ก ษารู ป แบบการบริ ห ารจัด การโรงเรี ย นในฝั น และสรุ ป ไว้ว่ า
องค์ประกอบ คือ มีส่วนปั จจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิ ต และองค์ประกอบเสริ ม โดยมีองค์ประกอบ
หลัก 5 องค์ประกอบ คือ 1) วัตถุประสงค์โรงเรี ยนในฝัน 2) หลักการบริ หารจัดการ 3) ระบบโครงสร้าง
การบริ หาร 4) กลยุท ธ์ก ารดาเนิ นงาน 5) ภาพความส าเร็ จ โดยมี องค์ป ระกอบย่อย 24 องค์ป ระกอบ
องค์ป ระกอบเสริ ม 2 องค์ป ระกอบ คือ สภาพแวดล้อมของโรงเรี ยน และการประเมิน ปรับปรุ งและ
พัฒ นา โดยรู ปแบบการบริ ห ารจัด การโรงเรี ย นในฝั น มี คุ ณลัก ษณะทั้ ง ด้ า นความมี ป ระโยชน์
ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม และ ด้านความเป็ นไปได้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในโรงเรี ยน
ในฝัน และโรงเรี ยนทัว่ ไปได้
ไมตรี บุ ญ ทศ (2554) ได้ส รุ ป องค์ป ระกอบของรู ป แบบที่ ค ล้ายกัน ไว้ว่า ควรมี อ งค์ป ระกอบ
หลัก คือ 1) วัตถุ ประสงค์ของรู ป แบบ 2) ทฤษฎี พ้ื นฐานและหลักการของรู ป แบบ 3) ระบบงาน และ
กลไกของรู ปแบบ 4) วิธีดาเนิ นงานของรู ปแบบ และ 5) แนวทางประเมินรู ปแบบ โดยมีคาอธิ บายศัพท์
เฉพาะประกอบรู ปแบบ พร้อมมีเงื่อนไขการนารู ปแบบไปใช้ การจัดทาคู่มือการใช้รูปแบบโดยนาสาระ
ขององค์ประกอบบรรจุไว้อย่างสมบูรณ์เอื้อประโยชน์ต่อผูส้ นใจศึกษาและนารู ปแบบไปใช้
ทิ ศ นา แขมมณี (2555) ได้อธิ บ ายว่ารู ป แบบที่ ดี ค วรมี องค์ป ระกอบ ดัง นี้ 1) รู ป แบบต้องเป็ น
แนวทางที่นาไปสู่ การทานายผลที่ตามมาสามารถพิสูจน์ และทดสอบได้เชิงประจักษ์ 2) โครงสร้างของ
รู ปแบบต้องประกอบด้วยความสั มพันธ์เชิ งสาเหตุ (Causal relationship) สามารถอธิ บายปรากฏการณ์
หรื อเรื่ องนั้น ๆ 3) รู ปแบบต้องสามารถช่วยสร้างจินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด (Concept)
และความสัมพันธ์ (Interrelations) 4) รู ปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้าง (Structure
relationships) มากกว่าความสัมพันธ์เชื่อมโยง (Associative relationship)
ปริ ชาติ ชมชื่ น (2555) ได้ ส รุ ปเกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบของรู ปแบบคล้ า ยคลึ ง กั น ได้ แ ก่
1) วัต ถุ ป ระสงค์ 2) ทฤษฎี พ้ื น ฐานและหลัก การ 3) ระบบงานและกลไก 4) วิธี ดาเนิ น งาน 5) แนว
การประเมินผล
สมชั ย จรรยาไพบู ล ย์ (2555) ได้ ส รุ ปองค์ ป ระกอบของรู ปแบบที่ ค ล้ า ยกั น ไว้ว่ า ควรมี
องค์ป ระกอบหลัก คื อ 1) วัต ถุ ป ระสงค์ข องรู ป แบบ 2) ทฤษฎี พ้ื น ฐานและหลัก การของรู ป แบบ
3) ระบบงาน และกลไกของรู ป แบบ 4) วิธีดาเนิ นงานของรู ปแบบ และ 5) แนวทางประเมินรู ปแบบ
โดยมีคาอธิ บายศัพท์เฉพาะประกอบรู ปแบบ พร้อมมีเงื่อนไขการนารู ปแบบไปใช้ การจัดทาคู่มือการใช้
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รู ป แบบโดยน าสาระขององค์ป ระกอบบรรจุ ไ ว้อ ย่า งสมบู ร ณ์ เอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ ผู ้ส นใจศึ ก ษาและ
นารู ปแบบไปใช้
ชัย วัฒ น์ สุ ท ธิ รัต น์ (2561) กล่ าวว่า รู ป แบบที่ ดี ค วรมี องค์ป ระกอบ ดัง นี้ 1) จุ ด มุ่ ง หมายหรื อ
เป้ า หมาย 2) ทฤษฎี ห ลัก การ ปรั ช ญาหรื อ แนวคิ ด 3) กระบวนการ 4) การวัด และประเมิ น ผล และ
5) การจัดระบบ
วศินี รุ่ งเรื อง (2562) กล่าวว่า องค์ประกอบของรู ปแบบ สามารถสรุ ปได้ว่ามีองค์ประกอบสาคัญ
คือ 1) ปรัชญา/ทฤษฎี /แนวคิด/หลักการ/ความเชื่ อ 2) เป้ าหมาย/จุดมุ่งหมาย/ผลลัพธ์ 3) กระบวนการ/
วิธีการ/เทคนิค 4) การประเมินผล
จอย และเวล (Joyce & Weil., 2000) สรุ ป ว่า รู ป แบบมี อ งค์ป ระกอบ ดัง นี้ 1) เป้ าหมายของ
รู ป แบบซึ่ งอธิ บายถึ งสิ่ งที่ มุ่งพัฒ นาหรื อคุ ณลักษณะที่ ตอ้ งการให้เกิ ด 2) หลักการหรื อแนวคิดที่ เป็ น
พื้นฐานของรู ปแบบ
3) รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนหรื อการดาเนิ นการ 4) การประเมินผลที่จะชี้ ให้เห็นถึงผลที่คาดว่าจะเกิ ด
ขึ้นกับการใช้รูปแบบนั้น
กลุค (Gluck, 2004) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของรู ปแบบมี 2 ส่ วน คือ 1) สถาบัน (Institution) ซึ่ ง
เป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบสังคมที่มีการกาหนดแนวปฏิ บตั ิหน่ วยย่อยของสถาบัน แบ่งออกเป็ นบทบาท
(Role) และความคาดหวัง (Expectation) บทบาทจะเกี่ ยวพันกับบุคลิ กภาพของบุคคล เป็ นการกล่าวถึ ง
ลักษณะของตาแหน่งหน้าที่ และสถานะภายใต้สถาบันและเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมของผูส้ วมบทบาท
ส่ วนความคาดหวังเป็ นเรื่ องของเกณฑ์มาตรฐานทางสังคม หรื อสถาบันที่ มุ่ งหวังจะได้รับจากผูส้ วม
บทบาท บทบาทที่ ส มบู รณ์ ค วรก าหนดความสั ม พัน ธ์ ก ับ บทบาทอื่ น ๆ ในสถาบันแนวคิ ด นี้ ท าให้
การกาหนดงานในแต่ละหน้าที่เป็ นไปตามลาดับขั้นทาให้การดาเนินงานของสถาบันบรรลุวตั ถุประสงค์
ได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ 2) บุ คคล(Individual) เป็ นรู ป แบบของระบบสั งคมที่ มี องค์ป ระกอบย่อยที่ มี
อิทธิ พลต่อการดาเนินงานขององค์การ คือ บุคลิกภาพ (Personality) และความต้องการส่ วนบุคคล (Need
Disposition) บุคลิ กภาพมีความสาคัญต่อการวางตัวของผูส้ วมบทบาท และความคาดหวังในการทางาน
ของสถาบัน
ผูว้ ิจ ัย ได้วิเคราะห์ ค วามสอดคล้อ งองค์ป ระกอบของรู ป แบบโดยน าเสนอในรู ป แบบตาราง
ประกอบ เพื่อเป็ นกรอบในการกาหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หารสาหรั บการวิจยั ในครั้งนี้
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของรู ปแบบ
นักการศึกษา

ไมตรี บุญทศ (2554)

ทิศนา แขมมณี (2555)

ปริชาติ ชมชื่ น (2555)

สมชัย จรรยาไพบูลย์ (2555)

ชัยวัฒน์ สุ ทธิรัตน์ (2561)

วศินี รุ่งเรื อง (2562)

Joyce, & Weil (2000)

Gluck (2004)

1) หลักการ
2) จุดมุง่ หมาย หรื อ
เป้ าหมาย
3) ปั จจัยนาเข้า หรื อ
ระบบกลไก
4) กระบวนการ หรื อ
วิธีการ
5) ผลลัพธ์ หรื อ
การประเมินผล
6) คาอธิบาย
7) เงื่อนไข

ความถี่

นิวตั ร นาคะเวช (2554)

องค์ ประกอบ
ของรูปแบบ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

9

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

9

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

9

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

9

✓
-

✓
-

✓
-

✓
✓
✓

✓
-

✓
-

✓

✓

✓
-

9
1
1

จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์องค์ประกอบของรู ปแบบ
จากนักการศึกษาหลายท่านที่ มีความคิดเห็ นสอดคล้องกันเป็ นส่ วนใหญ่ จึงสามารถสรุ ปองค์ประกอบ
ของรู ป แบบที่ ผูว้ ิจยั จะน ามาใช้เป็ นแนวทางในการก าหนดองค์ป ระกอบของรู ปแบบในการพัฒ นา
รู ป แบบการบริ ห ารเพื่ อพัฒ นาครู ในการจัด การเรี ย นรู ้ ท กั ษะการช่ วยเหลื อตนเองส าหรั บ ผูเ้ รี ย นที่ มี
ความบกพร่ องทางสติ ปั ญญา ศู นย์การศึ ก ษาพิ เศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย มี 5 องค์ประกอบที่ สาคัญ
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ได้แ ก่ 1) หลัก การของรู ป แบบ 2) จุ ด มุ่ ง หมายของรู ป แบบ 3) ปั จ จัย น าเข้า 4) กระบวนการ และ
5) ผลลัพธ์
การพัฒนาและการตรวจสอบรู ปแบบ
การพัฒนารู ปแบบได้มีนกั วิชาการและนักการศึกษาเสนอไว้ ดังนี้
มาลี สื บกระแส (2552) อธิ บายการพัฒนารู ปแบบ เป็ นกระบวนการสร้างหรื อพัฒนาแบบจาลอง
ตลอดจนการทดสอบรู ปแบบที่ดีให้มีคุณภาพ การจะนาไปสู่ สภาวการณ์ที่ดีในการศึกษาวิจยั
บุญชม ศรี สะอาด (2556) ได้นาเสนอการสร้ างหรื อการพัฒนา รู ปแบบ ดังนี้ 1) สร้างหรื อพัฒนา
รู ปแบบตามสมมติฐานโดยการศึกษาค้นคว้า ทฤษฎี แนวความคิดรู ปแบบและผลการศึกษาหรื อวิจ ัยที่
เกี่ยวข้อง ซึ่ งจะช่ วยให้สามารถกาหนดองค์ประกอบ หรื อตัวแปรต่าง ๆ ภายในรู ปแบบรวมทั้งลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรื อตัวแปรเหล่านั้น หรื อลาดับก่อนหลังของแต่ละองค์ประกอบใน
รู ปแบบ การพัฒนารู ปแบบนั้นจะต้องใช้หลักการของเหตุผลเป็ นรากฐานสาคัญและการศึกษาค้น คว้า
มากจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนารู ปแบบอย่างยิ่ง ผูว้ ิจยั อาจคิดโครงร่ างของรู ปแบบขึ้ นมาก่อนแล้ว
ปรั บ ปรุ งโดยอาศัย ข้อ สนเทศจาก การศึ ก ษาค้ น คว้า ทฤษฎี แ นวคิ ด หรื อผลการวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
2) การทดสอบความเที่ยงตรงของรู ปแบบ ซึ่ งจาเป็ นต้องเก็บรวบรวม ข้อมูล หรื อทาการทดลองนาไปใช้
ในสถานการณ์จริ งเพื่อทดสอบดูวา่ มีความเหมาะสมหรื อ มีประสิ ทธิ ภาพ ตามที่มุ่งหวังหรื อไม่ ช่วยให้
ทราบอิทธิ พลหรื อความสาคัญขององค์ประกอบย่อยหรื อตัวแปรต่าง ๆ ผูว้ ิจยั อาจปรับปรุ งใหม่โดยตัด
องค์ป ระกอบหรื อตัวแปรที่มี อิท ธิ พ ล หรื อความส าคัญ น้อยออกจาก รู ปแบบของตน ซึ่ งจะท าให้ได้
รู ปแบบที่เหมาะสมยิง่ ขึ้น
มอรลิ สั น และคณะ (Morrison, Ross & kemp., 2004) สรุ ป กระบวนการพัฒ นารู ป แบบ ดัง นี้
1) การระบุความต้องการและจุดมุ่งหมายเป็ นการวิเคราะห์ความต้องการจากการวิเคราะห์ปัญหาประเมิน
ความต้องการเพื่ อน ามาออกแบบและพัฒ นาและก าหนดจุ ด มุ่ งหมายของรู ป แบบ 2) การวิเคราะห์
คุณลักษณะเป็ นการวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆที่จะมีผลไม่วา่ จะเป็ นอายุเพศพื้นฐานทางเศรษฐกิจความ
ถนัดแรงจูงใจความรู ้พ้ืนฐานรวมทั้งความแตกต่างระหว่างบุคคลหรื อระหว่างกลุ่มตลอดจนด้านระดับ
พัฒนาการและรู ปแบบ 3) การกาหนดงานผลผลิตและวัตถุประสงค์เป็ นการกาหนดงานที่จะต้องทาตาม
ขั้นตอน 4) การทดสอบก่อนเป็ นการสื บค้นความรู ้พ้ืนฐานก่อนที่จะทาการดาเนิ นการ 5) กาหนดเนื้ อหา
สาระโดยการวิ เคราะห์ ห ารายละเอี ย ดของกิ จกรรมหรื อ งานที่ เกี่ ย วข้อ งอาจใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ ห รื อ
การสังเกต 6) กาหนดวัตถุประสงค์เป็ นการกาหนดพฤติกรรมที่ตอ้ งการให้เกิดเป็ นผลจากการใช้รูปแบบ
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7) การก าหนดกิ จ กรรมเป็ นการด าเนิ น การตามขั้น ตอนที่ ก าหนด 8) การก าหนดทรั พ ยากรเป็ น
การวิเคราะห์ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเช่นบุคลากรงบประมาณองค์กรสื่ อและสิ่ งอานวยความสะดวกที่ทาให้
การออกแบบประสบความสาเร็ จ 9) การกาหนดการบริ การสนับสนุ นเป็ นการวิเคราะห์ ถึงการบริ การ
สนับสนุนที่จาเป็ น 10) การประเมินผลเป็ นการประเมินเพื่อนาไปปรับปรุ งออกแบบและพัฒนา
บริ ค (Briggs, 2005) สรุ ปกระบวนการพัฒนารู ปแบบ ได้ดงั นี้ 1) การวิเคราะห์เป็ นการวิเคราะห์
ปั ญ หาสาเหตุ ข องปั ญหาวิ ธี ก ารแก้ ปั ญหาที่ เป็ นไปได้ ข ้ อ จ ากั ด เป้ าหมายของการจัด กิ จ กรรม
2) การออกแบบเป็ นการก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ เนื้ อหากิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อและแนวทางใน
การประเมินผล 3) การพัฒนาเป็ นการพัฒนามีองค์ประกอบสาคัญคือเนื้ อหากิจกรรมและการประเมินผล
4) การทดลองภาคสนามเป็ นการนารู ปแบบไปทดลองใช้เพื่อหาความเป็ นไปได้และประสิ ทธิ ภาพของ
รู ป แบบ 5) การน าไปใช้ เป็ นการน ารู ป แบบที่ ผ่ า นการทดลองภาคสนามไปด าเนิ น การใช้ จ ริ ง
6) การเผยแพร่ ภายหลังการดาเนินการใช้จริ งจึงดาเนินการเผยแพร่ ต่อไป
สาหรับการตรวจสอบรู ปแบบ มีวิธีตรวจสอบ ดังนี้ คือ 1) การตรวจสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒิ โดย
ผูว้ ิจยั จะนาเสนอรู ปแบบที่พฒั นาขึ้นเสนอต่อ ผูท้ รงคุณวุฒิ พร้อมกับแบบประเมินเพื่อให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ประเมิ น ความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ ของรู ป แบบตลอดจนให้ ข ้อเสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ต่ าง ๆ
2) การตรวจสอบโดยการประชุมสัมมนา โดยผูว้ ิจยั จัดประชุมสัมมนาบุคคลที่เกี่ยวข้องผูท้ รงคุณวุฒิ แล้ว
นาเสนอรู ปแบบที่พฒั นาขึ้นต่อที่ประชุ ม เสร็ จแล้วให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มสัมมนาวิพากษ์ ประเมินรู ปแบบ
ทั้งในด้านความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ และให้ขอ้ เสนอแนะต่อไปในที่ประชุม 3) การตรวจสอบ
โดยการทดลอง โดยผูว้ ิจยั ดาเนิ นการทดลองใช้รูปแบบที่พฒั นาขึ้นในสภาพจริ ง หรื อเหตุการณ์ จาลอง
ตามแบบแผนที่ออกแบบไว้เพื่ อสังเกต รวบรวมข้อมู ล และความเห็ นต่อผูเ้ กี่ ยวข้อง เพื่ อนาไปใช้ใน
การปรับปรุ งรู ปแบบต่อไป (สมาน อัศวภูมิ, 2550)
สรุ ป ได้ว่า การพัฒ นาและการตรวจสอบรู ปแบบ ต้องดาเนิ น การอย่างเป็ นระบบโดยเริ่ ม จาก
การศึกษาความเป็ นมา ความสาคัญ ความจาเป็ น สภาพปั จจุบนั และปั ญหาที่ คน้ พบเพื่อใช้เป็ นพื้นฐาน
ในการสร้างรู ปแบบศึกษาหลักการ แนวคิดที่เกี่ยวข้องแล้วนามากาหนดองค์ประกอบสาคัญของรู ปแบบ
ให้สอดคล้อง และสัมพันธ์กนั จากนั้นจึงกาหนดแนวทางในการนารู ปแบบไปใช้ และประเมินรู ปแบบ
แล้วจึงนาผลที่ได้มาปรับปรุ ง และพัฒนาเพื่อให้ได้รูปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้
ทัก ษะการช่ วยเหลื อ ตนเองที่ มี คุ ณ ภาพสู ง สุ ด อี ก ทั้ง การพัฒ นารู ป แบบจาเป็ นต้องมี ก ารศึ ก ษา และ
วิเคราะห์ ความต้องการของผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องเพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดกับผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการ
จาเป็ นพิเศษต่อไป
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แนวคิดเกีย่ วกับทฤษฎีทางการบริหาร
การบริ หารการศึกษา (Educational Administration) เป็ นการจัดการกับปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมให้มีความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิ ยมหรื อ
คุ ณ ธรรม โดยกระบวนการต่ า ง ๆ ที่ เป็ นระเบี ย บแบบแผน (ภารดี อนัน ต์ น าวี , 2553) ให้ ส ามารถ
พึ่งตนเองและเป็ นที่พ่ ึ งของคนอื่นได้ รวมทั้งร่ วมกันแก้ไขปรับปรุ งและพัฒนาสังคมประเทศชาติให้มี
ความเจริ ญรุ่ งเรื องอย่างมีคุณภาพ (ฐาปนา บุ ญหล้า, 2553) ทฤษฎี การบริ หารการศึกษามีองค์ประกอบ
หลายอย่างที่นามาจากศาสตร์ สาขาอื่น ๆ เพื่อนามาอธิ บายในศาสตร์ การบริ หารการศึกษาที่ตอ้ งศึกษา
ค้นคว้าและวิจยั เพิ่ มเติ มอี กมาก เนื่ องจากมี ความสลับ ซับ ซ้อนมาก (ภารดี อนันต์นาวี, 2553) การจะ
บริ หารสถานศึ กษาให้มี คุณ ภาพจาเป็ นต้องอาศัยทฤษฎี เพื่ อเป็ นกรอบแนวทางส าหรับแนวคิ ด และ
วิธีการบริ หาร (ช่ วงโชติ พันธุ เวช, 2555) ซึ่ งผูบ้ ริ หารจะต้องสามารถเลือกใช้หลักการทฤษฎี ต่าง ๆ ที่มี
อยูอ่ ย่างมากมายได้อย่างเหมาะสมกับบริ บทของสถานศึกษาจึงจะสามารถส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงาน
แนวคิ ด ร่ วมสมัย และทฤษฎี ที่ นิ ย มใช้ใ นการบริ ห ารสถานศึ ก ษา เมื่ อ น าไปใช้แ ล้วจะท าให้
การปฏิบตั ิงานประสบผลสาเร็ จอย่างเป็ นรู ปธรรม (อนันต์ นามทองต้น, 2552) คือ แนวคิดการบริ หาร
จัดการเชิ งระบบ (System Aapproach) หรื อ IPO เนื่ องจากเป็ นแนวคิดการบริ หารที่ มีความสาคัญโดย
สถานศึ ก ษาจาเป็ นต้องใช้แนวคิ ด IPO อยู่ตลอดเวลา ซึ่ งในความเป็ นจริ ง ถ้าปั จจัย เข้า (Input) และ
กระบวนการ (Process) ดีมีคุณภาพ ผลผลิต(Output) ซึ่ งเป็ นผลลัพธ์จะต้องดีและมีคุณภาพอย่างแน่นอน
(ช่วงโชติ พันธุเวช, 2555)
ทฤษฎีระบบ
แนวคิดทฤษฎีระบบมี ผูก้ ล่าวถึ งไว้มากมายเพราะเป็ นแนวคิดที่เข้าใจง่าย มีความเหมาะสม และ
สะดวกต่อการนาไปปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานทุกรู ปแบบ เนื่องจากระบบเป็ นการจัดการที่มีจุดมุ่งหมายที่
เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน การนาแนวคิดนี้ มาใช้จึงเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารสถานศึกษาในปัจจุบนั ที่มี
การขยายตัวอย่างรวดเร็ วและมีความซับซ้อนมากขึ้น (อนันต์ นามทองต้น, 2552)
ทฤษฎีระบบ (System Theory) เริ่ มปรากฏขึ้นเมื่อประมาณ ค.ศ.1950 โดยผูท้ ี่เริ่ มอธิ บาย แนวคิดนี้
คือ เบอร์ ทาเลนฟี่ (Bertalanffy) นักชี ววิทยาชาวออสเตรี ย โดยแนวคิดนี้ มององค์การเป็ นระบบเปิ ดย่อม
มีปฏิ สัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมและเปลี่ ยนแปลงได้อย่างเป็ นระบบและมีความเกี่ ยวพันกันในหลายด้าน
หลายระดับ ทั้งส่ วนต่าง ๆ ขององค์การก็มีความสาคัญเท่าๆกับตัวองค์การเอง (จันทรานี สงวนนาม,
2553) ต่อมามีการได้นาทฤษฎี ระบบมาใช้ในการอธิ บายการเปลี่ ยนแปลงองค์การค่อนข้างมาก โดยที่
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ระบบก็ คื อชุ ดของสิ่ งต่ าง ๆ ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ระหว่างกัน และระหว่างสิ่ ง ที่ เกี่ ยวเนื่ องกัน (ไตรรั ต น์
โภคพลากรณ์, 2554)
สรุ ปได้วา่ ทฤษฎีระบบมีบทบาทสาคัญในการทาความเข้าใจปรากฏการณ์ในสังคมเพราะทุกอย่าง
เป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบ และแต่ละระบบก็จะประกอบด้วยระบบย่อยลงไปเรื่ อย ๆ จนถึงระบบที่เล็ก
ที่สุดในการทาความเข้าใจองค์การจะต้องมององค์การให้เป็ นระบบที่ประกอบด้วยมนุษย์หรื อคนจานวน
มากมาร่ วมกันดาเนินงาน หรื อประกอบภารกิจเพื่อการบรรลุผลตามเป้ าหมาย
ความหมายของระบบ
ราชบัณฑิตยสถาน (2556) ให้ความหมายของ ระบบ ไว้วา่ เป็ นกลุ่มสิ่ งของซึ่ งมีลกั ษณะประสาน
เข้า เป็ นสิ่ ง เดี ย วกัน ตามหลัก แห่ ง ความสั ม พัน ธ์ ที่ ส อดคล้ อ งกัน ด้ ว ยระเบี ย บของธรรมชาติ ห รื อ
หลักเหตุผลทางวิชาการ
สานักงานรางวัลคุ ณภาพแห่ งชาติ (2556) ให้ความหมายของระบบว่าเป็ นการจัดการทั้งองค์การ
และการจัดการกับองค์ประกอบแต่ละส่ วนเพื่อบรรลุความสาเร็ จขององค์การ
สั ญ ญา จัน ทร์ ส งวน (2557) ได้ ส รุ ปความหมายของระบบว่ า เป็ นกระบวนการที่ ช่ ว ยให้
การดาเนินงานเรื่ องหนึ่งเรื่ องใดบรรลุผลสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ลิ ท เติ ล จอน (Littlejohn, S.W., 2002) กล่ า วว่ า ระบบ ในการบริ ห ารงานนั้ น อาจกล่ า วได้ว่ า
หมายถึง องค์ประกอบหรื อปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กนั และมีส่วนกระทบต่อปั จจัยระหว่างกันใน
การดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ
มิดเกลย์ (Midgley, G.Ed., 2003) กล่าวว่า ระบบ หมายถึง สิ่ งซึ่ งประกอบขึ้ นด้วยองค์ประกอบ
หรื อ หน่ ว ยย่อ ยองค์ ป ระกอบหรื อ หน่ ว ยย่อ ยเหล่ า นี้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ซ่ ึ งกัน และกัน เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ ที่กาหนด
คริ ส ติ น า และ เจคควิลี น (Cristina Mele Jacqueline Pels and Francesco Polese, 2010) กล่ า วว่า
ระบบเป็ นกลุ่มขององค์ ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันและมีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะ
ที่ทาให้เกิดความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน เพื่อกระทากิจกรรมเพื่อให้ได้ผลสาเร็ จตามความต้องการของ
องค์การ
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สรุ ป ได้ ว่า ระบบ หมายถึ ง ภาพส่ ว นรวมของโครงสร้ า ง หรื อ กระบวนการ ที่ จ ัด ระเบี ย บ
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งองค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ที่ ร วมกัน อยู่ใ ห้ เกิ ด เป็ นอัน หนึ่ งอัน เดี ย วกัน สามารถ
ดาเนินงานเรื่ องหนึ่งเรื่ องใดให้บรรลุผลสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
หลักการและความสาคัญของระบบ
ระบบในองค์ ก ารโดยทั่ว ไปมี 2 ประเภท ได้แ ก่ ระบบปิ ด (Closed System) ซึ่ งเป็ นระบบที่
ไม่ พ่ ึ งพาสิ่ ง แวดล้อ ม และปิ ดตัวเองจากโลกภายนอก และระบบเปิ ด (Open System) เป็ นระบบที่ มี
ปฏิ สัมพันธ์และแลกเปลี่ยนปั จจัยซึ่ งกันและกันกับบริ บท หรื อสิ่ งแวดล้อมภายนอก (Daft, Richard L.,
2001) ในการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงองค์ก ารตามหลัก การของทฤษฎี แ รงผลัก แรงดึ ง (Push-Pull
Theory) จะประกอบด้วย ปั จจัยด้านระบบ (System) ได้แก่ ระบบการทางานที่เหมาะสมเอื้อให้บุคลากร
ได้เตรี ยมความพร้อมในการเข้าร่ วมการเปลี่ยนแปลงและปั จจัยด้านบุคคล ได้แก่ ความพร้อมและความ
ต้องการมีส่วนร่ วมในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผูบ้ ริ หารจะต้องคานึงถึงการปรับเปลี่ยนระบบและบุคลากรให้
สัมพันธ์กนั
เอกชัย กี่สุขพันธ์ และคณะ (2553) ได้กล่าวถึง หลักการของแนวคิดทฤษฎีระบบ ไว้ดงั นี้
1. ทฤษฎี ร ะบบ เชื่ อ ว่ า ระบบจะต้ อ งเป็ นระบบเปิ ด (Open System) กล่ า วคื อ จะต้ อ งมี
ปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ สิ่ งแวดล้อ มโดยได้รับ อิ ท ธิ พ ลหรื อผลกระทบตลอดเวลาจากสภาพแวดล้อม และมี
รู ปแบบของการจัดลาดับในลักษณะของระบบใหญ่และระบบย่อยที่สัมพันธ์กนั
2. มี รูป แบบของปั จจัย ป้ อ นเข้า และผลผลิ ต ที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง ผลของปฏิ สั ม พัน ธ์ ที่ มี ก ับ
สิ่ งแวดล้อม โดยเริ่ มต้นจากปั จจัย กระบวนการ และผลผลิ ตตามลาดับ ซึ่ งในแต่ละองค์ประกอบของ
ระบบจะต้องมีส่วนสัมพันธ์กนั และกัน ถ้าองค์ประกอบของระบบตัวใดตัวหนึ่ งเปลี่ยนไปก็จะมีผลต่อ
การปรับเปลี่ยนขององค์ประกอบตัวอื่นด้วย
3. ทฤษฎีระบบ เชื่ อในหลักการมีเหตุผลของสิ่ งต่าง ๆ ซึ่งเป็ นหลักการทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฎี
ระบบไม่เชื่ อผลของสถานการณ์ ใดสถานการณ์ หนึ่ งเกิ ดจากสาเหตุ เพี ยงสาเหตุ เดี ยว แต่เชื่ อว่าปั ญหา
ทางการบริ หารที่ เกิ ดขึ้ นมาจากหลายสาเหตุ และจะมองทุก ๆ อย่างในภาพรวมของทุ กองค์ประกอบ
มากกว่าที่จะมองเพียงส่ วนใดส่ วนหนึ่งของระบบ
4. ทฤษฎี ร ะบบค านึ ง ถึ ง ผลของการปฏิ บ ัติ ที่ เป็ นปั จ จัย เข้า (Input) มากกว่า กระบวนการ
(Process) ซึ่ งผลสุ ดท้ายของงานที่ได้รับอาจมีม ากมายหลายสิ่ งซึ่ งก็คือ ผลกระทบ (Outcome) ที่เกิ ดขึ้น
ตามมาในภายหลัง นั่น เอง และทฤษฎี ร ะบบจะมี ก ระบวนการในการปรั บ เปลี่ ย นและป้ อ นข้อ มู ล
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ย้อนกลับ (Feedback) เพื่ อบอกให้ รู้ว่า ระบบมี ก ารเบี่ ย งเบนอย่างไรควรจะแก้ไ ขที่ อ งค์ป ระกอบใด
ของระบบ ซึ่ งก็คือการวิเคราะห์ ระบบ (System Analysis) อาจกล่าวได้ว่าในการเปลี่ ยนแปลงองค์การ
จ าเป็ นอย่า งยิ่ ง ที่ จ ะต้อ งค านึ ง ถึ ง การปรั บ เปลี่ ย น ระบบและบุ ค ลากรให้ สั ม พัน ธ์ ก ัน โดยค านึ ง ถึ ง
การปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมที่มีรูปแบบของการจัดลาดับของระบบใหญ่ และระบบย่อยที่สัมพันธ์กนั
องค์ป ระกอบของระบบมี ส่ วนที่ สั ม พัน ธ์ ก ัน และค านึ งถึ งผลของปั จจัย เข้าและการวิเคราะห์ ระบบ
โดยลักษณะสาคัญขององค์การตามแนวคิดเชิ งระบบ จะมีการนาเข้าปั จจัย กระบวนการและผลผลิตมี
การป้ อนกลับข้อมูลการดาเนิ นงาน เพื่อช่วยให้ระบบปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง องค์การทุกรู ปแบบ
มีก ารเสื่ อมสลาย จึ งต้องสร้ างสมดุ ลยภาพระหว่างระบบกับ บริ บ ท และมี การบู รณาการงานให้เป็ น
หนึ่งเดียวกัน เมื่อองค์การเติบโตมากขึ้น
องค์ ประกอบของระบบ
ระบบมีคุณลักษณะสาคัญ คือในระบบหนึ่ งๆ จะประกอบด้วยระบบย่อย ๆ มากมาย และภายใน
ระบบย่อยอาจจะมีระบบย่อยลงไปอีก ในส่ วนต่าง ๆ ของระบบจะอยูใ่ นสถานะที่เคลื่อนไหวได้ และใน
การเคลื่อนไหวของส่ วนต่าง ๆ ของระบบนี้จะมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อกัน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงส่ วน
ใดส่ วนหนึ่ งของระบบอาจมีผลทาให้ตอ้ งเปลี่ยนแปลงระบบย่อย ที่อาจทาให้กระทบกระเทือนถึงระบบ
ที่ใหญ่ กว่าได้ (อนันต์ นามทองต้น, 2552) รู ปแบบของระบบที่ ใช้อยู่ในองค์การต่าง ๆ ส่ วนใหญ่จะมี
องค์ประกอบพื้นฐานคล้ายคลึ งกันแต่การนาเสนอรู ปแบบอาจมีความแตกต่างกันไปตามวัตถุ ประสงค์
ของการนาไปใช้ในช่วงเวลาที่ตอ้ งการแสดงแนวคิดเกี่ยวกับเรื่ องนั้น
เฉลิมพงศ์ มีสมนัย (2554) กล่าวถึงองค์ประกอบของระบบที่สาคัญ มี 5 ประการ ได้แก่
1. ปั จจัยนาเข้า (Input) หมายถึ ง ปั จจัยต่าง ๆ ที่จะนาไปสู่ การดาเนิ นงานของระบบโดยรวม
ซึ่ งจะมี ผลต่ อกระบวนการปฏิ บ ตั ิ งานและผลผลิ ตที่ ได้รับ ตามล าดับ ปั จจัยนาเข้าในระบบการศึก ษา
ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง สภาพแวดล้อม สมุด ดินสอ อื่น ๆ รวมทั้งสารสนเทศเพื่อการผลิต
เทคโนโลยีการบริ การที่มีความสัมพันธ์กนั ระหว่างผูเ้ รี ยนและครู เพื่อให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้
2. กระบวนการ (Process) หรื อ กระบวนการเปลี่ยนสภาพ (Transformation Process) หมายถึง
กรรมวิธีในการแปรสภาพปัจจัยนาเข้าไปสู่ ผลผลิตที่ตอ้ งการ กระบวนการที่มีประสิ ทธิ ภาพจึงขึ้นอยูก่ บั
ปั จจัยน าเข้าที่ เหมาะสม วิธีก ารต่ าง ๆ ที่ จะนาไปสู่ ผลผลิ ตในระบบการศึ ก ษา ได้แก่ วิธี ส อนต่ าง ๆ
การนาทรัพยากรมาใช้ในการดาเนิ นงานร่ วมกันจะต้องคานึ งถึ งระบบ เนื่ องจากในกระบวนการจะมี
ระบบย่ อ ย ๆ รวมกั น อยู่ ห ลายระบบครบวงจรตั้ง แต่ ก ารบริ หารจัด การ การนิ เทศ การวัด และ
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การประเมินผล การติดตามตรวจสอบ เป็ นต้น ซึ่ งรวมถึ งความสัมพันธ์กบั ครู และผูเ้ รี ยนเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการเปลี่ยนแปลง หรื อกระบวนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ หรื อผลงาน (Output) หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการของการนาปั จจัย
มาปฏิ บ ตั ิ เพื่ อให้เกิ ดประสิ ทธิ ผ ลตามเป้ าหมายที่ กาหนดไว้สิ่ งต่าง ๆ ที่ ออกมาจากกระบวนการ และ
เข้าไปสู่ สิ่ งแวดล้อมภายนอกระบบซึ่ งอาจจะออกมาในรู ป ข้อมู ล สารสนเทศทั้งที่ เป็ นรู ป ธรรม และ
นามธรรมรวมถึงความสาเร็ จในลักษณะต่าง ๆได้แก่ ผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในลักษณะต่าง ๆ
หรื อผูเ้ รี ยนที่ มี ความรู ้ ความสามารถที่ จะดารงชี วิตในอนาคตได้ตามอัตภาพ รวมทั้งการบริ การของ
องค์การทางการศึกษาที่ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้รวมถึงการเผยแพร่ เป็ นต้น
4. ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) หมายถึ ง ข้อมู ลสารสนเทศเกี่ ยวกับผลผลิตหรื อกระบวนการ
ขององค์การและการศึกษาประเมินผลของผลงานเพื่อหาข้อมูลย้อนกลับนามาวิเคราะห์ปรับปรุ งต่อไป
สารสนเทศที่ ได้จากการดาเนิ นงานของระบบจะมี อิท ธิ พ ลต่อการเลื อกปั จจัยอื่ น ๆ ต่ อไปในอนาคต
ข้อมูลสารสนเทศนี้อาจนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงกระบวนการเปลี่ยนแปลงและผลผลิตต่อไป
5. สิ่ ง แวดล้อ ม (Environment) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ อ ยู่ล้อ มรอบระบบองค์ก ารซึ่ งประกอบด้ว ย
สั ง คม การเมื อ งและแรงกดดัน จากระบบเศรษฐกิ จ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การศึ ก ษา กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง และผลผลิตในอนาคต เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในบางกรณี จะส่ งผลกระทบที่เป็ นผลเสี ย
ท าให้ อ งค์ ก ารโดยรวมหรื อ องค์ ป ระกอบต่ า ง ๆเกิ ด ปั ญ หา จ าเป็ นต้อ งแก้ไ ขด้ว ยการปรั บ เปลี่ ย น
องค์ประกอบองค์การให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
จันทรานี สงวนนาม (2553) ได้กล่าวถึ ง ผลกระทบ (Outcome) ซึ่ งเป็ นผลที่เกิ ดขึ้นภายหลังจาก
ผลลัพธ์ที่ได้ซ่ ึ งอาจเป็ นสิ่ งที่คาดไว้ หรื อไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นก็ได้ระบบ
สรุ ปได้ว่า การบริ หารการศึกษาตามแนวคิดของทฤษฎีระบบ ประกอบด้วย ปั จจัย นาเข้า (Input)
กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ดังนั้น การนาทฤษฎีระบบมาใช้
ในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาจะต้อ งค านึ ง ถึ ง หลัก การและเทคนิ ควิ ธี ก ารของแนวคิ ด ซึ่ งจะต้อ งมี
การด าเนิ น การอย่ า งเป็ นระบบ เหมาะสม และถู ก ต้อ งซึ่ งจะช่ ว ยให้ ผู ้บ ริ ห ารได้รั บ ทราบผลของ
การดาเนินการที่เกิดขึ้นจากปั จจัยต่าง ๆ อันเป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งองค์การต่อไป
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ทรัพยากรในการบริหาร
ปั จจัยที่สาคัญในการบริ หารหรื อที่เรี ยกกันว่า “ทรัพยากรการบริ หาร” มีนกั วิชาการกล่าวไว้ ดังนี้
ถนัด เดชทรั พ ย์ (2550) กล่ าวว่า ทรั พ ยากรหรื อ ปั จจัย ที่ นัก บริ ห ารต้องให้ความสนใจเพื่ อให้
การดาเนิ น การตามวัตถุ ป ระสงค์ข ององค์ก ารประสบความส าเร็ จซึ่ ง ประกอบด้วยปั จจัยดัง ต่ อไปนี้
คือ 1) คน คือ ทรัพยากรที่เป็ นหัวใจขององค์กรมีผลต่อความสาเร็ จในการจัดการ 2) เงินหรื องบประมาณ
คือปั จจัยสาคัญที่ช่วยสนับสนุ นให้กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การดาเนิ นต่อไปได้ 3) วัสดุ คือ วัตถุดิบซึ่ ง
เป็ นปั จ จัย ที่ ส าคัญ ไม่ แ พ้ปั จจัย อื่ น จาเป็ นต้องมี คุ ณ ภาพและมี ต้น ทุ น ที่ ต่ า เพราะมี ผ ลผลิ ต ต่ อต้น ทุ น
การผลิต 4) เครื่ องจักรคือเครื่ องจักรอุปกรณ์ ที่มีศกั ยภาพที่ ดีจะก่ อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อการผลิ ต
เช่นกัน
ทิ พวรรณ หล่ อสุ วรรณรั ตน์ (2550) กล่ าวว่า ทรัพยากรการบริ หารการศึกษา ได้แก่ วัตถุ และเครื่ องใช้
เพื่อประกอบการดาเนิ นงานรวมไปถึงความสามารถในการจัดการทรัพยากรในการบริ หารสามารถแบ่งแยกได้
เป็ น 4 ประเภท หรื อเรี ยกย่ อวา 4 M ’s ดั งนี้ มนุ ษย์ (Man) เงิ น (Money) วัส ดุ เครื่ องใช้ (Materials and
Equipments) ความสามารถในการจัดการ (Management)
รังสรรค์ อินทน์จนั ทน์ (2552) กล่าวว่า ทรัพยากรการบริ หาร หมายถึ ง การที่ องค์การได้นาสิ่ งที่
เป็ นทรัพยากรการบริ หารมาสนับสนุ นการดาเนิ นงาน เพื่อทาให้เกิ ดการขับเคลื่อนกระบวนการบริ หาร
และนาไปสู่ การบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยทรัพยากรการบริ หาร ได้แก่ คน
(Man) เงิน (Money) วัสดุ สิ่งของ (Material) การจัดการ (Management) กระบวนการทางานหรื อวิธีการ
ปฏิบตั ิงาน (Method) การตลาด (Market) และเวลา (Time)
วิเชียร ทองน้อย (2552) กล่าวว่า ทรัพยากรการบริ หารการศึกษา หมายถึง สิ่ งต่าง ๆ ที่ทาให้การจัด
การศึกษาบรรลุวตั ถุประสงค์ โดยทัว่ ไปทรัพยากรเพื่อการศึกษาที่เป็ นพื้นฐาน ประกอบด้วย ทรัพยากร
มนุ ษ ย์ (Human Resource) ทรั พ ยากรทางการเงิ น (Money Resource) ทรั พ ยากร ด้า นวัส ดุ อุ ป กรณ์
(Material Resource) และทรัพยากรการบริ หารจัดการ (Management Resource)
สุ ก ัญ ญา สี ห าโภชน์ (2553) กล่ าวว่า ทรั พ ยากรการบริ ห ารการศึ ก ษา หมายถึ ง การเร่ งระดม
ทรัพยากรจากบุคคลชุ มชนท้องถิ่ นหน่ วยงานและองค์กรภาครัฐและเอกชนมาใชในการจัดและพัฒนา
การศึกษา โดยมีเป้าหมาย คือ โรงเรี ยนมีทรัพยากรเพือ่ ใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษาอยางพอเพียง
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จากแนวความคิดข้างต้นเกี่ ยวกับทรัพยากรการบริ หาร ผูว้ ิจยั จึงได้นามาเป็ นแนวทางและกรอบ
แนวคิดของการนาปัจจัยนาเข้ามาใช้ในการบริ หารจัดการ ดังนี้
1. บุคลากร หรื อ คน
เสาวนี ย ์ บุ พ บุ ญ (2558) กล่ าวว่า “คน” เป็ นปั จจัยส าคัญที่ สุ ดในการบริ หารจัดการองค์การ
เพราะคนเป็ นผูใ้ ช้ปัจจัยในการบริ หารอื่น ๆ ไม่วา่ จะเป็ นเงิน สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการจัดการแต่
องค์การหรื อหน่วยงานใดจะสามารถอยูป่ ฏิบตั ิงานให้นานที่สุดนั้น องค์การหรื อหน่วยงานจาเป็ นต้องมี
การบริ หารงานบุ คคลที่ดีพอ ดังนั้นความสาคัญของ “คน” เป็ นการพัฒนาที่ ทา้ ทายต่อการอยู่รอดของระบบ
เศรษฐกิ จ และความมัน่ คงของสังคมไทยในอนาคต คือ “การพัฒนาคน” ซึ่ งหมายถึง การพัฒนาคุณภาพ และ
สมรรถภาพของคนไทยให้สามารถมี ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ที่จะเป็ นการเพิ่ มขีดความสามารถของ
ชุ มชน สังคม และของชาติในที่สุด มีการปรับแนวความคิดการพัฒนาเศรษฐกิจเป็ นจุดมุ่งเน้นหลักของ
การพัฒนาแต่เพียงอย่างเดียว มาเป็ นการเน้นคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาเพราะคนเป็ นปั จจัยชี้ ขาด
ความสาเร็ จของการพัฒนาในทุกเรื่ อง
ดังนั้น การบริ หาร “คน” เป็ นการใช้ประโยชน์จากบุคคล จัดหาคนที่มีความสามารถและเต็มใจ
บรรจุให้เขาทางานที่สัมพันธ์กบั ความสามารถ และความสนใจพัฒนาเขาโดยการให้การศึกษาและอบรม
เพื่อให้เขาทางานได้อย่างมี ประสิ ทธิผล และประสิ ทธิภาพ พยายามทาให้คนงานมีความพึงพอใจในงาน
2. งบประมาณ
ศิริวรรณ แก้วจันดา (2551) กล่าวว่า งบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็ จที่แสดงออกในรู ปตัว
เงิ น แสดงโครงการการด าเนิ น การทั้ง หมดในระยะหนึ่ งรวมถึ ง การประมาณการบริ ห ารกิ จ กรรม
โครงการ และค่าใช้จ่ายตลอดจนทรัพยากรที่จาเป็ นในการสนับสนุ น การดาเนิ นงานให้บรรลุตามแผนนี้
ย่อมประกอบด้วยการทางาน 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การจัดเตรี ยม 2) การอนุมตั ิและ 3) การบริ หาร
ปรี ชา พงษ์เพ็ง (2560) กล่าวว่า งบประมาณ คือ เอกสารทางบัญชี ซ่ ึ งเป็ นเครื่ องมือที่หน่วยงาน
ที่ใหญ่กว่าใช้ควบคุมหน่วยงานที่เล็กกว่าในเรื่ องการใช้จ่ายให้เป็ นไปตามงบประมาณ งบประมาณ คือ
แผนเบ็ ด เสร็ จ ซึ่ งแสดงออกในรู ป ตัว เงิ น แสดงโครงการด าเนิ น งานทั้ ง หมดในระยะเวลาหนึ่ ง
งบประมาณ คือ แผนการเงินของรัฐบาลที่ จดั ท าขึ้ นเพื่อแสดงรายรับ และรายจ่ายของโครงการต่าง ๆ
ที่รัฐบาลกาหนดว่าจะกระทาในระยะเวลาที่กาหนด โดยกาหนดจานวนเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ
ว่าจะต้องใช้จ่ายเงินเป็ นจานวนเท่าใด และหาเงินจากทางใดเพื่อนามาใช้จ่ายในโครงการนั้น งบประมาณ
คือ กระบวนการที่ต่อเนื่อง 3 ขั้นตอน คือ การจัดทา การอนุมตั ิ และการบริ หารงบประมาณ
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ดัง นั้น การบริ หารเงิ น หรื อ งบประมาณ เป็ นการก าหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
การเบิกจ่าย การอนุ มตั ิงบประมาณ การโอนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การรายงานผล การตรวจสอบ
ติดตามและประสิ ทธิ ภาพการใช้จ่ายงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตามการใช้ งบประมาณ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้ งั ไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
3. สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์
หวน พิ นธุ พ ันธ์ (2556) ได้ กล่ าวว่ า สถานที่ เป็ นปั จจัยที่ เอื้ ออ านวยให้ การเรี ยนการสอนเกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด เพื่อให้ได้โรงเรี ยนที่ดี การวางแผนพัฒนาอาคารและสิ่ งแวดล้อม จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่
กระบวนการบริ ห ารวัส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ เป็ นวิ ธี ก าร หรื อ การน าวัส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ม าใช้ใ น
การดาเนิ นการถ่ายทอดความรู ้ วางแผนงาน และการประเมินผล เพื่อให้สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์
ตามแผนการหรื อวิธีการทางานอย่างเป็ นระบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
4. การจัดการ (Managemant)
กระทรวงศึกษาธิ การ (2552) กล่าวว่า การบริ หารจัดการเป็ นงานบริ การที่ ช่วยสนับสนุน และ
ส่ ง เสริ ม งานต่ า ง ๆ อย่า งเป็ นรู ป ธรรม ภาระงานเกี่ ย วข้อ งกับ การวางแผนพัฒ นาอาคารสถานที่
สิ่ งแวดล้อม การจัดบรรยากาศทั้งภายในห้องเรี ยน และภายในโรงเรี ยนให้เกิ ดความร่ มรื่ น เป็ นสัดส่ วน
สวยงาม เอื้ อต่อการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน จัดดู แลบารุ งรักษา อาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน ห้อง
พิเศษและห้องบริ การต่าง ๆ ให้ใช้ป ระโยชน์ ได้อย่างคุ ม้ ค่าตามเกณฑ์ปริ มาณและตรงตามมาตรฐาน
จัดให้มีเอกสารการใช้อาคาร และจัดทาประวัติ การบารุ งรักษา และสรุ ปประเมินผล อย่างชัดเจน
วิจารณ์ พานิช (2554) กล่าวว่า การจัดการ หมายถึง การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และ
การเข้าถึ งข้อมูล เพื่ อสร้างความรู ้ด้านเทคโนโลยี ด้านข้อมูล และด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็ นเครื่ องมือ
ช่ ว ยเพิ่ ม พลัง ในการจัด การความรู ้ การสร้ างนวัต กรรมและเป็ นผู ้น าทางองค์ก าร รวมทั้ง ต้อ งการ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่ ง สาหรับช่ วยแนะนาวิธีประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ เพื่อเป็ นการเพิ่ม
ประสิ ทธิผลขององค์การ
ดัง นั้ น การบริ ห ารจัด การ จึ ง เป็ นการบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ห รื อ จะจัด มาให้ เกิ ด
ประโยชน์และคุม้ ค่าสู งสุ ดต่อองค์กร การบริ หารจัดการที่ดีจึงมีส่วนช่วยให้การดาเนินงานต่าง ๆ ไปตาม
แผน และวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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สรุ ปได้วา่ ทรัพยากรที่เป็ นปั จจัยสาคัญของการบริ หารจัดการ ได้แก่ การบริ หารคน (Man) เป็ น
ผูป้ ฏิ บตั ิกิจกรรมขององค์การนั้น ๆ การบริ หารเงิ น หรื อ งบประมาณ (Money) ใช้สาหรับเป็ นค่าจ้าง
และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ การบริ หารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ (Material) หมายถึง อุปกรณ์เครื่ องใช้
เครื่ องมื อต่าง ๆรวมทั้งอาคารสถานที่ การบริ หารการจัดการ (Management) หมายถึ ง ความรู ้ เกี่ ยวกับ
การจัดการต่าง ๆ นามาใช้ในการบริ หารจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
กระบวนการบริหารของเดมมิ่ง
PDCA (Plan–Do-Check-Act) เกิ ดมาจากนักสถิติชาวอเมริ กาท่านหนึ่ ง คือ (Deming W.Edwards,
1986) ได้พฒั นาวงจร PDCA ขึ้นมาจากแนวคิดของ Dr.W.A Shewhart นักควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ
ที่ Bell Laboratories ในสหรัฐอเมริ กาที่ได้นาเสนอในหนังสื อ Statistical Method from the Viewpoint of
Quality Control (1930) ในระยะแรกรู ้ จ ัก วงจร PDCA ในนาม Shewhart Cycle จากนั้ น Dr. William
Edwards Deming ได้นามาพัฒนาปรับใช้ในการควบคุมคุณภาพในวงการอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น จึงมีชื่อ
เรี ยกว่า วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) โดยเดมมิ่ ง (Deming) มี ความเชื่ อว่าคุ ณภาพสามารถปรับปรุ งได้
จึงเป็ นแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพงานขั้นพื้นฐานเป็ นการกาหนดขั้นตอนการทางานเพื่อสร้ างระบบ
การผลิ ตให้สินค้ามีคุณภาพดี การให้การบริ การดี หรื อทาให้กระบวนการท างานเป็ นไปอย่างมี ระบบ
โดยใช้ได้กบั ทุก ๆ สาขาวิชาชีพแม้กระทัง่ การดาเนินชีวติ ประจาวันของมนุษย์
ต่อมาแนวคิดเกี่ยวกับวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) ได้ถูกดัดแปลงให้เข้ากับวงจรการบริ หารงาน
คื อ ขั้น ตอนการวางแผน (Plan) ขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ ง าน (Do) ขั้น ตอนการตรวจสอบ(Check) และ
ขั้น ตอนการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข (Act) ซึ่ งโนริ อ ะคิ คะโน ได้ก ล่ า วถึ ง วัฏ จัก รคุ ณ ภาพของ Dr.William
Edwards Deming ว่า “PDCA ก็คือวัฏจักรการบริ หาร” (พิชญ์ณฏั ฐา งามมีศรี , 2552)
เทวนิทร์ ประสิ ทธิ์ เสริ ฐ (2552) ได้กล่าวถึง การใช้หลักการทางานตามวงจรเดมมิ่ง (The Deming
Cycle) เป็ นอีกวิธีหนึ่งทาให้การจัดการกับงานต่าง ๆ มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลเกิดขึ้นกับงานซึ่ ง
วงจรเดมมิ่งจะใช้หลักการปรับปรุ งงานแบบต่อเนื่ อง ซึ่ งประกอบไปด้วย
1. Plan เป็ นการวางแผนงาน เป็ นขั้น ตอนที่ ต้อ งน างานทั้ง หมดที่ เรารั บ ผิ ด ชอบอยู่ม าจัด
เรี ยงลาดับความสาคัญ กาหนดวัตถุประสงค์ของงาน และเป้าหมายในการทางานซึ่งควรจะจัดเตรี ยมเป็ น
เอกสารไว้ มี วิธีก าร และขั้นตอนการท างาน ซึ่ งอาจจะจัด ทาเป็ นเอกสาร ขั้นตอน และวิธีการทางาน
เอาไว้ อาจจะมีระยะเวลาที่ใช้ในการทางาน ผูร้ ับผิดชอบ ผูต้ รวจสอบ ถ้าการทางานนั้นมีผูร้ ่ วมทางาน
หลายคนแต่ในกรณี ที่เราเตรี ยมแผนงานของตนเองส่ วนตัวไว้ สาหรับการทางาน และพัฒนางานของ
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ตนเองก็จาเป็ นต้องมีการวางแผนด้วย ซึ่ งควรจะมีเอกสาร กากับหรื ออาจจะใช้สมุดบันทึก ไดอารี่ ฯลฯ
ที่จาเป็ นในการวางแผนการทางานมีการจัดลาดับความสาคัญของงาน งานไหนทาก่ อนงานไหนทาที
หลัง และควรมี แผนสารองส าหรั บงานที่ เข้ามาแทรกตามที่ ได้วางแผนไว้ว่าจะจัดการอย่างไรเพื่อให้
การทางานไม่ติดขัด และทันต่อเวลารวมไปถึงงานที่ได้มีคุณภาพตามเวลาที่กาหนดด้วย
2. Do เป็ นการทางานตามแผนงานที่ ได้วางไว้ ขั้นตอน วิธีการ ลาดับงานที่เรากาหนดไว้ใน
PLAN ก็นามาปฏิบตั ิโดยทาการศึกษาถึงวิธีการที่ดีที่สุดในการทางานนั้น ๆ เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์
และท างานได้ผลดี ที่ สุดหรื ออาจจะมี ก ารอบรมงานเหล่ านั้นเพื่ อความเข้าใจในการปฏิ บตั ิ แล้วลงมื อ
ปฏิบตั ิตามขั้นตอนและวิธีการทางานที่ได้วางแผนไว้ ในระหว่างการทางานควรจะมีเก็บข้อมูลที่จาเป็ นที่
สาคัญต่าง ๆ เอาไว้เพื่อประโยชน์ในการทางานครั้งต่อไปด้วยหรื อเพื่อจดบันทึกที่เป็ นข้อบกพร่ องของ
งานเอาไว้ เพื่อนาไปแก้ไข ปรับปรุ งการทางานในครั้งต่อไป
3. Check ตรวจสอบการทางานที่ได้ทาไปแล้ว (จาก DO) ว่าเป็ นไปตามที่เราต้องการหรื อไม่
หรื อตามมาตรฐานที่ เราได้ก าหนดไว้ อาจจะใช้เครื่ องมื อช่ วยในการตรวจสอบ เช่ น เครื่ องมื อต่าง ๆ
ผลการท างานเมื่ อเที ย บกับ งานครั้ ง ก่ อ น เป็ นต้น ในการตรวจสอบโดยทั่วไปได้แก่ ระยะเวลาตาม
เป้ าหมายคุณภาพของงานที่ออกมา วิธีการหรื อขั้นตอนการทางานซึ่ งการตรวจสอบการทางานควรจะมี
การจดบันทึกในรู ปแบบต่าง ๆไว้ เช่น สมุดบันทึก เอกสารการตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น เพื่อให้
ง่ายในการปรับปรุ งและแก้ไขในการทางานครั้งต่อไป
4. Action หากมี ข ้อ บกพร่ อ งที่ เกิ ด ขึ้ น จากการตรวจสอบ CHECK ก็ ค วรจะหาวิธี ก ารและ
ขั้นตอนในการแก้ไขทันทีหรื อตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยทาการค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและใช้วธิ ี การ
แก้ไขที่ ดีที่ สุ ดในการท าการแก้ไขเพื่ อไม่ ให้ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ นไม่ เกิ ดขึ้ นซ้ าอีก และควรมี วิธีก ารพัฒ นา
ปรับปรุ งงานหรื อระบบงานนั้น ถึงแม้วา่ การตรวจสอบจะไม่เกิดข้อบกพร่ องเราก็ควรจะมีวธิ ี การพัฒนา
ปรับปรุ งอยูเ่ สมอ เพื่อให้งานนั้นเกิดประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่าเดิ มเมื่อมี ข้อบกพร่ อง หรื อต้องการจะพัฒนา
ปรับปรุ งการทางานให้ดีข้ ึ นกว่าเดิ ม เราก็ควรจะมี การวางแผนใหม่ (PLAN) โดยอาจจะปรับปรุ งจาก
แผนการทางานเดิม เพื่อให้ได้งานที่ดีข้ ึน และมีการพัฒนาต่อเนื่ อง ซึ่ งจะเป็ นไปตามหลักการของวงจร
เดมมิ่ ง คื อ มี ก ารวางแผนงาน (Plan) ปฏิ บ ัติ ต ามแผนที่ วางไว้ (Do) ตรวจสอบการท างานที่ ป ฏิ บ ัติ
(Check) ทาการแก้ไขข้อบกพร่ อง หรื อพัฒนาให้ดีข้ ึน (Action) ก็จะมาทาการวางแผนใหม่นาไปปฏิบตั ิ
ตรวจสอบ เป็ นอย่างนี้ ต่อเนื่ องกันไปไม่มีที่สิ้นสุ ดก็จะทาให้งานหรื อระบบงานนั้นดีข้ ึน ซึ่ งจะทาให้ช่วย
ลดต้นทุน ลดเวลาการทางานคุ ณภาพงานที่ ดีข้ ึ นต่อเนื่ องและยังช่ วยให้พนักงานมีขวัญกาลังใจที่ดีใน
การทางานอีกด้วย
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สมพร วงศ์วิธูน (2555) ได้ให้กล่าวถึง กระบวนการ หรื อวงจรเดมมิ่ง (PDCA) เป็ นเครื่ องมือซึ่ งมี
กระบวนการ ดังนี้
1. การวางแผน (Plan) หมายถึ ง การกาหนดแนวทางเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานรวมถึ ง การวาง
แนวเกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ การเตรี ย มการก าหนดนโยบาย เป้ า หมาย วัต ถุ ป ระสงค์ หรื อ มาตรฐาน
ของการปฏิบตั ิที่จะกระทาในอนาคตที่เป็ นระบบ ผูร้ ับผิดชอบแต่ละงานให้ชดั เจนรวมถึงระยะเวลาและ
งบประมาณที่เพียงเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้
2. การปฏิ บ ัติง านตามแผน (Do) หมายถึ ง การน าแผนที่ วางไว้ม าด าเนิ น การตามนโยบาย
เป้ าหมาย เพื่ อให้บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์หรื อเป้ าหมายที่ วางไว้โดยมี ก ารส่ งเสริ ม สนับ สนุ น จัดอานวย
ความสะดวกในด้านทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อไปใช้ในการดาเนินงาน
3. การตรวจสอบ (Check) หมายถึ ง การก ากับ ติ ด ตามผลการปฏิ บ ัติห รื อการดาเนิ น งานที่
จัดทาขึ้นว่าได้ปฏิบตั ิตรงตามเป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรื อไม่รวมถึงปั ญหาและอุปสรรค
ในการดาเนินงาน แล้วนาผลที่ได้มาวิเคราะห์แปลความหมายเพื่อพัฒนางานให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น
4. การปรับปรุ งพัฒนา (Act) หมายถึง การนาเอาข้อมูลข่าวสารสนเทศที่ได้จากการตรวจสอบ
มาพิจารณาวางแผนหาแนวทางปรับปรุ งแก้ไขการปฏิ บตั ิงาน และข้อบกพร่ องของคณะทางานเพื่อให้
เกิดมาตรฐาน และมีประสิ ทธิ ภาพของงานมากยิง่ ขึ้น และมีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานเพื่อเป็ น
ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาต่อไป
ณัฐวี อุตกฤษฏ์ (2555) ได้กล่าวถึง วงจรควบคุมคุณภาพหรื อวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) PDCA
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ
1. Plan (วางแผน) หมายถึ ง การวางแผนการด าเนิ น งานอย่ า งรอบคอบครอบคลุ ม ถึ ง
การกาหนดหัวข้อที่ตอ้ งการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง ซึ่ งรวมถึงการพัฒนาสิ่ งใหม่ ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการปฏิ บตั ิงาน อาจประกอบด้วยการกาหนดเป้ าหมาย หรื อวัตถุประสงค์ ของการดาเนิ นงาน Plan
การจัดอันดับความสาคัญของเป้ าหมาย กาหนดการดาเนินงาน กาหนดระยะเวลาการดาเนิ นงาน กาหนด
ผูร้ ับผิดชอบหรื อผูด้ าเนินการ และกาหนดงบประมาณที่จะใช้การเขียนแผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสมของลักษณะการดาเนินงาน การวางแผนยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้น
ในอนาคต และช่วยลดความสู ญเสี ยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ฉะนั้น P เราจะต้องมีแผน
1.1 วัตถุประสงค์เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนของคณะ/พันธกิจหรื อไม่
1.2 มีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบหรื อไม่ (รายบุคคล/คณะบุคคล)
1.3 ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดไว้เหมาะสมหรื อไม่
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1.4 งบประมาณที่กาหนดเหมาะสมหรื อไม่
1.5 มีการเสนอเพื่อขออนุมตั ิก่อนดาเนินการหรื อไม่
2. Do (ปฏิบตั ิตามแผน) หมายถึง การดาเนิ นการตามแผน อาจประกอบด้วยการมีโครงสร้าง
รองรับการดาเนิ นการ เช่ น คณะกรรมการหรื อหน่ วยงานของคณะ ซึ่ งคณะเราก็มีการจัดตั้งไว้อยู่แล้ว
จะต้องมีวธิ ีการดาเนินการ D เราต้องมีผลการดาเนินการตามแผน
2.1 มีการกาหนดขั้นตอนหรื อวิธีการดาเนินการหรื อไม่
2.2 มีผรู ้ ับผิดชอบดาเนินการได้ตามกาหนดไว้หรื อไม่
2.3 มีการประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไร
2.4 สามารถดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนดได้หรื อไม่
2.5 สามารถดาเนินการได้ตามงบประมาณที่กาหนดไว้หรื อไม่
3. Check (ตรวจสอบการปฏิ บ ัติ ต ามแผน) หมายถึ ง การประเมิ น แผนอาจ ประกอบด้ว ย
การประเมินโครงสร้างที่รองรับการดาเนิ นการ การประเมินขั้นตอนการดาเนินงานและการประเมินผล
ของการดาเนิ นงานตามแผนที่ได้ต้ งั ไว้ โดยในการประเมินดังกล่าวสามารถทาได้เอง โดยคณะกรรมการ
ที่ รับ ผิดชอบแผนการดาเนิ น งานนั้น ๆ ซึ่ งเป็ นลัก ษณะของการประเมิ นตนเองโดยไม่ จาเป็ นต้องตั้ง
คณะกรรมการอีกชุ ดมาประเมินแผนหรื อไม่จาเป็ นต้องคิดเครื่ องมือหรื อแบบประเมินที่ยงุ่ ยากซับซ้อน
เราต้องมีการประเมินการดาเนินการ
3.1 ได้มีการกาหนดวิธี/รู ปแบบการประเมินหรื อไม่
3.2 มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรื อไม่
3.3 ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรื อไม่
3.4 ปั ญหา/จุดอ่อนที่พบในการดาเนินการมีหรื อไม่
3.5 ข้อดี/จุดแข็ง ของการดาเนินการมีหรื อไม่
4. Action (ปรับปรุ งแก้ไข) หมายถึง การนาผลการประเมินมาพัฒนาแผนอาจ ประกอบด้วย
การนาผลการประเมินมาวิเคราะห์ ว่ามีโครงสร้ าง หรื อขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานใดที่ ควรปรับปรุ งหรื อ
พัฒ นาสิ่ งที่ ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้ นไปอี ก และสั งเคราะห์ รูปแบบการดาเนิ นการใหม่ที่ เหมาะสมส าหรับ
การดาเนินการในปี ต่อไปเราต้องมีการปรับปรุ งตามผลการประเมิน
4.1 มีการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ไขปั ญหา/จุดอ่อนที่คน้ พบ
4.2 มีการระดมสมองเพื่อหาทางเสริ มข้อดี/จุดแข็งเพิ่มขึ้น
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4.3 มี ก ารน าผลที่ ไ ด้จากการระดมสมอง เสนอคณะกรรมการประกัน คุ ณ ภาพของ
คณะเพื่อพิจารณาสาหรับใช้วางแผนครั้งต่อไป
4.4 กาหนดกลยุทธ์ในการจัดทาแผนครั้งต่อไป
4.5 กาหนดผูร้ ับผิดชอบไปดาเนินจัดทาแผนครั้งต่อไป
สรุ ป ได้ ว่ า การบริ ห ารคุ ณ ภาพวงจรเดมมิ่ ง ประกอบด้ ว ย PDCA ได้ แ ก่ Plan การวางแผน
เป็ นการกาหนดแนวทางเกี่ยวกับการดาเนินงานเพื่อให้การทางานไม่ติดขัด และทันต่อเวลาการวางแผน
ยังช่ วยให้เราสามารถคาดการณ์ สิ่งที่เกิ ดขึ้นในอนาคต และช่ วยลดความสู ญเสี ยต่าง ๆ ที่อาจเกิ ดขึ้นได้
Do การปฏิบตั ิเป็ นการนาแผนที่วางไว้มาดาเนิ นการในระหว่างการทางานควรจะมีเก็บข้อมูลที่จาเป็ นที่
ส าคัญ ต่ าง ๆ เอาไว้เพื่ อประโยชน์ใ นการท างานครั้ ง ต่ อไปด้วย Check การตรวจสอบเป็ นการก ากับ
ติดตามผลการปฏิบตั ิ อาจจะใช้เครื่ องมือช่วยในการตรวจสอบหรื อแบบประเมินที่ไม่ตอ้ งยุง่ ยากซับซ้อน
Act การปรั บ ปรุ งแก้ไข เป็ นการหาแนวทางปรั บ ปรุ งแก้ไขการปฏิ บ ตั ิ งาน ซึ่ งควรจะมี วิธีการพัฒนา
ปรับปรุ งอยูเ่ สมอและปรับปรุ งหรื อพัฒนาสิ่ งที่ดีอยูแ่ ล้วให้ดียงิ่ ขึ้นไปอีก

แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาครู
ความสาคัญของการพัฒนาครู
วิโ รจน์ สารรั ต นะ (2550) อธิ บ ายว่ า การพัฒ นาครู เป็ นการพัฒ นาวิช าชี พ ซึ่ งเป็ นเรื่ อ งของ
การทาบางอย่างเพื่อให้ครู ได้รับเนื้ อหามากขึ้นให้มีศกั ยภาพที่สามารถทาการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
มากขึ้นซึ่ งในปั จจุบนั มีกระบวนทัศน์ที่ให้ความสาคัญกันมาก ดังนี้
1. กระบวนทัศน์คานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน (Results Driven Education) นัน่ คือแผนงาน
หรื อโครงการพัฒนาครู จะต้องคานึ งถึ งการส่ งผลให้ครู มี พฤติ กรรมการสอนเป็ นไปในทางบวกที่ จะ
ส่ งผลดีกบั ผูเ้ รี ยน
2. กระบวนทัศน์การคิดอย่างเป็ นระบบ (System Thinking) ซึ่ งแผนงานหรื อโครงการพัฒนา
ครู จะต้องมุ่ งก่ อให้ เกิ ดรู ป แบบการคิ ดอย่างเป็ นระบบ ไม่ คิ ดแบบแยกส่ วนโดยค านึ งถึ งส่ วนต่ าง ๆ
ในองค์กรไม่วา่ จะเป็ นหลักสู ตรการสอนหรื อการประเมินผลต่างส่ งผลซึ่ งกันและกันและต่างมีอิทธิ พล
ร่ วมกันที่จะส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
3. กระบวนทัศ น์ เกี่ ย วกับ การเป็ นผู ก้ ระท า (Active)ให้ เกิ ด การเรี ย นรู ้ ใ นตัว ครู ด้วยตนเอง
(Constructivism) แทนการเป็ นผูถ้ ูกกระทา (Passive) เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้โดยผูอ้ ื่น ดังนั้นแผนงานหรื อ
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โครงการพัฒนาครู ตอ้ งเสริ มสร้ างให้เกิ ดลักษณะการแลกเปลี่ ยนองค์ความรู ้ ประสบการณ์ ในลักษณะ
การริ เริ่ มสร้างสรรค์องค์ความรู ้ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นโดยกระบวนการกลุ่ม
ยนต์ ชุ่ มจิต (2550) กล่าวไว้วา่ ครู เป็ นบุคลากรที่มีความสาคัญที่สุดต่อการพัฒนาสังคมและชาติ
บ้านเมืองเป็ นอย่างมาก ทั้งนี้ เพราะครู เป็ นผูท้ ี่ตอ้ งรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการพัฒนาเยาวชนในสังคมให้
มีความเจริ ญงอกงามอย่างเต็มที่จนบุ คคลเหล่านั้นสามารถใช้ความรู ้ความสามารถของตนที่ได้รับการ
ถ่ายทอดมาไปพัฒนาบ้านเมืองต่อไป ดังนั้น การพัฒนาครู ให้เป็ นบุคคลที่มีศกั ยภาพอย่างที่สุดจึงต้องทา
อย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2551) ได้เสนอไว้วา่ การพัฒนาสมรรถนะครู ประจาการต้อง
ดาเนินการร่ วมกันทุกภาคส่ วน ดังนี้
1. สนับ สนุ น และส่ งเสริ มให้ครู พ ฒ
ั นาสมรรถนะตามมาตรฐานที่ ก าหนด โดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย เช่ น จัดอบรม/สัมมนาโดยตรง จัดระบบการเรี ยนรู ้ทางไกล จัดการเรี ยนรู ้แบบ E- learning
ส่ วนในท้องถิ่ นทุรกันดารที่ขาดแคนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจให้ครู พฒั นาสมรรถนะโดยการเรี ยนรู ้
จากวีดีทศั น์ หรื อชุดการสอน
2. การพัฒ นาสมรรถนะครู ป ระจ าการต้อ งเป็ นการพัฒ นาภายในสถานศึ ก ษา กล่ า วคื อ
สถานศึกษาควรเป็ นผูด้ าเนินการ ว่าควรจัดหลักสู ตรพัฒนาสมรรถนะครู เรื่ องใด โดยกาหนดการพัฒนา
เป็ นระยะตามความเหมาะสม และเน้นให้ครู นาความรู ้ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในสถานการณ์จริ งใน
ชั้นเรี ยน ไม่ควรเป็ นการพัฒนาภายนอกสถานศึกษา ดังที่ปฏิ บตั ิในอดีตซึ่ งทาให้ครู ตอ้ งละทิ้งห้องเรี ยน
มาเข้า ร่ ว มกิ จ กรรม แม้จ ะมี ค รู เข้าสอนแทน แต่ ป ระสิ ท ธิ ภ าพก็ ไ ม่ เท่ า เที ย มกับ ครู ที่ ส อนประจ า
นอกจากนี้ ความรู ้ที่ได้รับจากการพัฒนาก็ไม่ตรงกับความต้องการของครู เพราะครู ไม่สามารถนาไปใช้
พัฒนาการเรี ยนการสอนได้ และไม่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ หรื อการได้รับความดีความชอบ
3. การจัดหลักสู ตรพัฒนาสมรรถนะต้องวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานของครู แต่ละคนเพื่อจาแนก
ประเภทของครู ตามสมรรถนะที่เป็ นจริ ง และเข้าสู่ กระบวนการพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็ นหรื อสอดคล้อง
กับ ความต้อ งการของครู โ ดยไม่ เป็ นการบัง คับ ทั้ง นี้ ในการพัฒ นาอาจจะใช้ ร ะบบ PDCA ซึ่ งเป็ น
กระบวนการวิจยั ควบคู่ไปกับการเรี ยนการสอน
4. กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู อาจใช้ระบบการสื บสอบแบบมีส่วนร่ วมซึ่ งเป็ นระบบที่
ได้ผ ล เพราะครู ไ ด้เรี ย นรู ้ ภ าวะผูน้ า และเพิ่ ม พู น ความรู ้ ท างวิช าชี พ โดยได้เรี ย นรู ้ ป ระสบการณ์ ที่ มี
ความหมายต่อตนเอง นอกจากนี้ วิธีการพัฒนาต้องมีความหลากหลายสอดคล้องความต้องการของครู
และบุคลากรทางการศึกษาโดยเน้นวิธีการพัฒนาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานเป็ นสาคัญซึ่ งอาจใช้เทคนิ ค
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เพื่อนช่วยเพื่อนหรื อการวิจยั ในชั้นเรี ยน นอกจากนี้อาจจะให้ครู เข้ารับการอบรมหรื อเข้าร่ วมสัมมนาทาง
วิชาการที่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนจัดขึ้นทั้งใน และต่างประเทศโดยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ประสบการณ์ ก ับ ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะสาขาการศึ ก ษาต่ อในระดับ ที่ สู งขึ้ นหรื อเรี ยนรู ้
ผ่านระบบเครื อข่ ายทางกาย เช่ น การศึ กษาผ่านวิท ยุ โทรทัศน์ สื่ อ สิ่ งพิม พ์ สื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ต่าง ๆ
ได้แก่ เทป ซีดีรอม อินเตอร์เน็ต E-book และ E- learning เป็ นต้น
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552) อธิ บายว่า การพัฒนาบุคลากรมีความสาคัญมากต่อ
การพัฒนาหลักสู ตรและการใช้หลักสู ตรซึ่ งในที่สุดจะส่ งผลต่อการพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยนเพื่อส่ งเสริ ม
สนับสนุนการพัฒนาและใช้หลักสู ตรแบบอิงมาตรฐานให้ประสบความสาเร็ จ สถานศึกษาจะต้องพัฒนา
บุ ค ลากรอย่า งเป็ นระบบต่ อ เนื่ อ ง เน้ น การสร้ า งความเข้า ใจแก่ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้
ปรับ เปลี่ ย นกระบวนทัศน์ ในการพัฒ นาหลัก สู ตรการจัดการเรี ยนรู ้ รวมทั้งการวัดประเมิ นผลโดยมี
มาตรฐานและตัวชี้ วดั เป็ นเป้ าหมาย การจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ การฝึ กทักษะการทางานเป็ นทีม
รู ป แบบการพัฒ นาบุ ค ลากรจะต้องใช้ก ารนิ เทศทั้งแบบกลุ่ ม และเป็ นรายบุ ค คล โดยการสอนแนะ
การศึกษาดูงาน การฝึ กอบรม และจะต้องได้รับการประเมินเป็ นระยะเพื่อปรับปรุ งการพัฒนาบุคลากรให้
มีคุณภาพ และมีประสิ ทธิภาพสถานศึกษาควรกาหนดขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. มอบหมายให้มีคณะทางานด้วยการพัฒนาบุคลากรซึ่งต้องดาเนินงาน และมีบทบาทในเรื่ อง
นี้อย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
2. ประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาบุคลากร และวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้เป็ น
รู ปธรรมทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว
3. ด าเนิ นการพั ฒ นาบุ ค ลากรตามแผนซึ่ งอาจด าเนิ นการได้ ใ นหลายลั ก ษณะ เช่ น
การประชุมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การศึกษาดูงาน โดยเฉพาะเน้นการพัฒนาครู ซ่ ึงเป็ นตัวจักร
ส าคัญ ที่ สุ ดในการน าหลัก สู ต รไปใช้ ครู จ ะต้อ งสามารถจัด การเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกับ
ความมุ่งหมายของหลักสู ตรและการเลื อกวิธีการสอนที่เหมาะสม สิ่ งสาคัญเหล่านี้ เป็ นปั จจัยที่จะส่ งผล
ต่อการนาหลักสู ตรไปใช้ให้บรรลุเป้ าหมาย
4. ส่ งเสริ มสนับสนุ นหรื อจัดตั้งศูนย์รวมความรู ้เกี่ยวกับหลักสู ตร และการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
อิงมาตรฐานเพื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง
5. ส่ งเสริ มให้ครู มี โอกาสเข้าอบรมแลกเปลี่ ยนความรู ้ อย่างต่ อเนื่ อง ผูบ้ ริ หารจะต้องเป็ นที่
ปรึ กษาให้ครู ในกรณี ที่มีปัญหาทางวิชาการหรื อบริ หารจัดการ และควรจัดให้มีการประชุมเพื่อแก้ปัญหา
ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสวงหาวิธีการใช้หลักสู ตรให้มีประสิ ทธิภาพ
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สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) กล่าวถึง การพัฒนาคนในองค์กรที่สาคัญ 3 วิธี ดังนี้
1. การพัฒนาขณะปฏิบตั ิงาน หมายถึง การพัฒนาที่ผเู ้ รี ยนรู ้ได้เรี ยนรู ้เทคนิค วิธีการทางานจน
เกิ ด ทั ก ษะมี ค วามช านาญจากการได้ ฝึ กหรื อ ทดลองปฏิ บ ัติ ง าน รวมทั้ง อาจได้ รั บ การถ่ า ยทอด
จากผูบ้ งั คับบัญชาหรื อพี่เลี้ยงไปพร้อม ๆกับการปฏิบตั ิงานจริ งการพัฒนาขณะปฏิ บตั ิงานนี้ เป็ นวิธีที่ใช้
กันอย่างแพร่ หลายมากกว่าวิธีอื่น ๆ แต่ไม่ได้จดั ทากันอย่างเป็ นระบบ เพราะมีลกั ษณะเป็ นวิธีการทดลอง
การปฏิ บตั ิ งานมากกว่าการพัฒนาอย่างจริ งจัง ข้อเสี ยของการพัฒนาอย่างนี้ คื อ อาจทาให้ผลงานของ
หน่ วยงานลดลงไปบ้างทั้งในด้านปริ มาณและคุ ณภาพ ตัวอย่างของการพัฒนาในขณะปฏิ บตั ิงาน เช่ น
การสอนงาน ระบบพี่เลี้ยง การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงาน ฯลฯ
2. การพัฒนานอกเวลาปฏิบตั ิงาน หมายถึง การที่ผูไ้ ด้รับการพัฒนาต้องหยุดการทางานปกติ
ของตนเองเพื่อเข้ารับการฝึ กอบรมตามหลักสู ตรหรื อโครงการต่าง ๆ ที่กาหนดขึ้นซึ่ งอาจจะจัดขึ้นโดย
หน่วยงานพัฒนาของส่ วนราชการเองหรื อส่ งไปเข้ารับการฝึ กอบรมในหน่วยงานภายนอก ส่ วนราชการ
ที่ นิ ย มด าเนิ น การ มี 4 วิธี ได้แก่ การฝึ กอบรมในห้ อ งเรี ย นหรื อ ในชั้น เรี ย น การฝึ กอบรมทางไกล
การดูงาน การศึกษาต่อ ฯลฯ
3. การพัฒ นาตนเอง หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี ค วามสนใจใฝ่ รู ้ และพยายามพัฒ นาตนเอง
ด้วยวิธีการต่าง ๆโดยขึ้นอยูก่ บั เวลา โอกาส ความถนัด และความสนใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน เช่น การศึกษา
หาความรู ้ จ ากหนังสื อ เอกสารทางวิช าการต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้องหรื อเป็ นประโยชน์ ต่องานของตนเอง
ใฝ่ หาความรู ้โดยแลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ์และความคิดเห็นกับผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงานและ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ติดตามข่าว และเหตุการณ์ที่สาคัญทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อเป็ นการเปิ ดโลกทัศน์
ของตนเอง
วศิ นี รุ่ งเรื อง (2562) อธิ บายว่า ความสาคัญของการพัฒนาครู ว่าการพัฒนาครู ตอ้ งพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและจริ งจัง เพราะศักยภาพครู จะส่ งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนซึ่ งการพัฒนาครู จะช่วยให้ครู
มีสมรรถภาพในการสอนทาให้ครู เรี ยนรู ้งานในหน้าที่เ ร็ วขึ้นช่ วยแบ่งเบาภาระของผูบ้ งั คับบัญชาและ
กระตุ น้ ให้ครู ปฏิ บตั ิ งานเพื่อความเจริ ญก้าวหน้าและเป็ นบุ คคลที่ ทนั สมัยอยู่เสมอทั้งด้านความรู ้ และ
เทคโนโลยีต่าง ๆการพัฒนาครู จะต้องใช้การนิ เทศทั้งแบบกลุ่ มและเป็ นรายบุ คคลโดยการสอนและ
การศึกษาดูงานการฝึ กอบรมและจะต้องได้รับการประเมินผลเป็ นระยะระยะเพื่อปรับปรุ งการพัฒนาครู
ให้มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
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สรุ ปได้วา่ การพัฒนาครู มีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ เนื่องจากครู เป็ นหัวใจสาคัญของการพัฒนา
ประเทศ ในฐานะที่การจัดการศึกษาเป็ นเครื่ องมือในการสร้างคนให้เป็ นพลเมืองที่ดี สร้างคนให้เป็ น
แรงงานที่ดี สร้ างนักวิชาชี พ สร้ างนักวิชาการ สร้ างบุคลากรทางการแพทย์ เป็ นต้น ดังนั้นครู จึงต้อง
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสู งเป็ นอันดับแรก ทั้งนี้ ครู จะต้องมีความรู ้ความสามารถในวิชาที่ตนสอนมี
ความสามารถในการถ่ายทอดและจัดความรู ้อย่างสร้างสรรค์ มีจิตสานึ กต่อศิษย์แบบกัลยาณมิตร มีการ
พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ และมีเจตคติต่อวิชาชีพครู
ความมุ่งหมายของการพัฒนาครู
การพัฒ นาครู ถื อ เป็ นการเสริ ม สร้ า งให้ ค รู มี ค วามรู ้ ความสามารถ มี เจตคติ ที่ ดี ที่ เอื้ อ ต่ อ
ประสิ ทธิ ภ าพในการท างาน และประสบการณ์ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น โดยครู ทุ ก คนต้อ งพัฒ นาตนเอง และ
ผูบ้ งั คับบัญชาต้องส่ งเสริ มให้ครู ได้รับการพัฒนาโดยยึดภาระงานครู เป็ นหลัก ควบคู่ไปกับการปฎิ บตั ิ
หน้าที่ รวมถึงการมีบุคลิกภาพและคุณธรรมของความเป็ นครู ดว้ ย เช่นเดียวกับแนวคิดของ
นริ ศ รา ชนจู ม จัง (2550) ที่ ก ล่ าวว่า บุ คลากรมี ความส าคัญ ยิ่งต่ อการบริ หารงานในองค์ก ร
ดังนั้นต้องมุ่งพัฒนาให้บุคลากรมีความรู ้ อยู่เสมอ การพัฒนาความสามารถในการปฏิ บตั ิหน้าที่จนเกิ ด
ความชานาญ และต้องเสาะแสวงหาความรู ้ เพิ่มเติ มอย่างต่อเนื่ องให้ทนั กับ การเปลี่ ยนแปลงของโลก
ปั จจุบนั อยูเ่ สมอ มีการพัฒนาทักษะกระบวนการปฏิบตั ิงานของตนเองให้องค์การได้รับประโยชน์สูงสุ ด
เสมอ
รัตนพล บุ ญ คงที่ (2550) ที่ ก ล่ าวว่า การพัฒนาบุ คลากรถื อเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่งต่ อองค์ก ร
เพราะองค์ก รจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และศัก ยภาพที่ เข้ม แข็ ง เป็ นที่ ย อมรั บ จากภายนอกนั้น ขึ้ น อยู่ก ับ
ทรั พ ยากรบุ ค ลากรภายในองค์ก ร ว่า มี ค วามรู ้ ห รื อไม่ เป็ นผู ม้ ี ความสามารถและประสบการณ์ ใ น
การทางานเพียงใด ดังนั้น การส่ งเสริ มพัฒนาความรู ้ ความสามารถของบุคลากรให้กา้ วทันความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ มี การเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา และสามารถนาความรู ้ ความสามารถที่ ได้มา
ปรับปรุ งพัฒนาตนเองและนามาปฏิ บตั ิ งานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบในหน่ วยงานให้เกิ ดประโยชน์และ
ประสิ ทธิภาพตามที่ตอ้ งการ
สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2551) ที่กล่าวถึง ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาไว้วา่ หากต้องพัฒนาบุคลากร ต้องดาเนินการดังนี้
1. สร้างแรงจูงใจให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง เช่ น การจัด
ให้มีเงินพัฒนาสาหรับครู ที่เข้ารับการพัฒนาตนเองเพื่อเพิม่ พูนความรู ้ในหลักสู ตรที่ได้รับความเห็นชอบ
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2. พัฒ นาระบบประเมิ น สมรรถนะวิช าชี พ ครู ใ ห้ เชื่ อมโยงกับ ความสามารถในการจัด
การเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
3. พัฒนาครู ประจาการ และบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานให้ทวั่ ถึ ง และ
ต่อเนื่องต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และความต้องการในการพัฒนาการศึกษา
บุญสื บ เทียมหยิน (2553) ได้ให้ความหมาย การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การพัฒนาครู และ
บุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต้องส่ งเสริ มให้บุคลากรมีความรู ้
ความสามารถ มีทกั ษะความชานาญ มีประสบการณ์ มีกาลังใจและมี ทศั นคติเจตคติที่ดีในการทางาน
เพื่อให้ทุกคนในหน่ วยงานสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ อยู่ในความรับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้นและมี ความคิ ดที่ จะ
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้ดียงิ่ ขึ้น
วศินี รุ่ งเรื อง (2562) ที่กล่าวถึ ง การพัฒนาครู ให้มีสมรรถนะสู งให้สามารถพัฒนาการสอนได้
อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้น ต้องมี ทิ ศทางและเป้ าหมายของการพัฒ นาที่ ชัดเจน มี ความสอดคล้อ งกับ
ความต้องการของครู โดยมีการจัดกิ จกรรมการพัฒนาครู ที่สาคัญ คือการพัฒนาครู โดยใช้โรงเรี ยนเป็ น
ฐานการพัฒนาครู ดว้ ยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การฝึ กอบรม การสัมมนา การเรี ยนรู ้ทางไกล
การ
ปฎิ บ ตั ิงานในสภาพจริ ง การแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ร่วมกัน การจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นชุ ดวิชา เป็ นต้น
รวมทั้งศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ควรมีการนิ เทศภายในอย่างสม่าเสมอ ว่าครู ได้นาความรู ้ไปใช้ใน
การเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพการทางานให้สูงกว่าเดิมหรื อไม่อย่างต่อเนื่ อง และจริ งจัง
สรุ ปได้ว่า การพัฒนาครู นนั่ มุ่งพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถของครู ท้ งั ด้านความรู ้ ทักษะ
และเจตคติ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านของครู ครู สามารถปฏิ บ ัติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ รวมทั้ ง มี
ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ การงาน มีความรู ้ ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่ง
รู ปแบบการพัฒนาครู
ส านั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา (2552) ได้ เส นอรู ปแบบการพั ฒ นาครู ดั ง นี้
1. มอบหมายให้มีคณะทางานด้วยการพัฒนาบุคลากรซึ่ งต้องดาเนิ นงานและมีบทบาทในเรื่ องนี้
อย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
2. ประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาบุคลากร และวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้เป็ น
รู ปธรรมทั้งแผนระยะสั้น และแผนระยะยาว
3. ดาเนิ นการพัฒนาบุคลากรตามแผนซึ่ งอาจดาเนิ นการได้ในหลายลักษณะ เช่ น การประชุ ม
สัมมนา การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การศึกษาดูงาน โดยเฉพาะเน้นการพัฒนาครู ซ่ ึ งเป็ นตัวจักรสาคัญที่สุด
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ในการนาหลักสู ตรไปใช้ ครู จะต้องสามารถจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของ
หลักสู ตร และการเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมสิ่ งสาคัญเหล่านี้ เป็ นปั จจัยที่จะส่ งผลต่อการนาหลักสู ตร
ไปใช้ให้บรรลุเป้าหมาย
4. ส่ งเสริ มสนับสนุ นหรื อจัดตั้งศู นย์รวมความรู ้ เกี่ ยวกับหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้ แบบ
อิงมาตรฐานเพื่อการศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมด้วยตนเอง
5. ส่ งเสริ ม ให้ ค รู มี โอกาสเข้าอบรมแลกเปลี่ ย นความรู ้ อ ย่างต่ อ เนื่ อง ผูบ้ ริ ห ารจะต้องเป็ นที่
ปรึ ก ษาให้ ค รู ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาทางวิช าการ หรื อ บริ ห ารจัด การ และควรจัด ให้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ
แก้ปัญหาตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสวงหาวิธีการใช้หลักสู ตรให้มีประสิ ทธิภาพ
มณนิ ภา ชุ ติบุตร (2553) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาคุ ณภาพครู ด้วยวิธีเสริ มพลัง
รู ปแบบการพัฒนามี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) อบรม 2) การเป็ นพี่เลี้ยง 3) การชี้แนะ และ 4) การนิเทศ
วิสุทธิ์ เวียงสมุทร (2553) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการพัฒนาครู ในการเรี ยนรู ้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-2 รู ปแบบพัฒนาครู ประกอบด้วย กระบวนการ 7 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) ศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหา 2) นาพาสู่ แนวทางแก้ไข 3) ก้าวไกลเพิ่มพูนความรู ้ของครู 4) ลงสู่
การปฏิ บตั ิจริ งนั้นชั้นเรี ยน 5) พากเพียร นิเทศ ติดตามประเมินผล 6) บุคลากรทุกคนร่ วมชื่ นชม และ 7)
เน้นการสร้ างเครื อข่ายร่ วมใจพัฒนา ส่ วนที่ 2 รู ปแบบการพัฒ นาครู ประกอบด้วย 1) การประชุ มเชิ ง
ปฏิ บ ัติก ารที่ ยึดผูเ้ ข้า อบรมเป็ นส าคัญ โดยใช้โรงเรี ย นเป็ นฐาน 2) การจัดตั้งเครื อข่ ายครู และพัฒ นา
เครื อข่ายครู ให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ และ 3) การติดตามนิ เทศ ประเมินผลงานโดยการส่ งเสริ มให้
ครู ประเมินตนเองและรายงานการปฏิบตั ิงานต่อผูบ้ ริ หาร
ชัชวาล เจริ ญบุญ (2553) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาครู เพื่อส่ งเสริ มการจัดการเรี ยน
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นส าคัญของครู ผูส้ อนในจังหวัดมหาสารคาม ได้ใช้ 3 กิ จกรรม เป็ นรู ปแบบ
การพัฒ นาครู ได้แก่ การอบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติก ารผลิ ตสื่ อนวัต กรรม การศึ ก ษาดู งาน และการประชุ ม
ทบทวนความรู ้
สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2559) ได้กล่าวถึง รู ปแบบการพัฒนาครู และบุคลากรทาง
การศึกษาว่ามีแบบ 6 รู ปแบบ ได้แก่ 1) การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยให้มีการจัดทาชุดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ตามสาขาวิชาที่เป็ นความรู ้พ้ืนฐาน และความรู ้ กบั ความต้องการของท้องถิ่น ซึ่ งครู สามารถลงทะเบียน
เรี ยนได้ตามความสนใจความต้องการและการปฏิบตั ิงานของครู 2) การฝึ กอบรมโดยการจัดทาหลักสู ตร
การฝึ กอบรมประจาการและบุ คลากรทางการศึ กษาเพื่ อค านึ งถึ งผลที่ จะเกิ ดขึ้ นกับ ผูเ้ รี ยนเป็ นส าคัญ
รวมทั้งเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานตามความต้องการของครู และหน่วยงานต้นสังกัด สาหรับ
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วิธีการฝึ กอบรมนั้นจะดาเนิ นการทั้งในรู ปแบบการมีห้องเรี ยนหรื อแบบทางไกล 3) การศึกษาดูงานเป็ น
การมุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ใหม่กบั การศึกษาดูงานเพื่อนามาปรับปรุ งและแก้ปัญหา
การปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของครู 4) การศึกษาต่อเป็ นการส่ งเสริ มให้ครู ทกระดับมีวุฒิทางการศึกษาอย่าง
ต่ าระดับ ปริ ญ ญาตรี และสู งขึ้ นเพื่ อให้ส อดคล้องกับ การเปลี่ ยนแปลงโดยเน้นที่ พ ฒ
ั นาตามสาขาวิช า
5) การเข้าร่ วมกิจกรรมวิชาการเป็ นการจัดกิจกรรมวิชาการที่หลากหลายสอดคล้องกับความสนใจและ
การปฏิ บ ัติ ง านในหน้ า ที่ ข องครู แ ละ 6) การแลกเปลี่ ย นครู อ าจารย์ร ะหว่ า งสถาบัน ฝึ กอบรมกับ
สถานศึกษาเป็ นการจัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนครู อาจารย์ระหว่างสถาบันฝึ กหัดครู กบั สถานศึกษา เพื่อ
เปิ ดโอกาสให้ครู ในสถานศึกษามาปฏิบตั ิงานในสถาบันฝึ กหัดครู
เบรย์ (Bray, 2003) ได้น าเสนอรู ป แบบการพัฒ นาครู ไ ว้ 5 รู ป แบบ ดังต่ อ ไปนี้ 1) รู ป แบบ
การพัฒ นาที่ เกิ ด จากความต้อ งการของครู เอง (Individually Guided) รู ป แบบนี้ เชื่ อ ว่า ครู คื อ ผูท้ ี่ จ ะ
กาหนดความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาตัวเขาเองที่ดีที่สุด และสิ่ งที่จะพัฒนานั้นต้องมีความเกี่ยวข้อง
กับ ประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู ้ โดยตรง ดังนั้น ขั้น ตอนการพัฒ นาครู ตามรู ป แบบนี้ จะเริ่ ม ด้วยการระบุ
ความต้อ งการจ าเป็ น (Needs) แล้ ว มี ก ารปฏิ บ ัติ ง านเพื่ อ บรรลุ ผ ลตามแผน(Plan) เพื่ อ การบรรลุ
ความต้ อ งการจ าเป็ นนั้ น แล้ ว มี ก ารปฏิ บ ั ติ ง านเพื่ อ บรรลุ ต ามแผน (Accomplish the Plan) และ
การประเมิ น ผลงาน ตามแผน (Evaluation) 2) การสั ง เกต และการประเมิ น (Observation and
Assessment) โดยให้โอกาสครู ได้สังเกต และมีขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback) กับเพื่อนครู ซ่ ึ งจะส่ งผลดีท้ งั
ต่ อ ผู ้สั ง เกต และผู ้ถู ก สั ง เกตโดยใช้ วิ ธี Peer Coaching, Team Building และ Collaboration Clinical
Supervision 3) การมี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งในกระบวนการพัฒ นา (Involvement in a Development Process)
รู ป แบบนี้ เชื่ อว่าครู ในฐานะเป็ น “ผูเ้ รี ยนที่ เป็ นผูใ้ หญ่ ” จึ งต้องการที่ จะมี ส่ วนเกี่ ยวข้องกับ การแก้ไ ข
ปั ญ หาที่ ส อดคล้อ งกับ ความสนใจในงานของเขา และเชื่ อว่าครู อ ยู่ในฐานะที่ จะเป็ นผูก้ าหนดแนว
ทางแก้ไขปั ญ หานั้นได้ดีที่ สุ ด โดยความเชื่ อเช่ นนี้ จะท าให้ครู มีล ักษณะกลายเป็ นผูว้ ิจยั เป็ นผูเ้ รี ยนรู ้
ด้วยตัวเองโดยจะเริ่ มจากการกาหนดปั ญหา การหาทางเลือกที่เป็ นไปได้เพื่อการแก้ปัญหา การรวบรวม
ข้อ มู ล หรื อ ศึ ก ษาปั ญ หาที่ ก าหนด การพัฒ นาแผนด าเนิ น งานจากข้อ มู ล ที่ ศึ ก ษาได้ การด าเนิ น การ
แก้ปัญหาและการประเมินผล การดาเนิ นงานตามแผนเพื่อนาไปสู่ การปรับปรุ งหรื อการเปลี่ ยนแปลง
แผนการดาเนิ นงานนั้นอีก 4) การฝึ กอบรม (Training) เป็ นรู ปแบบที่ใช้กนั ค่อนข้างมาก แต่ก็มีลกั ษณะ
เป็ นการถ่ายทอดความรู ้ (Transforming) เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทาภายนอกซึ่งมักพบใน
การน าเอาทัก ษะการเรี ย นรู ้ ที่ ไ ด้จากการฝึ กอบรมไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ จริ งในห้ องเรี ย น และ 5) รู ป แบบ
การสื บ เสาะค้น หา (Inquiry) ซึ่ งอาจใช้ได้ก ับ ทั้ง รายบุ ค คล หรื อกับ รายกลุ่ ม เป็ นรู ป แบบที่ มุ่ ง ให้ค รู
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ได้ศึกษา เพื่อปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาหารเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนหรื อปั ญหาของโรงเรี ยน โดยอาจใช้
วิธีการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ (Action Research) หรื อวิธีการวางวงจรคุณภาพ (Quality Circles) หรื อวิธีการ
บริ หารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management)
สรุ ปได้วา่ การพัฒนาครู ให้เป็ นครู ที่ดี และประสบความสาเร็ จในวิชาชี พครู อาจดาเนิ นการได้
คือ การพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพตนเองของครู เช่ น การฝึ กอบรม การปฏิบตั ิงาน การประชุ ม
ทางวิชาการ การจัดกิ จกรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ร่วมกัน การช่ วยเหลื อเพื่อนครู ในการทางาน การเสนอ
รายงานพัฒ นาผูเ้ รี ยน และกิ จกรรมอื่ นๆซึ่ งเป็ นการฝึ กฝนที่ ค รู เลื อกปฏิ บ ตั ิ ด้วยตนเองตามศัก ยภาพ
จุ ดเด่ น จุ ดด้อยและโอกาสของตน การพัฒ นาศัก ยภาพและสมรรถภาพของครู โดยสถานศึ ก ษา เป็ น
การพัฒนาศักยภาพของบุคคลอย่างเป็ นกระบวนการและเป็ นระบบ มีกิจกรรมต่างๆ เช่ น การส่ งเสริ ม
ให้ ไ ปศึ ก ษาอบรม ดู ง านสาขาวิ ช าที่ ป ฏิ บ ัติ ง านอยู่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ไ ปศึ ก ษาต่ อ ในระดับ ที่
สู งขึ้ น การให้ทุนการวิจยั การให้ไปเป็ นวิทยากรในหน่ วยงานอื่ น การแลกเปลี่ ยนบุคลากร ส่ งเสริ ม
การเขียนตารา สนับสนุ นให้เป็ นสมาชิ กขององค์กรวิชาชี พทั้งใน และต่างประเทศ และอนุญาตให้ไป
ปฏิบตั ิงานด้านวิชาการโดยไม่ถือว่าเป็ นการลา เหล่านี้ เป็ นต้น อีกทั้งการพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพ
ของครู โดยหน่ ว ยงานกลาง อาจเป็ นหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด การบริ หารบุ ค คล เช่ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรื อหน่วยงานอื่น ของกระทรวงศึกษาธิ การ กระทรวงมหาดไทย
เป็ นต้นที่มีการพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่ อง และการพัฒนาโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา เพื่อให้เป็ นไป
ตามเกณ ฑ์ ม าตรฐานแห่ งวิ ช าชี พครู และการถื อ ครองใบอนุ ญ าตการประกอบวิ ช าชี พครู
อีกด้วย นอกจากนั้นอาจมีการพัฒนาโดยองค์กร ชมรม สมาคมหรื อกลุ่ มวิชาชี พที่ผูป้ ระกอบวิชาชี พ
รวมตัวกันเพื่อดาเนิ นการเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งหรื อหลายอย่างเพื่อผลประโยชน์แห่ งวิชาชี พครู ของพวกตน
ทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
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การฝึ กอบรม
ความหมายของการฝึ กอบรม
ดุสิต ขาวเหลื อง (2554) การฝึ กอบรม หมายถึง กระบวนการอย่างเป็ นระบบที่องค์กรจัดขึ้ น
เพื่อสร้างความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถในการทางานและเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมรวมทั้ง
ทัศนคติที่ไม่พึงประสงค์ของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามที่องค์กรคาดหวัง
ซึ่ งจะช่วยให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและบรรลุเป้ าหมายขององค์กรต่อไป
สุ ริ วิ ภ า ขุ น ทอง (2554) การฝึ กอบรม หมายถึ ง กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ข องบุ ค คลที่ มุ่ ง เน้ น
กระบวนการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ เพื่อพัฒนาทักษะ ความชานาญ ความสามารถ และ
ทัศนคติของบุคคลให้ไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพื่อช่วยให้การปฎิบตั ิงาน และภาระหน้าที่ต่าง ๆ
ในปัจจุบนั และอนาคตเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เจิดจันทร์ พลดงนอก (2555) การฝึ กอบรม หมายถึ ง กระบวนการที่ สร้างเสริ มสมรรถภาพ
บุคลากรให้สามารถปฏิ บตั ิ งานเฉพาะทางที่ อยู่ในความรับผิดชอบ เป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะและ
ความชานาญ ตลอดจนแรงจูงใจ เพื่อปรับปรุ งการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงาน หรื อเจ้าหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น อีก
ทั้งเป็ นการเปลี่ ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และเป็ นกิจกรรมที่นาไปสู่ การแก้ปัญหาการทางานของ
องค์กรให้มีประสิ ทธิภาพ
ปั ทมา จันทวิมล (2556) การฝึ กอบรม หมายถึง กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีจุดหมายเพื่ อทา
ให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเกิดพัฒนาความรู ้ ความสามารถหรื อทักษะที่เหมาะสม ช่ วยกระตุน้ ให้ผูเ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรมเกิ ด ความต้อ งการที่ จ ะเรี ย นรู ้ เพื่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง ด้านความรู ้ ท ัก ษะ ซึ่ งเป็ น
ความสามารถที่ตอ้ งการในการทางาน เฉพาะงานใดงานหนึ่งตามวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม
นภินธ์ แย้มประยูรสวัสดิ์ (2560) การฝึ กอบรม หมายถึง กระบวนการเรี ยนรู ้ในการสร้างและ
พัฒนาความรู ้ความสามารถทักษะและทัศนคติในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเพื่อทาให้การปฎิบตั ิงาน
ขององค์กรเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
แม็คคาฟรี่ และคณะ (McCaffrey et al., 2004) การฝึ กอบรม คือ กระบวนการที่จะให้ผเู ้ ข้ารับ
การอบรมเกิดความรู ้ (knowledge) ความเข้าใจ (understand) ความชานาญ (skill) และทัศนคติ (attitude)
ที่ดีเกี่ ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งจนกระทัง่ ผูเ้ ข้ารับการอบรมเกิดการเรี ยนรู ้หรื อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ตามวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรมอย่างมีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ
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เบรนชาร์ ด และเทคเกอร์ (Blanchard and Thacker, 2010) การฝึ กอบรม คื อ การจั ด
กระบวนการเรี ยนรู ้ อย่างเป็ นระบบในลักษณะต่างๆเพื่อเสริ มสร้ างความรู ้ทกั ษะทัศนคติสาหรับใช้ใน
การทางาน
โนว์ (Noe, 2010) การฝึ กอบรม คื อ โครงการที่ จดั ขึ้ น เพื่ อ สร้ างสมรรถนะให้ แก่ บุ ค ลากร
สมรรถนะดังกล่ าวคือความรู ้ ทกั ษะความสามารถและพฤติกรรมที่มีความจาเป็ นและมีความสาคัญต่อ
การปฎิบตั ิงาน
สรุ ป ได้ว่า การฝึ กอบรม คื อ กระบวนการถ่ า ยทอดความรู ้ เพื่ อ เพิ่ ม พู น ทัก ษะ ความช านาญ
ความสามารถ และทัศนคติในทางที่ถูกที่ค วรเพื่อช่ วยให้การปฏิบตั ิงาน และภาระหน้าที่ต่าง ๆ เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น และไม่ว่าการฝึ กอบรมจะมีข้ ึนที่ใดก็ตามวัตถุประสงค์ ก็คือการเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิ บ ัติ งานหรื อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการท าตามนโยบายที่ ก าหนดโดยใช้
ระยะเวลาที่ส้ นั และเป็ นไปเพื่อการแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานของบุคคล
กระบวนการฝึ กอบรม
ปั ทมา จันทวิมล (2556) กล่ าวว่า การฝึ กอบรมจะประสบความสาเร็ จได้ข้ ึนอยู่กบั กระบวนการ
เตรี ย มความพร้ อ มในด้ า นต่ า ง ๆจากองค์ ก ร หรื อ ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารจัด ฝึ กอบรมวิ ท ยากร และผู ้เข้า รั บ
การฝึ กอบรมในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 1) ก่อนการฝึ กอบรม เป็ นการจัดเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรทั้งผู ้
จัด และผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีการชี้ แจงให้ผจู ้ ดั ฝึ กอบรมทราบรายละเอียดความต้องการฝึ กอบรมชี้ แจง
ให้ผรู ้ ับการฝึ กอบรมทราบความสามารถที่ตอ้ งการให้เพิ่มขึ้นหลังการฝึ กอบรมตลอดจนอาจจัดให้มีการ
พบปะสื่ อสารกันระหว่างผูใ้ ห้การฝึ ก และผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม 2) ขณะดาเนิ นการฝึ กอบรม จัดเตรี ยม
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ เอกสารและสื่ อสิ่ ง อ านวยความสะดวกให้ เหมาะสมและเพี ย งพอ และ 3) จบ
การฝึ กอบรม ข้อ มู ล ตอบกลับ จากผูเ้ รี ย นผูส้ อนและผูจ้ ดั การฝึ กอบรมในรู ป แบบประเมิ น จากการ
สังเกตุการฝึ กอบรมหรื อแบบสอบถาม
นอกจากนี้การฝึ กอบรมจะประสบความสาเร็ จต้องกระทาอย่างเป็ นระบบ และต้องให้ความสาคัญ
ต่อองค์ประกอบทุกทุกองค์ประกอบของการฝึ กอบรม ซึ่ งได้แก่
1. บุ คคล บุ คลากรเป็ นผูบ้ ริ หารและจัดการทรั พ ยากรและกิ จกรรมต่างๆให้ดาเนิ นไปอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบุ คลากรที่ เกี่ ยวข้องกับการฝึ กอบรมจาแนกได้ 4 กลุ่มคื อ กลุ่มที่ 1 คณะกรรมการจัด
ฝึ กอบรม เป็ นกลุ่ มคนที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับการจัดการฝึ กอบรมเริ่ ม ตั้งแต่การวางแผนและเตรี ยมการ
ฝึ กอบรมจัดดาเนิ นการฝึ กอบรมและดาเนิ นการหลังการฝึ กอบรมเสร็ จสิ้ นลง กลุ่มที่ 2 วิทยากร เป็ นผูท้ ี่มี
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ความส าคัญ อย่า งยิ่งต่ อการฝึ กอบรมเมื่ อการฝึ กอบรมเริ่ ม ขึ้ น ผูด้ าเนิ น การฝึ กอบรมและผูก้ ากับ การ
ฝึ กอบรมที่แท้จริ งคือวิทยากรบทบาทของวิทยากรจะเป็ นอย่างไรนั้นย่อมขึ้นอยูก่ บั เทคนิ ควิธีที่วิทยากร
นามาใช้ในการฝึ กอบรมไม่ ว่าจะใช้วิธี ก ารใดก็ ตามความส าเร็ จของการฝึ กอบรมนั้น ย่อมขึ้ น อยู่ก ับ
วิทยากรเป็ นคนสาคัญ กลุ่ มที่ 3 เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวก การฝึ กอบรมเป็ นกิ จกรรมที่ ตอ้ งอาศัย
ความร่ วมมื อจากคนหลายฝ่ าย คณะกรรมการจัดการฝึ กอบรมจะท างานได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพด้วย
ความร่ วมมื อจากเจ้าหน้าที่ อานวยความสะดวกฝ่ ายต่าง ๆ ซึ่ งจะช่ วยให้ก ารดาเนิ นงานการฝึ กอบรม
เป็ นไปอย่างราบรื่ น กลุ่มที่ 4 ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมี 2 ลักษณะ คือ 1) ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสมัครเข้ารับ
การฝึ กอบรมด้วยตนเองและถ้าผ่านการคัดเลื อกจากคณะกรรมการจัดฝึ กอบรมจะได้รับ เชิ ญให้ร่วม
กิจกรรมการฝึ กอบรม 2) ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมไม่ได้สมัครเข้ารับการฝึ กอบรมแต่หน่วยงานมีนโยบายที่
จะพัฒนาบุคลากรจึงกาหนดให้บุคลากรเข้ารับการฝึ กอบรมเช่นการฝึ กอบรมที่จดั ภายในหน่วยงาน
2. ทรั พ ยากร จัด เตรี ย มวัส ดุ อุ ป กรณ์ สถานที่ และสิ่ ง อานวยความสะดวกที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
การฝึ กอบรมให้พร้อม และเพียงพอต่อความต้องการ
3. งบประมาณ มี ก ารจัด สรรงบประมาณให้ เพี ย งพอต่ อ การฝึ กอบรมรวมทั้ง การติ ด ตาม
ประเมินผลทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
4. การจัดการ มี การกาหนดผูร้ ับผิดชอบงานในแต่ละส่ วนอย่างชัดเจนในแต่ละขั้นตอนของ
การฝึ กอบรม
เสงเพียวลู (Seng Piew Loo, 2010) กล่าวว่า กระบวนการในการฝึ กอบรม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ซึ่ ง ได้แก่ 1) กาหนดความต้องการฝึ กอบรม (Define training needs) 2) ออกแบบ และวางแผนฝึ กอบรม
(Design and planning training) 3) การจั ด ฝึ กอบรม (Providing for training) 4) ประเมิ น ผล การ
ฝึ กอบรม (Evaluate training outcomes)
สรุ ปได้วา่ กระบวนการฝึ กอบรมเป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบโดยการฝึ กอบรม
มีกระบวนการคือ การหาความต้องการและความจาเป็ นในการฝึ กอบรม การกาหนดวัตถุประสงค์ของ
การฝึ กอบรม การออกแบบ/ก าหนดหลัก สู ต รในการฝึ กอบรม การเลื อ กเทคนิ ค วิธี ก ารฝึ กอบรม
การวางแผนการฝึ กอบรม การดาเนิ นงานฝึ กอบรม การประเมินและติดตามผลการฝึ กอบรม และการนา
ผลการประเมินมาแก้ไขปรับปรุ งการฝึ กอบรม
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แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการเรียนรู้ ของครู
การจัดการเรียนรู้ ของครู ในสถานศึกษา
การจัดการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระสาคัญ ได้แก่
1. การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นเครื่ องมือสาคัญสาหรับครู ในการจัดการเรี ยนการสอน มี
นัก วิช าการหรื อ นัก การศึ ก ษาให้ แ นวคิ ด เกี่ ย วกับ ความหมาย องค์ป ระกอบและขั้น ตอนการจัด ท า
แผนการเรี ยนรู ้ไว้ ดังนี้
อาภรณ์ ใจเที่ ย ง (2550) กล่ า วถึ ง แผนการจัด การเรี ย นรู ้ ว่าหมายถึ ง แผนการจัด กิ จกรรม
การเรี ย นรู ้ การใช้สื่ อการเรี ย นรู ้ และการวัด ผลประเมิ น ผลที่ ส อดคล้ อ งกับ สาระการเรี ย นรู ้ แ ละ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่คาดหวังที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร การจัดทาแผนการเรี ยนรู ้ มีลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์คาอธิ บายรายวิชารายปี หรื อรายภาค และหน่ วยการเรี ยนรู ้ที่สถานศึกษาจัดทาขึ้น
เพื่อประโยชน์ในการเขียนรายละเอียดแต่ละหัวข้อของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
2. วิเคราะห์ ผ ลการเรี ย นรู ้ ที่ ค าดหวังเพื่ อ น ามามาเขี ย นเป็ นจุ ด ประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ โ ดยให้
ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ กระบวนการ เจตคติ และค่านิยม
3. วิเคราะห์สาระการเรี ยนรู ้ โดยเลื อกและขยายสาระที่ เรี ยนรู ้ ให้สอดคล้องกับผูเ้ รี ยน ชุ มชน
และท้องถิ่น
4. วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้โดยเลือกรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
5. วิเคราะห์กระบวนการประเมินผลโดยเลื อกใช้วิธีการวัด และประเมินผลที่ สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
6. วิเคราะห์แหล่งการเรี ยนรู ้ โดยคัดเลื อกสื่ อการเรี ยนรู ้ และแหล่ งการเรี ยนรู ้ ท้ งั ในและนอก
ห้องเรี ยนให้เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้
ฆนัท ธาตุท อง (2551) กล่ าวถึ ง แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ว่าหมายถึ ง การเตรี ยมการสอนเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษร เป็ นเอกสารแนวทางสาหรับจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนที่เป็ นการนาวิชา
หรื อประสบการณ์ ที่จะต้องทาการสอนตลอดปี การศึกษาหรื อตลอดภาคเรี ยนมาสร้างเป็ นแผนการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยมี ก ารก าหนดจุ ด ประสงค์ กิ จ กรรม สื่ อ อุ ป กรณ์ การวัด และประเมิ น ผล
องค์ประกอบสาคัญของแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบย้อนกลับ มีดงั นี้
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1. ส่ วนนา ได้แก่ ชื่อหน่วย รายวิชา ระดับชั้น เวลา
2. ส่ วนเนื้อหา ประกอบด้วย
2.1 ความเข้าใจที่คงทน
2.2 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ควรครอบคลุ ม ทั้ง 3 ด้าน พุ ทธิ พิ สัย ทักษะพิ สัย และจิตพิสัย
การกาหนดจุดประสงค์สามารถแยกเป็ นจุดประสงค์ปลายทางและจุดประสงค์นาทาง
2.3 มาตรฐานเนื้อหาและสาระการเรี ยนรู ้
2.4 มาตรฐานการปฏิบตั ิได้หรื อผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
2.5 ทักษะคร่ อมวิชา
2.6 ทักษะข้ามวิชา คาถามสาคัญ
2.7 กิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.8 สื่ อการจัดการเรี ยนรู ้
2.9 หลักฐานและวิธีการประเมิน
2.10 เกณฑ์การประเมิน
3. ส่ ว นท้า ย ประกอบด้ว ย บัน ทึ ก หลัง สอน (แต่ ล ะครั้ ง) ชื่ อ ครู ผู ้ส อน ความคิ ด เห็ น ของ
ผูบ้ ริ หาร / ผูเ้ กี่ยวข้อง
ดวงกมล สิ นเพ็ง (2551) กล่ าวถึ ง แผนการจัดการเรี ยนรู ้ หมายถึ ง แผนหรื อแนวทางการจัด
การเรี ยนการสอน เพื่ อให้ ผูเ้ รี ย นเกิ ดการเรี ยนรู ้ และได้พ ฒ
ั นาคุ ณ ภาพตามผลการเรี ยนรู ้ ที่ ค าดหวัง ที่
ครู ผสู ้ อนได้กาหนดไว้องค์ประกอบสาคัญของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ มีดงั นี้
1. ส่ วนนา ได้แก่ ชื่ อกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ช่วงชั้น ระดับชั้น ห้องเรี ยน ภาคเรี ยนที่ปีการศึกษา
ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู ้ หัวข้อเรื่ อง สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ เวลาที่จดั การเรี ยนการสอน มโนทัศน์
หรื อสาระสาคัญ
2. ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังหรื อจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ (ความรู ้ทกั ษะ กระบวนการโดยเฉพาะ
การคิดวิเคราะห์ การได้ลงมือปฏิบตั ิ และเจตคติ เช่น ความตั้งใจ ความสนใจ การเห็นคุณค่า เป็ นต้น)
3. เนื้อหาสาระ
4. กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
5. การประเมินผลการเรี ยนรู ้
6. สื่ อการเรี ยนรู ้และแหล่งเรี ยนรู ้
7. บันทักหลังการจัดการเรี ยนการสอน
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สรุ ปได้ว่า การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ คือ การเตรี ยมกิ จกรรมการเรี ยนการสอน การเตรี ยม
เอกสาร สื่ อ และอุป กรณ์ ตามหลักสู ตรสถานศึ กษาตลอดปี การศึก ษาเพื่ อพัฒ นาคุ ณ ภาพผูเ้ รี ยนให้มี
คุณภาพและประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นองค์ประกอบสาคัญสาหรับครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ เพราะเป็ น
วิธีการนาหลักสู ตรไปสู่ การปฏิ บตั ิโดยให้สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์การเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความรู ้ ความสามรถ มีคุณธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ฆนัท ธาตุ ท อง (2551) กล่ า วถึ ง การออกแบบการสอนโดยใช้วิธี ก ารสอนแบบย้อ นกลับ
(Backward design) มี 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. อะไรที่ผเู ้ รี ยนต้องได้เรี ยนรู ้ เพื่อให้มีคุณภาพตามจุดประสงค์ของ รายวิชา
2. ความคิดรวบยอดของเรื่ องนั้นคืออะไร
3. มีคาถามสาคัญอะไรบ้าง
4. จะประเมิ น การเรี ย นรู ้ อ ย่ า งไร (ความรู ้ ทั ก ษะ กระบวนการ และค่ า นิ ย ม คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม)
5. เชื่องโยงกับรายวิชาอื่นอย่างไร
6. มีลาดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมอย่างไร
7. ใช้อะไรเป็ นสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้
8. มีชิ้นงานอะไร และมีเกณฑ์การประเมินชิ้นงานเหล่านั้นอย่างไร
สรุ ปได้ว่า การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ คือ ความรู ้ความสามารถในการออกแบบการสอนให้
สอดคล้องกับ วัตถุ ป ระสงค์การเรี ยนรู ้ เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนได้รู้จกั การแก้ปั ญหาและมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรม
การเรี ยนการสอน พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ความสามารถ มีคุณธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. การเลือกใช้ พัฒนา และสร้ างสื่ อการเรียนรู้
การเลือกใช้ พัฒนา และสร้างสื่ อการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนการสอนเป็ นสิ่ งสาคัญในการจัดการเรี ยน
การสอน เพราะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนมองเห็ น และได้สั มผัสสิ่ งที่ กาลังเรี ยนรู ้ ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม และเป็ น
กระบวนการช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจความคิ ดรวบยอดได้ง่าย และรวดเร็ วขึ้ นโดยมี นัก วิชาการ กล่ าวถึ ง
ความหมาย ประเภท และการเลือกใช้ พัฒนา และสร้างสื่ อการเรี ยนรู ้ ไว้ดงั นี้
ดวงกมล สิ นเพ็ง (2551) กล่าวถึง ประเภทของสื่ อการเรี ยนรู ้ มีดงั นี้
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1. สื่ อสิ่ งพิ ม พ์ ได้แก่ หนังสื อเรี ยน หนังสื อเสริ ม ประสบการณ์ ตารา หนังสื อพิ มพ์ นิ ทาน
คุณธรรม และพจนานุกรมศัพท์
2. วัสดุ ได้แก่ ภาพ วีดีทศั น์ เทปบันทึกเสี ยง หุ่นจาลอง ลูกโลก แผนที่ และ แผนภาพ
3. อุปกรณ์ ได้แก่ เครื่ องฉายวีดีทศั น์ เครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่ องฉาย ภาพทึบแสง เครื่ อง
เล่นเทป และคอมพิวเตอร์
4. กิ จกรรมการเรี ยนการสอน ได้แก่ การอภิปรายแสดงความคิดเห็ น นิ ทรรศการ ทัศนศึกษา
การสัมภาษณ์ บทบาทสมมติ สถานการณ์จาลอง การสาธิต การแสดง ละคร
5. บุคคล ได้แก่ ครู พระสงฆ์ ผูเ้ ชี่ยวชาญ และวิทยากร
6. สถานที่ และสิ่ ง อ านวยความสะดวก ได้ แ ก่ ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งฟั ง บรรยาย ห้ อ งประชุ ม
ห้องปฏิบตั ิการ ห้องบันทึกเสี ยง ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์
7. แหล่ งการเรี ยนรู ้ ในชุ มชน และภู มิปัญญาท้องถิ่ น ได้แก่ วัฒนธรรม ประเพณี ของชุ มชน
ชีวติ ความเป็ นอยู่ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ วัด ปูชนียสถาน ตลาด
8. ธรรมชาติ และปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ได้แก่ ธรรมชาติ ที่อยู่โดยรอบ โรงเรี ยน และ
ธรรมชาติภายนอก การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ ท้องฟ้า ดาวตก และดวงจันทร์
ราชบัณฑิตยสถาน (2556) กล่าวถึง สื่ อการศึกษา หมายถึง วิธีการ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
ใช้เป็ นสื่ อในการศึกษา
สรุ ปได้ว่า การเลื อกใช้ พัฒนา และสร้ างสื่ อการเรี ยนรู ้ คือ ความรู ้ ความสามารถในการเลือกใช้
และพัฒนาสื่ อต่าง ๆในการจัดการเรี ยนรู ้ อย่างเหมาะสม ตรงกับวัตถุ ประสงค์และจุดมุ่งหมายรวมทั้ง
การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน และมีความสามารถในการพัฒนาสื่ อที่มีอยู่แล้ว
ทั้งในและนอกห้องเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
4. การจัดกิจกรรมส่ งเสริมการเรียนรู้
การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ครู ผูส้ อนต้องจัดกิ จกรรมส่ งเสริ ม การเรี ยนรู ้ เพื่ อช่ วยเหลื อ
และพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มศักยภาพ สอดคล้องกับความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน
ดวงกมล สิ นเพ็ง (2551) กล่าวถึง กิจกรรมเพื่อส่ งเสริ ม และพัฒนาผูเ้ รี ยน มีดงั นี้
1. กิ จกรรมในหลักสู ตร ได้แก่ กิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นกิ จกรรมที่ สถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน
ทุกแห่ งต้องจัดให้ผเู ้ รี ยน และมีการประเมินผลเป็ นผ่าน และไม่ผา่ นกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน แบ่งออกเป็ น
2 ลักษณะ ดังนี้
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1.1 กิ จกรรมผูเ้ รี ยน ได้แก่ กิ จกรรมพัฒนาความถนัด ความสนใจตามความต้องการของ
ผูเ้ รี ยน และกิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบ้ าเพ็ญประโยชน์
1.2 กิ จกรรมแนะแนว ได้แก่ การแนะแนวการศึกษา แนะแนวอาชี พ และแนะแนวด้าน
ชีวติ และสังคม
2. กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ผู ้เรี ย น ประกอบด้ ว ย กิ จ กรรมระดับ ชั้ น กิ จ กรรมระดับ กลุ่ ม สาระ
การเรี ยนรู ้ และกิจกรรมระดับโรงเรี ยน ซึ่ งมีสาระสาคัญดังนี้
2.1 กิ จ กรรมระดั บ ชั้ น เป็ นกิ จ กรรมที่ ค รู ประจ าชั้ น และผู ้เรี ยนในแต่ ล ะระดั บ ชั้ น
จัดร่ วมกัน เช่น การจัดตกแต่งป้ ายนิ เทศในแต่ละห้องเรี ยน และป้ ายนิ เทศระดับชั้นที่ส่งเสริ มความรู ้ และ
เหตุการณ์ปัจจุบนั การแข่งขันวิชาการในระดับชั้น
2.2 กิ จ กรรมระดั บ กลุ่ ม การเรี ยนรู ้ เช่ น โครงการแข่ ง ขั น ตอบปั ญ หา กิ จ กรรม
เทิดพระเกียรติ
2.3 กิ จกรรมระดับ โรงเรี ย น เป็ นกิ จกรรมที่ ส ถานศึ ก ษาจัดเพื่ อส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพผู เ้ รี ย น
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์และการส่ งเสริ มค่านิ ยมอันดีงาม เช่น กี ฬา ดนตรี
นาฏศิลป์ ภูมิปัญญาไทย
สรุ ป ได้ว่ า การจัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ คื อ การจัด กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายฝึ กทัก ษะ
กระบวนการคิ ด การจัด การ การแก้ปั ญ หา และเรี ย นรู ้ จากประสบการณ์ จ ริ ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ผูเ้ รี ย น
มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้เรี ยนรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

แนวคิดเกีย่ วกับทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
การช่ วยเหลื อตนเองในชี วิตประจาวันเป็ นทักษะที่มีความจาเป็ นและสาคัญ สาหรับนักเรี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญารวมถึงนักเรี ยนปกติ โดยมีนกั การศึกษา ได้ให้ความหมายการช่ วยเหลื อ
ตนเองในชีวติ ประจาวันไว้ ดังนี้
ความหมายของทัก ษะการช่ ว ยเหลื อ ตนเองในชี วิ ต ประจ าวัน ผู ้เรี ย นพิ ก าร หรื อ ผู ้เรี ย นที่ มี
พัฒนาการทางสมองล่าช้าจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้การดารงชี วิตโดยอิสระมากที่สุดเท่าที่จะทาได้ไม่ว่าเขาจะ
พิการในลักษณะใดการดารงชี วิตอย่างอิสระได้น้ นั จาเป็ นต้อง มี ทกั ษะต่าง ๆ ในการช่ วยเหลื อตนเอง
ทั้งนี้ หมายถึ ง การเรี ยนรู ้ ที่จะดู แลตนเองในเรื่ องการกิ นอยู่ การแต่ งตัว การเข้าห้องน้ า การท ากิ จวัตร
อื่น ๆ ในชีวิตประจาวัน ผูเ้ รี ยนทุกคนมิได้มีพฤติกรรมที่เหมือนกันเมื่ออยู่ในวัยเดี ยวกัน ผูเ้ รี ยนบางคน
ไม่ว่าจะพิ การหรื อไม่การเรี ยนรู ้ ที่ จะช่ วยเหลื อตัวเองได้แต่เยาว์วยั บางคนก็เรี ยนรู ้ ได้ช้าทั้งนี้ เพราะมี
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ความแตกต่างกันไปในเรื่ องของพัฒนาการ และแม้แต่ในผูเ้ รี ยนคนเดี ยวกันก็ยงั มี ช่วงที่ พ ฒ
ั นาช้าเร็ ว
ต่ างกัน ทักษะการช่ วยเหลื อตนเอง เป็ นกิ จกรรมในการดู แลตนเองในสถานการณ์ ในแต่ ละวันรวมถึ งการ
รับประทานอาหารเอง การขับถ่าย การอาบน้ า การแปรงฟันการแต่งตัว (กุลยา ก่อสุ วรรณ และคณะ, 2553)
ทัก ษะการช่ วยเหลื อตนเองเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมในด้านทัก ษะชี วิตที่ ส าคัญ ให้แก่ ผูเ้ รี ย น
กิจกรรมเหล่านี้อาจง่ายสาหรับผูใ้ หญ่ เพราะเมื่อทาจนชานาญแล้วก็จะปฏิบตั ิได้โดยอัตโนมัติ แต่สาหรับ
ผูเ้ รี ยนเข้าจะรู ้สึกถึงความสาเร็ จ และเห็ นคุณค่าของตนเองเมื่อทากิ จกรรมต่าง ๆ ได้โดยไม่ตอ้ งให้ใคร
ช่วย กิจกรรมกลุ่มแรกเป็ นการสอนสุ ขอนามัยพื้นฐานทางร่ างกาย เช่น การล้างมือ การหวีผม กิจกรรม
ขั้นต่อไปเป็ นเรื่ องการสวมรองเท้า และการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการทางานเท่าที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้ พัฒนาใน
ด้านความสัมพันธ์ของการทางานระหว่างมือกับตา (ศิริรัตน์ นี ละคุ ปต์, 2552) การช่วยเหลือตนเองเป็ น
ความสามารถที่ พ ฒ
ั นาผสมผสานจากทัก ษะการเคลื่ อนไหว ส่ วนต่ า ง ๆ ของร่ า งกาย การประสาน
การทางานระหว่างตากับมื อ เพื่อทากิ จกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ ยงั อาศัยความสามารถในการฟั ง เข้าใจ
และปฏิบตั ิตามคาร้อง รวมทั้งการสื่ อสารกับคนอื่นให้เข้าใจ การฝึ กช่วยเหลือตนเอง และสังคมจะทาให้
ผูเ้ รี ยนสามารถช่วยเหลือตนเองในการทากิจวัตรประจาวัน นอกจากนี้ ยงั ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความภาคภูมิใจ
และไม่เป็ นภาระต่อคนอื่น (ศศิพินต์ สุ ขบุญพันธ์, 2558)
ความหมายของทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
ทักษะการช่ วยเหลื อตนเองเป็ นทักษะหนึ่ งที่ มีความจาเป็ น และมีความสาคัญในการดารงชี วิต
ของมนุษย์ ซึ่งมีผทู ้ ี่พยายามนิยามคาว่าทักษะการช่วยเหลือตนเอง ไว้ดงั นี้
จรรยา ชื่ นเกษม (2551) ได้ ให้ ความหมายของทักษะการช่ วยเหลื อตนเองไว้ว่ าเป็ นทักษะใน
การช่วยเหลือตนเองอย่างอิสระในการกระทากิจวัตรประจาวัน ซึ่ งเราสามารถสอนผูเ้ รี ยนได้โดยตรงการเรี ยนรู ้
เรื่ องทักษะการช่ วยเหลื อตนเองจะเป็ นพื้นฐานที่ ดีเบื้ องต้นเพื่ อให้เขาสามารถดู แลตนเองได้โดยไม่ตอ้ งเป็ น
ภาระ ของผูอ้ ื่น เช่น การติดกระดุมเสื้ อ การผูกเชือกรองเท้าเอง การรับประทานอาหารด้วยตนเอง เป็ นต้น
ส านั ก บริ หารงานการศึ ก ษาพิ เศษ (2552) กล่ า วถึ ง ทัก ษะการช่ ว ยเหลื อ ตนเองในชี วิ ต
ประจาวัน ว่าเป็ นทักษะพื้นฐานที่จาเป็ นในการดารงชีวิต ของบุคคลที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษ ควร
ได้รับการฝึ กให้สามารถช่วยเหลือตนเอง และปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันได้โดยไม่เป็ นภาระของครอบครัว
และสังคม
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เนตรชนก ริ นจันทร์ (2557) กล่ าวว่า ทัก ษะการดู แลช่ วยเหลื อตนเองในการปฏิ บ ตั ิ กิ จวัตร
ประจาวัน เป็ นทักษะพื้นฐานที่จาเป็ นในการดารงชี วิต ควรฝึ กให้เด็กสามารถดู แลช่ วยเหลื อตนเองใน
การปฏิ บตั ิกิจวัตรประจาวันได้ดว้ ยตนเอง การฝึ กการรั บประทานอาหาร การฝึ กการแต่งกาย การ ฝึ ก
การทาความสะอาดร่ างกาย การฝึ กการขับถ่าย เป็ นต้น
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดนครพนม (2560) กล่าวว่า ทักษะการช่ วยเหลื อตนเองใน
ชีวิตประจาวัน คือ การพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันพื้นฐานในเรื่ องการรับประทาน
อาหาร การแต่งกาย การขับถ่าย การทาความสะอาดร่ างกาย และการรับผิดชอบงานบ้าน
อี ม านู เอล่ า และคณะ (Emmanuelle, et al, 2009) ได้ให้ค วามหมายของทัก ษะการช่ วยเหลื อ
ตนเองไว้ว่า เป็ นกิจวัตรประจาวันของมนุ ษย์ในการดูแลตนเองในด้านต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นทักษะพื้นฐานของ
มนุ ษย์ที่เกิ ดจากการบูรณาการความสามารถทางด้านสติปัญญา การเคลื่ อนไหวของร่ างกายและการใช้
ประสาทสัมผัส ซึ่ งทักษะการช่ วยเหลื อตนเองของผูเ้ รี ยนได้มาจากกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่ อให้ ผูเ้ รี ยน
สามารถทาได้ดว้ ยตนเองตามความสามารถที่เขามีอยู่
แอน และคณะ (Anne et al, 2010) ได้ให้ความหมายของทักษะการช่วยเหลือตนเอง ไว้วา่ เป็ น
ทักษะพื้ นฐานส่ วนหนึ่ งของกิ จวัตรประจาวัน (Activities of Daily Living - ADL) ที่ มี พ ฒ
ั นาการตาม
ระบบ และเป็ นไปตามขั้นตอนเริ่ มตั้งแต่ช่วงปฐมวัยจนกระทัง่ ผูเ้ รี ยนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในช่วง
อายุ 7 ปี พัฒ นาการด้านการช่ วยเหลื อตนเองของผูเ้ รี ย นเป็ นความสามารถของการผสมผสานของ
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้ อมัดเล็ก ทักษะด้านการเคลื่อนไหวส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย และการประสาน
การทางานระหว่างตากับมือเพื่อทากิ จกรรมต่าง ๆ ซึ่ งหากผูเ้ รี ยนมีความบกพร่ องทางด้านร่ างกายหรื อ
การใช้กล้ามเนื้อต่าง ๆ ก็จะส่ งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเอง
ฌอน (Shawn, McIntosh., 2011)ได้ให้ความหมายของทักษะการช่ วยเหลื อตนเองไว้ว่า เป็ นทักษะ
ในชีวติ ประจาวัน การดูแลตนเองในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การรับประทานอาหาร การดูแลสุ ขอนามัย
ส่ วนตัว การแต่งตัว และการขับถ่ ายซึ่ งการพัฒนาทักษะดังกล่ าวนี้ มีความแตกต่างกันในแต่ละบุ คคล
ขึ้นอยูก่ บั ระดับความสามารถของร่ างกาย และความสามารถทางด้านสติปัญญา
สรุ ปได้วา่ ทักษะการช่วยเหลือตนเอง หมายถึง ความสามารถด้านการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจาวันเกี่ ยวกับ การรั บ ประทานอาหาร การแต่ งกาย การขับ ถ่ าย การดู แลสุ ข อนามัย ตนเอง และ
การรับ ผิดชอบงานบ้าน ซึ่ งเป็ นความสามารถของการผสมผสานจากทักษะด้านการเคลื่ อนไหวส่ วน
ต่าง ๆ ของร่ างกาย การประสานการทางานระหว่างตากับมือและความสามารถทางด้านสติปัญญา
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ความสาคัญของทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
ทักษะการช่ วยเหลื อตนเองมี ความสาคัญต่อชี วิตมนุ ษย์ในทุ กช่ วงวัย เพราะเป็ นทักษะที่ มนุ ษย์ใช้ใน
การดารงชี วิตประจาวันอยู่ในสังคมได้ดว้ ยตนเอง ดังนั้นได้มีผูก้ ล่าวถึ งความสาคัญของทักษะการช่ วยเหลื อ
ตนเองไว้หลากหลาย ดังนี้
หลักสู ตรการจัดการศึ กษาที่ เกี่ ยวกับทักษะการช่ วยเหลื อตนเอง จากการศึกษาหลักสู ตรการจัด
การศึ ก ษาส าหรั บ การศึ ก ษาระดับ ปฐมวัย ทั้งในประเทศ และต่ า งประเทศ พบว่า มี ห ลัก สู ต รที่ ใ ห้
ความสาคัญ และกาหนดให้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองเป็ นพัฒนาการด้านหนึ่ งที่ผเู ้ รี ยนจาเป็ นต้องได้รับ
การพัฒนา ได้แก่
1. หลัก สู ตรการศึ ก ษาปฐมวัย พุ ท ธศัก ราช 2560 (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2560) ซึ่ งเป็ น
หลักสู ตรสาหรั บการศึ กษาปฐมวัยได้กาหนดทักษะการช่ วยเหลื อตนเองไว้ในจุดมุ่งหมาย ซึ่ งถื อเป็ น
มาตรฐานคุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ส าหรั บ ผูเ้ รี ย นอายุ 3-6 ปี มี จานวน 4 ข้อ โดยก าหนดมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เกี่ยวกับทักษะการช่วยเหลือตนเองไว้ในข้อที่ 6
2. แผนการให้ บ ริ ก ารช่ วยเหลื อระยะแรกเริ่ ม ส าหรับ ผูเ้ รี ยนพิ ก าร และครอบครั ว (จรรยา
ชื่ นเกษม, 2551) โดยสานักงานบริ หารการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานที่รับผิดชอบในการกากับดู แลการจัดการศึกษาสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ
ให้กบั ผูเ้ รี ยนพิการตั้งแต่แรกเกิ ดหรื อพบความพิการเพื่อเตรี ยมความพร้ อมแก่ผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการ
พิเศษก่อนเข้าสู่ ระบบโรงเรี ยน ได้จดั ทากรอบแนวทางกิจกรรมสาคัญในการพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู ้
ซึ่ งเป็ นการจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ทักษะการใช้กล้ามเนื้ อใหญ่ 2) ทักษะ
การใช้กล้ามเนื้ อเล็ก 3) ทักษะการสื่ อสาร และการใช้ภาษา 4) การเตรี ยมทักษะทางวิชาการ 5) ทักษะ
การช่ วยเหลื อตนเอง 6) ทักษะทางด้านสังคมพบว่าทักษะการช่ วยเหลื อตนเองเป็ นหนึ่ งทักษะสาคัญที่
ระบุไว้ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ 6 ด้าน ซึ่ งกิจกรรมทั้ง 6 ด้านนี้มีความจาเป็ นที่พอ่ แม่ ครู และ
นัก วิช าชี พ ที่ เกี่ ย วข้องต้อ งจัด แบบบู รณาการให้ มี ค วามหลากหลาย และผสมผสานกัน โดยการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนวัยนี้ ควรให้ความสาคัญกับสื่ อ อุปกรณ์และของเล่นที่หลากหลาย และเหมาะ
ส าหรับ ผูเ้ รี ยนที่ มี ค วามต้องการพิ เศษแต่ ล ะประเภทด้วยโดยค านึ งถึ งตัว ผูเ้ รี ยนที่ จะนาทัก ษะต่ าง ๆ
ไปใช้ได้จริ ง (Functional Skill) มากที่สุด
3. หลักสู ตรแคโรไลนา ซึ่งแนนซี และคณะ (Nancy et al., 2004) กล่าวว่า เป็ นหลักสู ตรการจัด
การศึกษาที่สร้างขึ้นสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ ตั้งแต่แรกเกิด - 5 ขวบสาหรับใช้ในโปรแกรม
ช่ วยเหลื อระยะแรกเริ่ ม และเป็ นแบบประเมิ น พัฒ นาการของประเทศสหรั ฐอเมริ ก า โดยหลัก สู ต ร
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แคโรไลนา แบ่งการจัดกิ จกรรมเป็ น 5 ด้านได้แก่ 1) ด้านสติปัญญา (Cognition) 2) ทักษะการสื่ อสาร
(Communication) 3) ทัก ษะส่ วนบุ ค คล และทางสั งคม (Personal - Social) 4) ทัก ษะการใช้ก ล้ามเนื้ อ
มัดเล็ก (Fine Motor) 5) ทักษะการใช้กล้ามเนื้ อมัดใหญ่ (Gross Motor) โดยทักษะการช่ วยเหลื อตนเอง
กาหนดไว้ในส่ วนของทักษะส่ วนบุคคล และทางสังคม (Personal - Social) ประกอบด้วย 4 ทักษะย่อย
ได้แก่ 1) ทักษะการรับประทานอาหาร และการดื่ม (Eating) 2) ทักษะการแต่งตัว (Dressing) 3) ทักษะ
การดู แลสุ ขอนามัยส่ วนบุ คคล (Personal Hygiene) และ 4) ทักษะการขับ ถ่าย (Toileting) ซึ่ งหลักสู ตร
แคโรไลนาสามารถนาไปปรับใช้ได้ในทุกบริ บท หรื อสภาพแวดล้อมของผูเ้ รี ยน เช่น ที่บา้ น ที่โรงเรี ยน
และศูนย์รับเลี้ยงผูเ้ รี ยน เป็ นต้น การจัดทาหลักสู ตรสะดวกต่อการนาไปปฏิบตั ิงานจริ ง มีคู่มือวิธีการใช้
สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงาน กิจกรรมที่มีลาดับขั้นตอนสอดคล้องกับพัฒนาการของผูเ้ รี ยนวิธีการดาเนิ นกิจกรรม
ที่เป็ นขั้นตอน สื่ ออุปกรณ์แนะนาวิธีการปรับกิ จกรรมให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษแต่
ละประเภทรวมทั้ง การประเมินผลในแต่ละกิจกรรม และมีแบบประเมินสรุ ปโดยหลักสู ตรแคโรไลนา
(Johnson-Martin, Attermeier & Hacker., 2004) แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ ได้แก่
3.1 หลักสู ตรแคโรไลนาสาหรับผูเ้ รี ยนทารกและผูเ้ รี ยนก่อนวัยเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษ
ซึ่ งแนนซี และคณะ (Nancy et.al, 2004) อธิ บายว่า เป็ นหลักสู ตรสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ
อายุตามเกณฑ์พฒั นาการตั้งแต่แรกเกิด ถึง 36 เดือน
3.2 หลักสู ตรแคโรไลนาสาหรับผูเ้ รี ยนปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่ งแนนซี และคณะ
(Nancy et.al, 2004) อธิ บ ายว่า เป็ นหลัก สู ต รส าหรั บ ผูเ้ รี ย นที่ มี ค วามต้อ งการพิ เศษอายุต ามเกณฑ์
พัฒนาการตั้งแต่ 2 ขวบ ถึง 5 ขวบ
สรุ ป ได้ว่า หลัก สู ต รการจัด การเรี ย นการสอนในระดับ ปฐมวัย ทั้ง ในประเทศไทยและของ
ต่างประเทศสาหรับผูเ้ รี ยนปกติและผูเ้ รี ยนที่ มีความต้องการพิ เศษต่างให้ความสาคัญ และกาหนดให้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองเป็ นหนึ่งในทักษะสาคัญที่ผเู ้ รี ยนควรได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทักษะด้านอื่น ๆ
ประเภทของทักษะการช่ วยเหลือตนเองในชีวติ ประจาวัน
ศศิพินต์ สุ ขบุญพันธ์ (2558) ได้กล่าวว่า ประเภทของทักษะการช่วยเหลือตัวเองใน
ชีวติ ประจาวัน สามารถแบ่งออกได้ 5 ประเภท ดังต่อไปนี้
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1. การรับประทานอาหาร และดื่มน้ า ได้แก่ รับประทานอาหารด้วยช้อน ดื่มน้ าจากแก้ว
2. การแต่งตัว ได้แก่ การถอดเสื้ อ การสวมเสื้ อ การปลดกระดุม การติดกระดุม การใส่ รองเท้า
การถอดรองเท้า
3. สุ ขอนามัย ได้แก่ การล้างมือ การแปรงฟัน การล้างหน้า การอาบน้ าการล้างก้น การหวีผม
4. การขับถ่าย ได้แก่ การถ่ายปั สสาวะ การถ่ายอุจจาระ
5. สวัสดิศึกษา ได้แก่ การป้ องกันตนเองจากอันตรายต่าง ๆ การดูแลรักษาสุ ขภาพ
การฝึ กการช่ วยเหลือตนเองในชีวติ ประจาวัน
การฝึ กทักษะการช่วยเหลือตนเอง หมายถึง การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในเรื่ องกิจวัตรประจาวันให้
ผูเ้ รี ยนสามารถทาได้ดว้ ยตนเองเต็มความสามารถที่ ผูเ้ รี ยนมี อยู่ หรื อต้องการความช่ วยเหลื อน้อยที่ สุด
การฝึ กทักษะการช่วยเหลื อตนเองเป็ นทักษะที่สาคัญทักษะหนึ่งซึ่ งผูเ้ รี ยนจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้จนสามารถ
ปฏิบตั ิได้ และเกิดความเคยชิ นติดตัวสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ถึงแม้วา่ บางครั้งครู ผปู ้ กครอง
ต้องมี ค วามยากล าบากและใช้เวลาอย่างมากในการฝึ กทัก ษะการช่ วยเหลื อตนเอง แต่ ผ ลที่ ไ ด้น้ ัน มี
ประโยชน์คุม้ ค่ามาก การเป็ นอยูใ่ นชี วติ ประจาวันนับเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่งต่อการดารงอยูข่ องชีวติ มนุษย์
เกี่ยวเนื่ องกับปั จจัยสาคัญในการที่จะกระตุน้ การเจริ ญเติบโตของร่ างกายการที่จะให้ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการ
ในด้านการช่วยเหลือตนเองในกิ จวัตรประจาวันเกี่ ยวกับการรับประทานอาหาร การแต่งตัว การขับถ่าย
การดู แลสุ ขอนามัยของตนเอง การรับผิดชอบงานบ้าน จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนมี ชีวิตอยู่ได้ไม่ เป็ นภาระแก่
ครอบครัว และบุคคลรอบข้าง การเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้สามารถทาเองผูเ้ รี ยนจะมีอิสระและพึ่งตนเอง
ได้มากขึ้น การพัฒนาการด้านนี้ ก็ เช่ นเดี ยวกับการพัฒนาด้านอื่น ๆ คือ มีพฒั นาการไปตามระบบ และ
เป็ นไปตามขั้นตอนโดยจะเริ่ มจากสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนทาได้ในปั จจุบนั เช่น ฝึ กผูเ้ รี ยนให้สามารถใช้นิ้วหัวแม่มือ
ละนิ้ วชี้ จบั หมุดใส่ ในแป้ นได้ก่อนแล้วจึงสอนติดกระดุ มเสื้ อเป็ นต้น ส่ วนในเรื่ องของการรับประทาน
อาหาร การขับถ่ าย ก็จะสอนให้ผูเ้ รี ยนมีระเบี ยบ รู ้ จกั สถานที่และความเหมาะสมในสังคม (สถาบัน
ราชานุกูล กรมสุ ขภาพจิต, 2555)
กิจกรรมในการช่วยเหลือตนเองนั้นควรมีขอ้ มูลที่ผทู ้ าการฝึ กทักษะควรได้รับการพิจารณาเพื่อให้
การดาเนิ นงานนั้น สามารถปฏิบตั ิได้อย่างลุล่วงได้น้ นั ในการฝึ กจะต้องทาดังนี้
1. เลื อกจัดท่าให้เหมาะสมกับ ผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยเน้นในหลักการโดยเน้นให้ผูเ้ รี ยนอยู่ใน
ท่าที่ปลอดภัยปราศจากอาการเกรงของกล้ามเนื้อ
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2. ผูฝ้ ึ กต้องอธิ บายให้เข้าใจว่าเราทาอะไรเพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้รับรู ้ และเรี ยนรู ้ ขณะทากิ จกรรม
พูดด้วยเสี ยงที่ ชัดเจน คาพู ดที่ ฟังเข้าใจง่าย เช่ น ดู นะ จับช้อนค่ะ และต้องแน่ ใจว่าผูเ้ รี ยน กาลังฟั งอยู่
คาสั่งต้องง่าย มุ่งไปยังจุดที่ ตอ้ งการสอนสม่ าเสมอโดยแบ่งขั้นทักษะที่จะสอนออกเป็ นหลายขั้นตอน
ย่อย ๆ ที่มีลาดับขั้นตอน และผูฝ้ ึ กรู ้จกั ขั้นตอนการสอนแต่ละขั้นอย่างดี
3. เลือกอุปกรณ์ ที่เหมาะสม เช่น การเลื อกเสื้ อผ้าสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความพกพร่ อง โดยเฉพาะ
ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางด้านร่ างกายสุ ขภาพ และการเคลื่อนไหว ควรใช้ผา้ ที่ไม่ลื่น ผ้าที่ยืดได้ จะมี
ส่ วนช่วยให้เสื้ อผ้านั้นง่ายต่อการใส่ และถอด แบบควรเป็ นแบบง่าย ๆ เช่น เสื้ อสวมทับไม่ควรมีกระดุม
มาก อาจใช้วตั ถุอื่นที่ที่ทบั ติดกันง่ายแทนกระดุม เป็ นต้น
4. การเริ่ มฝึ กทักษะใด ๆ ควรประเมิ นความสามารถของผูเ้ รี ยนก่ อนว่าช่ วยเหลื อตนเองได้มาก
ขนาดไหน และให้ ฝึ กตามล าดับขั้นของพัฒนาการ ให้ แรงเสริ มหลักจากที่ ผูเ้ รี ยนร่ วมมื อท าและแสดง
พฤติกรรมที่ถูกต้อง ชม และย้าว่าผูเ้ รี ยนทาอะไรได้ถูกต้อง ผูเ้ รี ยนจะรู ้ได้วา่ ทาอะไรจึงจะประสบ ความสาเร็ จ
5. เวลาที่เหมาะสมในการฝึ กควรฝึ กในช่วงที่ผเู ้ รี ยนมีกิจวัตรประจาวัน เพราะเป็ นเวลาที่ผเู ้ รี ยน
ได้ปฏิ บตั ิในสถานการณ์ จริ ง และทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้อย่างแท้จริ ง สาหรั บทักษะในการช่ วยเหลื อ
ตนเองนั้นเวลา สถานที่ ส าหรั บ การสอนนั้นเป็ นสิ่ งส าคัญ ควรสอนในเวลา และสถานที่ ท ากิ จกรรม
ทักษะนั้นจริ ง ๆ เช่ น การสอนรับประทานอาหารในห้องอาหาร ช่ วงเวลาทานอาหารจริ ง ๆ จะช่ วยให้
ความตั้งใจฝึ กของผูเ้ รี ยนมากขึ้น
6. ผูเ้ รี ย นบางคนที่ พิ ก าร และไม่ ส ามารถเรี ย นรู ้ ท ัก ษะที่ จ าเป็ นในชี วิต ประจ าวัน ที่ ง่ า ย ๆ
เหมื อนกับ ผูเ้ รี ยนคนอื่น ๆได้ ดังนั้น ผูเ้ รี ยนจึงต้องใช้เวลาในการฝึ กทัก ษะการเรี ยนรู ้ ซึ่ งการฝึ กนั้น
ควรให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกทักษะที่ ง่าย ๆ ก่ อน และควรให้เวลาผูเ้ รี ยนได้ฝึกทักษะหลังจากที่ครู สอน การฝึ ก
ควรฝึ กเป็ นประจาทุกวันให้ผูเ้ รี ยนได้พบกับความสาเร็ จทุกครั้งเพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิดความมัน่ ใจในตนเอง
ต่อไป (ศศิพินต์ สุ ขบุญพันธ์, 2558)
สรุ ปได้ว่า การที่ ผูเ้ รี ยนสามารถช่ วยเหลื อตนเองได้น้ นั คือ อี กความภาคภู มิ ใจของพ่อแม่หรื อครู ที่
มองเห็นพัฒนาการของผูเ้ รี ยนที่เป็ นไปในทิศทางที่ดีข้ ึน และผูเ้ รี ยนยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เป็ น
ภาระของครอบครัว และสังคมทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความภาคภูมิใจที่จะใช้ชีวติ ในสังคมได้อย่างปกติสุข

57

วิธีการฝึ กการช่ วยเหลือในทักษะการช่ วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน
วิธีการฝึ กการช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจาวันควรกาหนดขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. พฤติกรรมเป้ าหมาย (Behavior Objective) หมายถึ ง พฤติกรรมที่ตอ้ งการที่จะสอนผูเ้ รี ยน
ซึ่ งจะบอกเกี่ ยวกับสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนจะต้องทาได้ เพื่อแสดงถึงทักษะที่จะเกิดขึ้นแก่ผเู ้ รี ยนในช่วงเวลาการฝึ ก
ที่กาหนด และพยากรณ์ถึงสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนทาได้ในตอนท้าย ส่ วนประกอบที่สาคัญในการวางพฤติกรรมเป็ น
เป้าหมายมี 4 ประการ 1) ชื่อผูเ้ รี ยนที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น 2) พฤติกรรมคาดหวังว่าผูเ้ รี ยนจาทาได้ เมื่อ
ผู ้เรี ย นได้เรี ย นรู ้ ท ัก ษะหลัก จากที่ ไ ด้รั บ การฝึ กสอนแล้ว 3) เงื่ อ นไขที่ ก าหนดบอกถึ ง พฤติ ก รรม
การช่วยเหลือตนเองที่ตอ้ งฝึ ก 4) ผลสาเร็ จในการฝึ กการวางระดับความสาเร็ จ โดยทัว่ ไปกาหนดร้อยละ
100 และต้องมีความสัมพันธ์กบั เงื่อนไขที่วางไว้
2. การแยกย่อยขั้นตอนการฝึ ก (Task Analysis) หมายถึง การนาพฤติกรรมตามรายการตรวจ
พฤติกรรม มาวิเคราะห์แยกเป็ นขั้นย่อยเพื่อสะดวกในการสอนผูเ้ รี ยน แต่ละขั้นจะเริ่ มจากพฤติกรรมที่
ผูเ้ รี ยนทาได้ง่าย และจะเพิ่มความยากขึ้นทีละน้อยจนบรรลุเป้ าหมาย เมื่อแยกย่อยขั้นตอนแล้วจะทาให้
ตัวผูเ้ รี ยนไม่รู้สึกว่ายากเกินไป สามารถทาได้สาเร็ จโดยไม่ยาก และไม่ตอ้ งใช้เวลาในการฝึ กนานเกินไป
ในแต่ละขั้นตอน สิ่ งที่สาคัญ คือ ต้องให้ผเู ้ รี ยนทาขั้นตอนง่ายให้ได้ก่อนแล้วจึงให้ทาขั้นตอนที่ยากขึ้น
3. วิธีการช่ วยเหลื อในการฝึ กผูเ้ รี ยน (Type of Aid) แบ่ งออกเป็ น 3 ทาง ดังนี้ 1) ทางร่ างกาย คื อ
การช่วยจับซึ่ งมักจะใช้ในการฝึ กกล้ามเนื้ อ 2) ทางคาพูด คือ การช่วยให้ผูเ้ รี ยนทาได้ดว้ ยการพูดบอกผูเ้ รี ยน
ซึ่ งช่วยในการฝึ กพัฒนาการทุกด้าน 3) ทางสายตา คือ การช่วยโดยการกระตุน้ สายตาผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผูเ้ รี ยนทา
ได้ง่ ายขึ้ น 4) กระบวนการแก้ ไขเพื่ อให้ ผู ้เรี ยนปฏิ บ ัติ ตามได้ถู กต้อง (Correction Procedures) เมื่ อเลื อก
พฤติกรรมที่ จะฝึ กโดยวางเป้ าหมาย แยกย่อยขั้นตอนเลื อกดาเนิ นวิธีการฝึ กและการใช้แรงเสริ ม ก่อนจะฝึ ก
จะต้องเลือกหาวิธีการฝึ กโดยเน้นเฉพาะแต่สิ่งที่ถูกต้องขณะฝึ ก ถ้าผูเ้ รี ยนทาตามไม่ได้ตอ้ งหาวิธีแก้ไขเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนทาตามให้ได้จึงจาเป็ นต้องมีแรงแสริ มช่วย (สมเกตุ อุทธโยธา, 2539)
สรุ ปได้วา่ ทักษะด้านการช่วยเหลือตนเองในชี วิตประจาวันสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทาง
สติปัญ ญา คือ การกระท าใด ๆ ที่ ก็ให้เกิ ดการช่ วยเหลื อตนเองให้ม ากที่ สุ ดเท่ าที่ จะท าได้โดยตนเอง
ซึ่ งช่ วงแรกต้องอาศัยความร่ วมมื อของทุ ก ส่ วนที่ เข้ามามี บ ทบาทในการช่ วยเหลื อ ผูเ้ รี ยนเพื่ อที่ จะได้
เรี ยนรู ้วิธีการที่ถูกต้อง และเหมาะสมเพื่อที่วนั ข้างหน้าจะสามารถทาได้ดว้ ยตนเองโดยไม่เป็ นภาระของ
พ่อแม่ผปู ้ กครองและสังคมต่อไป
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แนวคิดเกีย่ วกับผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ความหมายบุคคลทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา
สมาคมเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาของสหรั ฐ อเมริ กา (AAIDD)
ได้แบ่งกลุ่มคนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาในแนวคิดใหม่ ระบบใหม่น้ ี ไม่คานึงถึงระดับสติปัญญา
มากนัก แต่แบ่งความเป็ นเฉพาะบุ คคลโดยระดับของความต้องการความสนับสนุ นในความบกพร่ อง
ตามระดับของความต้องการการสนับสนุนจากมากไปหาน้อยตามแผนภาพที่ 1
l. ความสามารถ
ทางสติปัญญา
ll. พฤติกรรม
การปรับตัว
lll. การร่ วมกิจกรรม
การมีปฏิสัมพันธ์

การสนับสนุน

ความสามารถ
ส่ วนบุคคล

lV. สุ ขภาพ
V. บริบท

แผนภาพที่ 1 แสดงระดับของการต้องการการสนับสนุนจากมากไปหาน้อย
ที่มา : Ruth A. Luckasson, Copyright 2002 by AAIDD (Smith M. Beirne, James R. Patton, Shannon
H. Kim.,2006)
จากแผนภาพที่ 1 แสดงองค์ประกอบ 5 ประการที่อยูท่ างด้านซ้ายมือมีอิทธิ พลต่อความสามารถ
ของมนุ ษย์สิ่งที่ตอ้ งการการสนับสนุนความต้องการจาเป็ นตามระดับของความบกพร่ อง การสนับสนุ น
ที่ตอ้ งการจาเป็ นสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาถูกระบุวา่ เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการ
จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สาหรับผูใ้ หญ่และทีมสหวิทยาการสามารถใช้ระดับของ
ความต้องการการสนับสนุ นเพื่อพัฒนาชนิ ดและระดับของความต้องการการสนับสนุ นใน 5 มิติ ได้แก่
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ความสามารถทางสติปัญญา ทักษะการปรับตัว (ทักษะด้านการคิด การปฏิบตั ิ และสังคม) การมีส่วนร่ วม
การปฏิสัมพันธ์และบทบาทในสังคม สุ ขภาพ (สุ ขภาพทางกาย สุ ขภาพทางจิต องค์ประกอบในสาเหตุ
ของโรค) และบริ บท (สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม และโอกาส) วิธีน้ ี ได้นาเสนอสิ่ งที่เปลี่ ยนไปจากการแบ่ง
คนที่บกพร่ องทางสติปัญญาบนพื้นฐานของการประมาณค่าจากความบกพร่ องของสติปัญญาของแต่ละ
บุ ค คลเพื่ อ การประมาณค่ า ระดับ ของการต้อ งการการสนับ สนุ น ที่ จาเป็ นเพื่ อ พัฒ นาความสามารถ
ในโรงเรี ยน ที่ บ ้ า น ชุ ม ชน และสภาพแวดล้อ มการท างาน การแบ่ ง ของสมาคมเพื่ อ บุ ค คลที่ มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา (IDD) ถึงความต้องการการช่วยเหลือที่จาเป็ นใน 4 ระดับ คือ การช่วยเหลือ
เพียงระยะสั้น ๆ (Intermittent) ช่ วยเหลื ออย่างจากัดเท่าที่ จาเป็ น (Limited) ช่ วยเหลื อมาก (Extensive)
และช่วยเหลืออย่างเต็มที่ (Pervasive) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงความหมายของระดับการสนับสนุนสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ความหมายของระดับการสนับสนุนสาหรับบุคคลทีม่ คี วามบกพร่ องทางสติปัญญา
กลุ่ม
ลักษณะการให้ ความช่ วยเหลือ
การช่วยเหลือเพียงระยะสั้น ๆ
1. สนับสนุนเท่าที่จาเป็ นไม่ใช่ตอ้ งการให้ช่วยเหลือเสมอไป
(Intermittent)
2. ช่วยเหลือระยะสั้น ๆ เช่น ช่วยวางแนวทางการดาเนินชีวติ
บริ การการเชื่อมต่อให้มีงานทาหรื อช่วงเวลาวิกฤติ เช่น ตกงาน
หรื อเจ็บป่ วย
3. การสนับสนุนเป็ นครั้งคราว
สนับสนุนอย่างจากัดเท่าที่จาเป็ น 1. ระดับของการสนับสนุนกาหนดโดยสนับสนุนที่สม่าเสมอ
(Limited)
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ
2. ให้ความช่วยเหลือเป็ นระยะ ๆ อาจต้องการการช่วยเหลือเป็ นทีม
3. ช่วยเหลือในช่วงระยะเวลาสาคัญของชีวติ เช่น ช่วยบริ การ
เชื่อมต่อจากวัยผูเ้ รี ยนสู่วยั ผูใ้ หญ่
สนับสนุนมาก (Extensive)
1. ช่วยเหลืออย่างสม่าเสมอในกิจกรรมชีวติ ประจาวัน สนับสนุน
โดยในสถานการณ์แวดล้อมบางประการ เช่น ที่บา้ น ที่ทางาน
2. ไม่จากัดเวลา
สนับสนุนอย่างเต็มที่
1. ต้องการการช่วยเหลือเป็ นประจาอย่างมากในสถานการณ์ต่าง ๆ
(Pervasive)
2. ช่วยเหลือโดยบุคลากรหลายฝ่ าย
3. ไม่มีการจากัดเวลา

ที่มา: ฮาเวิร์ด (Howard, 2008)
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ในปี 2002 สมาคมเพื่อบุคคลที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาแห่ งสหรัฐอเมริ กา (AAMR) ได้ให้
ค านิ ย ามว่าบุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา (Mental Retardation) หมายถึ ง ความบกพร่ อ งที่
บ่ งบอกลัก ษณะโดยข้อจากัดอย่างชัด เจนทั้งความสามารถทางสติ ปั ญ ญา (Intellectual Functioning)
และพฤติก รรมการปรับ ตัว (Adaptive Behavior) ที่ แสดงให้เห็ นใน 3 ด้าน และแสดงอาการก่ อนอายุ
18 ปี (Smith and others, 2006)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ ออกตามความพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
พ.ศ. 2551 ราชกิ จ จานุ เบกษา 2550 ให้ ค วามหมายของบุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา
ได้แก่ บุคคลที่มีความจากัดอย่างชัดเจนในการปฏิ บตั ิตน (Functioning) ในปั จจุบนั ซึ่ งมีลกั ษณะเฉพาะ
คื อ ความสามารถทางสติ ปั ญ ญาต่ า กว่าเกณฑ์ เฉลี่ ย อย่า งมี นัย ส าคัญ ร่ วมกับ ความจ ากัด ของทัก ษะ
การปรับตัว อย่างน้อย 2 ทักษะจาก 10 ทักษะ ได้แก่ การสื่ อความหมาย การดู แลตนเอง การดารงชี วิต
ภายในบ้านทักษะทางสังคมหรื อการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น การรู ้จกั ใช้ทรัพยากรในชุมชน การรู ้จกั ดูแล
ควบคุมตนเอง การนาความรู ้มาใช้ในชีวิตประจาวัน การทางาน การใช้เวลาว่าง การรักษาสุ ขภาพอนามัย
และความปลอดภัย ทั้งนี้ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ 18 ปี
การประเมินระดับความฉลาดทางสติปัญญา
การประเมิ น ระดับ ความฉลาดทางสติ ปั ญ ญาของผูเ้ รี ย นที่ มี ค วามบกพร่ องทางสติ ปั ญ ญาเป็ น
เรื่ องวิก ฤตมาก เพราะการประเมิ น ความสามารถทางสติ ปัญ ญาเป็ นงานที่ ต้อ งการผูเ้ ชี่ ยวชาญพิ เศษ
ที่ได้รับการฝึ กมาแล้วอย่างดี การประเมินว่ามีภาวะบกพร่ องทางสติปัญญาหรื อไม่ จะพิจารณาใน 2 เรื่ อง
เป็ นหลัก คือ ความสามารถทางสติปัญญา และความสามารถในการปรับตัว ความสามารถทางสติปัญญา
ทาการทดสอบ จากแบบทดสอบโดยผูเ้ ชี่ ย วชาญ การประเมิ น ทัก ษะการปรับ ตัวให้ผูป้ กครองและ
ผู ้เชี่ ย วชาญที่ คุ ้น เคยกับ ผู ้เรี ย นเป็ นผู ้ป ระเมิ น (Smith M. Beirne, James R. Patton, Shannon H. Kim.
(2006) มีรายละเอียดดังนี้
1. การทดสอบระดับความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligence Test)
มีการทดสอบความสามารถทางสติปัญญาหลายแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถ
ความแม่นยาในการทานาย (Smith M. Beirne, James R. Patton, Shannon H. Kim. (2006) แบบทดสอบ
ที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไปได้แก่
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1.1 แบบทดสอบระดับ อนุ บ าล และประถมศึ ก ษาของเวคส์ เลอร์ 2002 (Wechsler
Preschool and Primary Scale of Intelligence, 3rd Edition) ใช้สาหรับวัดสติปัญญาของผูเ้ รี ยนอายุ 2 ขวบ
6 เดือนถึง 7 ปี 3 เดือนใช้สาหรับวินิจฉัยผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษของผูเ้ รี ยนในทางการศึกษา
1.2 แบบทดสอบของเวคส์ เลอร์ (Wechsler Intelligence Scale for Children- Fourth Edition:
MISC-IV, 2003) เป็ นแบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้วดั ความฉลาดสาหรับผูเ้ รี ยนอายุ 6 ขวบ ถึง 16 ปี 11 เดือน
แบบทดสอบนี้ ใช้ ส าหรั บ ช่ ว ยในวิ นิ จฉั ย เพื่ อ การวางแผนการศึ ก ษา และจัด วาง (Placement)
ผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ
1.3 แบบทดสอบสาหรั บผูใ้ หญ่ของเวคส์ เลอร์ เป็ นแบบทดสอบมาตรฐานสาหรั บผูใ้ หญ่
อายุ 16 ปี ขึ้นไป
1.4 แบบทดสอบของสแตนฟอร์ ด -บิเนต์ เป็ นแบบทดสอบเฉพาะบุคคลในเรื่ องความ
ฉลาดที่เหมาะสาหรับบุคคลอายุ 2 ปี ถึง 85 ปี เป็ นแบบทดสอบลาดับที่ 5 ยังคงมีบางสิ่ งบางอย่างเหมือน
ฉบับก่อน ๆ
2. การประเมินทักษะการปรับตัว (Adaptive Skills)
การวัดว่าทาอะไรในสถานการณ์ปกติจะมีประโยชน์มากกว่าการวัดว่าเขาสามารถทาอะไร
ได้บ ้า งในสถานการณ์ พิ เศษ (Smith M. Beirne, James R. Patton, Shannon H. Kim. (2006) มี ก ารวัด
ทักษะการปรับตัวอยูห่ ลายแบบมีอยู่ 3 แบบที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย ได้แก่
2.1 มาตรการวัดของไวน์แลนด์ (Vineland Adaptive Behavior Scale)
2.2 มาตรการวัดของ AAMD (AAMD Adaptive Behavior Scale-School Edition)
2.3 มาตรการวัดพฤติกรรมสาหรับผูเ้ รี ยน (Adaptive Behavior Inventory for Children)
ซึ่ งเครื่ องมือทั้ง 3 แบบนี้ มีรูปแบบที่ตอ้ งการให้พ่อแม่ ครู หรื อนักวิชาชี พอื่น ๆ ตอบคาถามที่
เกี่ ยวข้องกับความสามารถของผูเ้ รี ยนที่แสดงถึ งพฤติกรรมการปรับตัวอาจจะแตกต่างกันบ้าง แต่ครอบคลุ ม
นิ ยามของสมาคมเพื่ อบุ คคลที่ มี ความบกพร่ องทางสติ ปั ญญาของประเทศสหรั ฐอเมริ กา (AAMD) ได้แก่
การสื่ อความหมาย (Communication) การดูแลตนเอง (Self-Care) การดารงชีวิตในบ้าน (Home Living) ทักษะ
ทางสั งคม (Social/Interpersonal Skills) การใช้ บ ริ ก ารสาธารณะ (Community Uses)ควบคุ มตนเอง (SelfDirection) สุ ขอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety) การเรี ยนรู ้ วิ ชาการที่ ใช้ในชี วิตประจ าวัน
(Functional Academics Skills) การใช้เวลาว่าง (Leisure) การทางาน (Work)
ในการพิ จ ารณาลัก ษณะทางพฤติ ก รรมและจิ ต วิ ท ยาของบุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ ง
ทางสติปัญญา จะต้องดูจากสิ่ งต่อไปนี้
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2.3.1 ความตั้ง ใจ (Attention) ความตั้ง ใจเป็ นเรื่ อ งที่ ส าคัญ มากในการเรี ย นรู ้
คนจะต้องสามารถตั้งใจเข้าไปมี ส่วนร่ วมในงานบุคคลที่มีความบกพร่ องทางสติ ปัญญาจะมีปัญหาใน
เรื่ องความเอาใจใส่ หรื อความตั้งใจ
2.3.2 ความทรงจา (Memory) งานวิจยั จานวนมากพบว่าคนที่ มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญามีความยากลาบากในเรื่ องการจดจาข้อมูล
2.3.3 ก าร จั ด ก าร ต น เอ ง (Self - Regulation) ส าเห ตุ ส า คั ญ ที่ บุ ค ค ล มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญามีปัญหาในเรื่ องความจา เพราะว่าเขามีความยากลาบากในเรื่ องการจัดการ
ตนเองการจัดการตนเองเป็ นคาที่กว้าง หมายถึง ความสามารถของบุคคลในเรื่ องพฤติกรรมของตัวเขาเอง
เช่ น คนปกติมกั จะท่องจาคาต่าง ๆ ที่ตอ้ งการจาดัง ๆ เพื่อให้จาได้ แต่สาหรับคนที่มีความบกพร่ องทาง
สติปัญญาจะไม่มีการจัดการในเรื่ องเหล่านี้
2.3.4 การพัฒ นาทางภาษา (Language Development) บุ คคลที่ มี ความบกพร่ อง
ทางสติปัญญาจะมีความล่าช้าในการพัฒนาทางภาษาอย่างชัดเจน เช่น ปั ญหาในการพูด ความบกพร่ อง
ทางภาษามี ความเชื่ อมโยงกับการจัดการตนเอง (Self-Regulation) เพราะวิธีการในการจัดการตนเองมี
พื้นฐานมาจากภาษา
2.3.5 ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น (Academic Achievement) มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน
อย่างมากระหว่างสติปัญญา และความสาเร็ จ
2.3.6 พัฒนาการทางสังคม (Social Development) นักวิชาการได้มีความขัดแย้ง
กันอย่างมากในเรื่ องการพิจารณาว่าบุ คคลที่มีความบกพร่ องทางสติ ปัญญาสามารถแสดงบทบาททาง
สังคม เช่น การมีเพื่อน การทางาน เพื่อนบ้าน มากกว่าความสามารถที่จะจัดการกับงานทางวิชาการ
2.3.7 แรงจู ง ใจ (Motivation) ปั ญ หาต่ า ง ๆ ในเรื่ องความตั้ งใจ ความจ า
การจัดการตนเอง พัฒนาการทางภาษา ความสาเร็ จทางวิชาการ และพัฒนาการทางสังคมทาให้บุคคลที่มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญามีความเสี่ ยงอย่างมากในการแก้ปัญหาเรื่ องแรงจูงใจ
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ตารางที่ 3 แสดงการประเมินทักษะการปรับตัวในการวินิจฉัยผูท้ ี่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ทักษะ
การสื่ อสาร
(Communication)

การอยูร่ ่ วมกันในชุมชน
(Community Living)
การอยูร่ ่ วมกันในชุมชน
(Community Living)
การทางาน
(Employment)

ความสามารถทางวิชาการ
(Functional Academics)
สุขภาพและความปลอดภัย
(Health and Safety)

คาอธิบาย
1. เข้าใจข้อมูลที่ให้ผา่ นการพูด
2. เข้าใจข้อมูลที่ให้ผา่ นภาษาเขียน สัญลักษณ์ ภาษามือ สี หน้าท่าทาง
การเคลื่อนไหวของร่ างกาย หรื อท่าทางอื่น ๆ
3. ให้ขอ้ มูลที่ใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน สัญลักษณ์ ภาษามือ สี หน้าท่าทาง
การเคลื่อนไหวของร่ างกาย หรื อท่าทางอื่น ๆ
1. การปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนบ้านและสมาชิกในชุมชน
2. ร่ วมในกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามว่าง
3. จับจ่ายซื้อของ
4. ใช้อาคารสาธารณะ และสิ่ งอานวยความสะดวกอื่น ๆ
5. ใช้ระบบขนส่งมวลชนส่วนตัวหรื อสาธารณะ
6. การไปเยีย่ มเพื่อนและครอบครัว
1. เข้าถึง รับความช่วยเหลือ และช่วยในการทางาน
2. เปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมาย
3. ทางานจนสาเร็จและงานที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิสมั พันธ์กบั ผูน้ ิเทศงาน
5. เรี ยนรู ้และใช้ลกั ษณะที่จาเป็ นในการทางาน
การเรี ยนรู ้ทวั่ ไปที่เกี่ยวข้องกับ การอ่าน การเขียน คณิ ตศาสตร์วทิ ยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์
และสังคมศึกษา
1. การเข้าถึงบริ การฉุกเฉิ นและความช่วยเหลือ
2. หลีกเลี่ยงอันตรายจากสุขภาพและความปลอดภัย
3. สื่ อสารกับผูใ้ ห้บริ การด้านสุขภาพ
4. ดูแลเรื่ องน้ าหนัก
5. ดูแลรักษาสุขภาพจิตและอารมณ์
6. ดูแลเรื่ องสุขภาพทางร่ างกาย
7. รับความช่วยเหลือทางการแพทย์และบริ การ
8. การรับประทานยา
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ทักษะ
การใช้ชีวติ ในบ้าน
(Home Living)

การใช้เวลาว่าง (Leisure)

ทักษะทางสังคม
(Social Skills)

คาอธิบาย
1. การอาบน้ า
2. ทาความสะอาดและดูแลรักษาบ้าน
3. การแต่งตัว
4. ซักผ้าและดูแลเสื้ อผ้า
5. ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก
6. มีส่วนร่ วมในกิจกรรมยามว่างที่บา้ น
7. การดูแลเรื่ องความสะอาดและสุขอนามัยของร่ างกาย
8. การใช้หอ้ งน้ า
1. เริ่ มกิจกรรม ร่ วมกิจกรรม และจบกิจกรรมร่ วมกับคนอื่น ๆ
2. เล่นอย่างเหมาะสมกับคนอื่น ๆ
3. รับโอกาสของตัวเอง
1. สื่ อสารกับคนอื่นเรื่ องความต้องการจาเป็ นส่วนตัว
2. สร้างความสัมพันธ์ทางบวกและอบอุ่นกับคนอื่น ๆ
3. ตัดสิ นใจเรื่ องเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสม
4. มีเพื่อนและคบเพื่อน
5. การให้ความช่วยเหลือและช่วยเหลือคนอื่น ๆ
6. ร่ วมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามว่าง
7. อยูร่ ่ วมกันในสังคมของครอบครัว

ที่มา: อกอสซีน และ โยเซลดาย (Algozzine & Ysseldyke, 2006)
การประเมินระดับความฉลาดทางสติปัญญาของผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องทางสติปัญญาเป็ นเรื่ องยากมาก
เพราะการประเมิ น ความสามารถทางสติ ปั ญญาเป็ นงานที่ ต้ อ งการผู ้เชี่ ย วชาญพิ เศษที่ ไ ด้ รั บ
การฝึ กมาแล้วอย่า งดี การประเมิ น ว่า มี ภ าวะบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาหรื อ ไม่ จ ะพิ จ ารณาใน 2 เรื่ อ ง
เป็ นหลั ก คื อ ความสามารถทางสติ ปั ญญา และความสามารถในการปรั บ ตัว ความสามารถ
ทางสติ ปั ญ ญาท าการทดสอบจากแบบทดสอบโดยผู ้เชี่ ย วชาญ การประเมิ น ทัก ษะการปรั บ ตัว
ให้ ผูป้ กครอง และผู ้เชี่ ย วชาญที่ คุ ้น เคยกับ ผู ้เรี ย นเป็ นผู ป้ ระเมิ น ประกอบด้ว ย การทดสอบระดับ
ความฉลาดทางสติ ปั ญ ญ า (Intelligence Test) การทดสอบทั ก ษะการปรั บ ตั ว (Adaptive Skis)
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จะมีการพิจารณาลักษณะทางพฤติกรรมและจิตวิทยา จะต้องดู จากความตั้งใจ (Attention) ความทรงจา
(Memory) การจั ด การตน เอง (Self-Regulation) การพั ฒ น าท างภาษา (Language Development)
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน (Academic Achievement) พั ฒ นาการทางสั ง คม (Social Development)
และแรงจูงใจ (Motivation)
การประเมินผู้เรี ยนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญาทางการแพทย์
การประเมิ น รู ป แบบนี้ มัก เริ่ ม ตั้ง แต่ ผู ้เรี ย นอยู่ใ นครรภ์ จ นถึ ง วัย เด็ ก เล็ ก ผู ท้ าหน้ าที่ ป ระเมิ น
คือ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลติดตามการตั้งครรภ์ของมารดา
การประเมินในระยะแรกเริ่ มการประเมินความสามารถในแต่ละระยะของผูเ้ รี ยนนั้นแตกต่างกัน
การประเมิ น ในระยะแรกนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ ส าคัญ สองประการ ได้แ ก่ เพื่ อ ระบุ ผู ้เรี ย นที่ บ กพร่ อ ง
ทางสติปัญญาตั้งแต่ในช่วงพัฒนาการ และเพื่อระบุผเู ้ รี ยนที่มีแนวโน้มจะมีพฒั นาการล่าช้าในเวลาต่อมา
การประเมินคัดกรอง (Screening) การประเมินคัดกรองนี้ มุ่งเน้นการป้ องกันภาวะบกพร่ องทางสติปัญญา
ตั้งแต่ระยะที่ ผูเ้ รี ยนอยูใ่ นครรภ์ดว้ ยการคัดกรองทางพันธุ กรรม หากแพทย์พบว่าผูเ้ รี ยนในครรภ์อาจมี
ปั ญหาก็จะวางแผนป้ องกันเสี ยก่อน แต่ถา้ พบว่าผูเ้ รี ยนในครรภ์มีความบกพร่ องที่ไม่อาจแก้ไขได้ เช่ น
ภาวะดาวน์ซินโดรม หรื อปั ญหาอื่นที่ส่งผลต่อชี วิตของมารดา แพทย์อาจแนะนาให้ยุติการตั้งครรภ์น้ นั
ดังนั้น ครอบครัวจาเป็ นต้องเข้ารับคาปรึ กษาแนะนาเพื่ อให้ผูป้ กครองเข้าใจข้อมู ลอย่างครบด้วยและ
ถูกต้องจนสามารถตัดสิ นใจได้ หรื อหากครอบครัวประสงค์ให้มารดาตั้งครรภ์ต่อไปมารดาควรได้รับ
การดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด แต่จนถึงปั จจุบนั นี้ การประเมินในระยะตั้งครรภ์ และการยุติการตั้งครรภ์
เมื่อพบว่าเด็กในครรภ์มีความผิดปกติน้ นั ยังเป็ นปั ญหาทางจริ ยธรรมที่ยงั มีการถกเถียงกันอยู่
การคัดกรองเพื่อวางแผนป้ องกันภาวะบกพร่ องทางสติปัญญาหรื อลดความรุ นแรงของภาวะบกพร่ อง
ทางสติปัญญาในระยะแรกสาหรับผูเ้ รี ยนบางคนนั้นอาจทาได้ยากเนื่ องจากปั ญหาสาคัญสองประการ ได้แก่
1) ผูเ้ รี ยนที่มีภาวะบกพร่ องทางสติปัญญาระดับรุ นแรงนั้นมักแสดงลักษณะตั้งแต่กาเนิดซึ่ งภาวะบกพร่ องทาง
สติปัญญาระดับรุ นแรงนี้ ตรวจพบได้ง่ายแต่ช่วยเหลื อได้ยาก และ2) บุคลากรมักคาดการณ์ถึงความสามารถ
ของผูเ้ รี ยนในอนาคตได้ไม่ ง่ ายนั ก เนื่ องจากวัยทารกนี้ ยังไม่ แสดงพฤติ กรรมให้ เห็ นได้อย่างชัดเจน
การประเมิ นในระยะนี้ จึงมักพิ จารณาจากพัฒนาการทางร่ างกาย และการเคลื่ อนไหวเป็ นส่ วนใหญ่ เช่ น
การคลาน การนั่ง การเดิ น การยืน การจับ การคว้า เป็ นต้น (Crnic, K. A., Gaze, C., & Hoffman, C.,
1997) นอกจากนี้ พฒั นาการของผูเ้ รี ยนยังได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยหลายประการ เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจ
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ของครอบครัว การศึกษา อาชี พของพ่อแม่ ลักษณะการใช้ภาษาของพ่อแม่ การเลี้ยงดูและเจตคติของพ่อ
แม่ต่อความสาเร็ จ เป็ นต้น
การประเมิ นความผิดปกติ ทางพันธุ กรรม การค้นหาความผิดปกติ ต้ งั แต่ระยะแรกเริ่ มเป็ นเรื่ อง
สาคัญอย่างยิง่ เพราะสามารถช่วยลดความรุ นแรงของปั ญหาลงได้อย่างมาก สามารถระบุความบกพร่ อง
ได้เร็ วเท่าไร ก็ยงั ให้การช่ วยเหลื อได้เร็ วขึ้ นเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นหากบุ คลากรทางการแพทย์สามารถ
ค้นหาความผิดปกติได้ทนั การณ์ เรายังสามารถป้ องกันความบกพร่ องในผูเ้ รี ยนบางรายได้อีกด้วย เช่ น
ภาวะสมองบวมน้ าภาวะ เป็ นต้น เราสามารถป้ องกันภาวะบกพร่ องทั้งหลายได้ต้ งั แต่ระยะทารกอยู่ใน
ครรภ์ กล่าวคือ หากแพทย์สงสัยว่าผูเ้ รี ยนในครรภ์มีความเสี่ ยงหรื อมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาไม่วา่ เกิดจาก
การได้ รั บ ความกระทบกระเทื อ น การได้ รั บ สารพิ ษ หรื อรั ง สี ความบกพร่ อ งจากการถ่ า ยทอด
ทางพันธุ กรรม เช่ น ฟี นิ ลคีโตนยูเรี ย (Phenylkctonuria หรื อ PKU) แพทย์สามารถคัดกรองตั้งแต่ทารก
อยู่ ใ นครรภ์ และเมื่ อ ทารกคลอดออกมาก็ ส ามารถรั ก ษาให้ ห ายหรื อช่ ว ยลดความรุ น แรงลงได้
ส่ วนภาวะบกพร่ องที่มีสาเหตุมาจากมารดาอายุมาก ได้แก่ ดาวน์ซินโดรม ผูเ้ รี ยนจะได้รับการกระตุน้
พัฒนาการที่ดีข้ ึนได้ แต่การศึกษาส่ วนใหญ่ พบว่า ภาวะบกพร่ องของการเผาผลาญสารอาหารที่เกิดจาก
พันธุ กรรมมักส่ งผลให้เกิดความบกพร่ องที่รุนแรง และยากต่อการบาบัดรักษา
การคัด กรองตั้ง แต่ ร ะยะแรกนั้ น นอกจากช่ ว ยป้ อ งกัน ปั ญ หาความบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา
ที่อาจเกิ ดขึ้น และช่ วยลดความรุ นแรงของภาวะบกพร่ องนั้นแล้วยังช่ วยป้ องกันปั ญหาที่อาจเกิ ดขึ้นกับ
มารดาได้ดว้ ย แต่ผมู ้ ีหน้าที่รับผิดชอบต้องระวังเรื่ องการระบุประเภทความบกพร่ องเพียงอย่างเดี ยวแต่
ไม่ให้การช่วยเหลือเพราะการทาเช่นนั้นเป็ นเสมือนการตีตราผูเ้ รี ยนตั้งแต่วยั ทารก ซึ่ งเจตคติของผูใ้ หญ่ที่
เกิดขึ้นต่อผูเ้ รี ยนในวัยนี้จะส่ งผลกระทบต่อผูเ้ รี ยนอย่างมากต่อไปในอนาคต
การประเมิ นตั้งแต่ในครรภ์ การประเมิ นความผิดปกติ ของผูเ้ รี ยนตั้งแต่ อยู่ในครรภ์น้ นั นับ เป็ น
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์อย่างมาก สู ตินารี แพทย์หรื อเจ้าหน้าที่ สาธารณสุ ขที่ เกี่ ยวข้อง
สามารถช่ วยติ ดตามพัฒนาการของผูเ้ รี ยน และความผิดปกติ หรื อช่ วยในการตัดสิ นใจที่ จะดาเนิ นการ
อย่างเหมาะสมต่อไปได้ ขั้นตอนการประเมินนั้น ประกอบด้วยการบันทึกประวัติของครอบครัว ประวัติ
การตั้งครรภ์ ภาวะทางการแพทย์ต่าง ๆ เช่น ความดันโลหิ ต ขนาดของมดลู กรวมถึงการตรวจปั สสาวะ
ของมารดา การติ ด ตามสภาพร่ า งกายมารดา และการตรวจอื่ น ๆ เพื่ อ ติ ด ตามความก้า วหน้ า ของ
การตั้งครรภ์ และพัฒนาการของทารกในครรภ์ รวมทั้งสุ ข ภาพของมารดาด้วย หากมารดามี สุ ข ภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรง ทารกก็มีโอกาสแข็งแรงไปด้วย แต่หากมีปัจจัยใดที่ทาให้ผเู ้ รี ยนไม่สมบูรณ์ แพทย์จะ
ช่ ว ยเหลื อ แก้ ไ ขตั้ง แต่ ร ะยะนี้ เช่ น มารดาที่ เป็ นโรคโลหิ ต จางจะได้ รั บ ยาบ ารุ งโลหิ ต เป็ นต้ น
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ดังนั้นมารดาที่ไม่สามารถดูแลสุ ขภาพของตนเอง สุ ขภาพครรภ์ หรื อไม่ได้รับการดูแลจากแพทย์ในขณะ
ตั้งครรภ์อย่างต่ อเนื่ อง ทารกในครรภ์อาจมี ภาวะเสี่ ยงต่อความบกพร่ องได้ หากมารดา และทารกใน
ครรภ์สมบูรณ์ แข็งแรงดี แพทย์จะติดตามความก้าวหน้าของการตั้งครรภ์อย่างปกติ แต่หากแพทย์สงสัย
ว่า ผู ้เรี ย นมี ค วามเสี่ ยงแพทย์อ าจท าการประเมิ น เพิ่ ม เติ ม และหากพบว่ า ผู ้เรี ย นในครรภ์มี ปั ญ หา
การประเมิ นนั้นยิ่งต้องละเอี ยดมากขึ้ น เช่ น การเจาะหาสารเคมี ต่าง ๆในตัวเด็ก หรื อมารดา เป็ นต้น
อย่างไรก็ ตามการประเมิ น ระยะนี้ ไม่ ส ามารถบ่ งชี้ ให้ เห็ นถึ ง ภาวะบกพร่ องทางสติ ปั ญ ญาได้ทุ ก ราย
การวินิจฉัยในระยะนี้ ถือว่ามีความสาคัญมากเพราะสามารถบ่งบอกถึงความผิดปกติของผูเ้ รี ยนในระยะ
ตั้งครรภ์หลายประเภท เช่น ภาวะดาวน์ซินโดรม ภาวะพีเคยู และภาวะกาแลคโตซี เมีย เป็ นต้น นอกจาก
การประเมิน และวินิจฉัยบางอย่างจะช่วยป้ องกันหรื อลดปั ญหาความบกพร่ องของผูเ้ รี ยนแล้วยังช่วยให้
แพทย์ได้ให้ความรู ้ดา้ นการเลี้ยงดูที่ถูกต้องแก่พ่อแม่และให้กาลังใจแก่พ่อแม่ในกรณี ที่ผเู ้ รี ยนในครรภ์มี
ภาวะบกพร่ องอย่างรุ นแรง และอาจเสี ยชีวติ ตั้งแต่อยูใ่ นครรภ์
การประเมินในระยะแรกคลอด ส่ วนใหญ่แพทย์ กุมารแพทย์ สู ตินารี แพทย์ซ่ ึ งเป็ นผูพ้ บเด็กเป็ น
คนแรกจะท าหน้ าที่ ป ระเมิ น ในระยะนี้ หากพบว่าเด็ก มี ความเสี่ ย ง หรื อ สงสั ยว่า จะมี ค วามผิด ปกติ
ทางพัฒนาการด้านใดแพทย์จะส่ งปรึ กษาผูเ้ ชี่ ยวชาญทันที วัตถุ ประสงค์ของการประเมินในระยะแรก
คลอดนี้ เพื่อสารวจปั ญหาที่อาจส่ งผลกระทบต่อตัวเด็ก วิธีการประเมินผูเ้ รี ยนแรกคลอดที่สาคัญวิธีหนึ่ ง
คือ การใช้ค ะแนนแอ็ป การ์ (Apgar Score) วิธี การนี้ เริ่ ม ตั้งแต่ ในห้ องคลอดโดยแพทย์ หรื อบุ คลากร
ทางการแพทย์ที่ทาคลอดจะทาหน้าที่ประเมินผูเ้ รี ยนภายใน 1-5 นาที หลังคลอดและอาจต้องประเมินซ้ า
หากจาเป็ นหรื อจนกว่าผูเ้ รี ยนจะเข้าสู่ ภาวะปกติ คะแนน แอ็ปการ์ มี 5 ด้าน คือ อัตราการเต้นของหัวใจ
การหายใจ ความตึ งตัวของกล้ามเนื้ อ ความผิดปกติของรี เฟล็กซ์ และ สี ผิว ซึ่ งมีคะแนน 0 - 2 คะแนน
0 หมายถึง ต่าหรื ออ่อนแอ 1 หมายถึง ปานกลาง และ 2 หมายถึง แข็งแรงหรื อทางานได้ดี ถ้าคะแนนรวม
ของ 5 ด้านนั้น ต่ า แสดงว่า ผูเ้ รี ย นอาจมี ปั ญ หา ต่ อไปในอนาคตภาวะบกพร่ องทางสติ ปั ญ ญาหลาย
ประเภท หากสามารถตรวจพบได้ ใ นระยะแรกแพทย์ ก็ อ าจให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ หรื อป้ องกั น ได้
แต่การตรวจหาภาวะเหล่านี้ไม่ได้ทากับทารกทุกคนเหมือนการตรวจครรภ์ทวั่ ไป แต่แพทย์จะทาเมื่อพบ
ความผิดปกติที่สงสัยว่าจะเกิดปั ญหาเท่านั้นนอกจากนี้ ภาวะบกพร่ องทางสติปัญญาบางประเภทสามารถ
เห็ นได้ชัดเจนซึ่ งแพทย์ส ามารถระบุ ได้ท นั ที เมื่ อแรกคลอด เช่ น ภาวะดาวน์ซิ นโดรม หรื อ ภาวะที่ มี
ความผิดปกติของสมอง เช่น ภาวะศีรษะเล็ก หรื อภาวะสมองบวมน้ า เป็ นต้น
การประเมินในระยะก่อนวัยเรี ยน ส่ วนการประเมินภาวะบกพร่ องทางสติปัญญาในระยะก่อนวัย
เรี ยนนั้น ผูป้ กครอง หรื อครู สามารถทาได้โดยการสังเกตว่าผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการล่าช้ากว่าผูเ้ รี ยนทัว่ ไปใน
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ด้านใดบ้าง เช่น การเคลื่ อนไหว การใช้กล้ามเนื้ อเล็ก ความสามารถทางสติปัญญา ภาษา การช่ วยเหลื อ
ตนเอง และทักษะทางสั งคม เป็ นต้น ซึ่ งหากพ่อแม่หรื อครู พ บความล่ าช้านี้ แล้วควรพาผูเ้ รี ยนเข้ารับ
การประเมินจากผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยเร็ วที่สุดเพื่อจะได้รับการช่วยเหลื ออย่างเร็ วที่สุดเช่ นกัน ส่ วนเครื่ องมือ
ที่ ใช้ ใ นการวัด พั ฒ นาการผู ้ เ รี ยน ในระยะนี้ มี ห ลายประเภท เช่ น The Denver Developmental
Screening Test (DDST) The Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-Revised (WPPSI)
คู่ มื อ การส่ ง เสริ ม พัฒ นาการผูเ้ รี ย นแรกเกิ ด – 5 ปี ของสถาบัน ราชานุ กู ล กรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวง
สาธารณสุ ข เป็ นต้น
สรุ ปได้วา่ การประเมินภาวะบกพร่ องทางสติปัญญา สามารถเริ่ มตั้งแต่ผเู ้ รี ยนอยูใ่ นครรภ์จนถึงวัย
ผูเ้ รี ยนเล็ก การประเมินในระยะแรกทาเพื่อระบุ ผเู ้ รี ยนที่บกพร่ องทางสติปัญญาตั้งแต่ในช่วงพัฒนาการ
และผูเ้ รี ย นที่ มี แนวโน้ ม มี พ ฒ
ั นาการล่ า ช้า ในเวลาต่ อ มา โดยการประเมิ น ตั้ง แต่ ใ นครรภ์ เจ้าหน้า ที่
สาธารณสุ ข และแพทย์จะติดตามสุ ขภาพมารดา และข้อมูลที่เกี่ ยวข้อง การประเมินในระยะแรกคลอด
สู ตินารี แพทย์จะใช้คะแนนแอ็ปการ์ (Apgar Score) ในการตรวจสอบความผิดปกติ ระยะก่อนวัยเรี ยน
ผูป้ กครอง หรื อครู สามารถทาได้โดยสังเกตพัฒนาการเทียบกับผูเ้ รี ยนในวัยเดียวกัน

แนวคิดเกีย่ วกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้ สาหรับผู้เรียนทีม่ คี วามบกพร่ องทางสติปัญญา
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ สาหรับผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา
เทคนิ ค วิ ธี ก ารในการช่ ว ยเหลื อ ผู ้เรี ยนที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญญาในระดั บ ต่ า ง ๆ
และการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
คาร์ ทไรท์ และคณะ (Cartwright et.al., 1995) ได้ให้รายละเอียดผูเ้ รี ยนกลุ่มนี้ แยกตามระดับ
ไว้ดงั นี้
1. ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย (Mild Mental Retardation)
จุดมุ่งหมายระยะยาวสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาที่ไม่รุนแรงควรมีลกั ษณะ
โดยรวมทางพฤติกรรม บุคลิกและความสามารถพึ่งพาตัวเองผูเ้ รี ยนเหล่านี้สามารถเป็ นประชากรที่พ่ งึ พา
ตนเองได้ เมื่อเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ถา้ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและการบริ การสนับสนุ นตามหัวข้อของ
คู่มือของสมาคมเพื่อบุคคลที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาแห่ งประเทศสหรัฐอเมริ กา (AAMR : 1992)
ในรอบทศวรรษที่ ผ่านมา ความคาดหวังต่อผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติ ปัญญาไม่รุนแรง ถู กมอง
ในแง่ ไม่ ดี และมี ค นจานวนมากเชื่ อว่าผูเ้ รี ยนเหล่ านี้ ส่ วนใหญ่ ไ ม่ ส ามารถพึ่ งพาตนเองได้ เป็ นกลุ่ ม
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ประชากรที่ตอ้ งได้รับการช่ วยเหลื อ จากความคาดหวังเหล่านี้ ทาให้เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งมีการบังคับควบคุม
ในระหว่ า งปี 1960 ได้ มี ก ารจัด รู ป แบบของผู ้เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาที่ ไ ม่ รุ น แรง
เป็ นชั้นพิเศษ การใช้เวลาว่างหรื อแม้แต่อาหารกลางวันกับเพื่อนร่ วมชั้นเท่านั้น และไม่รวมกับผูเ้ รี ยน
ปกติในวัยเดียวกัน ซึ่ งเป้ าหมายของชีวิตการสอน และยุทธศาสตร์ มีความแตกต่างจากผูเ้ รี ยนที่บกพร่ อง
ทางสติปัญญา จากความเชื่ อที่ ว่าผูเ้ รี ยนไม่สามารถทาให้กลับมาดี ได้ดงั เดิ ม ผูเ้ รี ยนกลุ่มนี้ จะไม่ได้รับ
การกระทาแบบชั้นพิเศษ ผูเ้ รี ยนพิเศษจะได้รับการดูแลในแง่ของสังคมการศึกษามีการแบ่งแยกในหลาย
กรณี ปั จจุ บนั เชื่ อว่าผูเ้ รี ยนที่ มีความบกพร่ องทางสติ ปัญญาระดับ ไม่ รุนแรง สามารถพัฒนาให้พ่ ึงพา
ตนเองได้ ถ้าใช้ความพยายามที่จะสอนการศึกษาส่ วนใหญ่เทียบใกล้เคียงกับกลุ่มคนปกติในวัยเดียวกัน
ถึงแม้วา่ ไม่ได้ใช้กบั ทุกโรงเรี ยน แต่อย่างน้อยก็มีจานวนมากขึ้น แม้บางวิชาในวิทยาลัยอาจจะมีการสอน
ในกลุ่มเล็ก ๆซึ่ งจะมีท้ งั ผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องทางสติปัญญา และผูเ้ รี ยนอื่นๆ มีการสอนรวมกันในชั้นเรี ยน
นอกสถานศึกษา
ความรู ้ และภาษาเป็ นส่ วนที่ ค รู ต้องเอาใจใส่ ม ากที่ สุ ดต่ อผูเ้ รี ยนที่ บ กพร่ องทางสติ ปั ญ ญา
ไม่รุนแรง ครู ตอ้ งจัดบรรยากาศการเรี ยนให้เกิ ดความเข้าใจง่าย ลดข้อสงสัยให้น้อยที่สุดจะต้องเตรี ยม
งานโดยเฉพาะว่าต้องการให้ผูเ้ รี ยนทาอะไร จัดลาดับกิจกรรมที่จะให้ผูเ้ รี ยนทาอย่างระมัดระวังเพื่อให้
ผู ้เรี ยนเรี ยนรู ้ อ ย่ า งช้ า ๆ แต่ ไ ด้ ผ ลก้ า วหน้ า ตลอดไปสู่ เป้ า หมาย อย่ า หวัง ว่ า จะให้ ผู ้เรี ยนเข้ า ใจ
ในปริ มาณมาก ๆ หรื อหวังจากผูเ้ รี ยนที่ มีพรสวรรค์ที่นาน ๆ จะพบจะต้องมีความจาเพาะเจาะจงถูกต้อง
สนับสนุ น เหมือนกับกระทากับผูเ้ รี ยนทัว่ ๆ ไป ผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องทางสติปัญญาไม่รุนแรงสามารถที่จะ
ทาให้ไปถึงเป้ าหมายของการศึกษาได้ แม้วา่ อาจจะใช้เวลาที่นานกว่าผูเ้ รี ยนอื่น ๆ ดังนั้น เพราะว่ามีเวลา
หลายชัว่ โมงสาหรับการสอนจะต้องทาด้วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษว่าอะไรที่เลื อกทาเพื่อเป้ าหมาย
โดยตรง ครู ควรเน้นอย่างสู งสุ ดในการช่วยผูเ้ รี ยนเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งการเงิน
และสังคม เช่ น ให้มีทกั ษะพื้นฐานในการอ่านครู ควรเน้นการอ่านเพื่อให้ได้ขอ้ มู ลตามด้วยการกรอก
แบบฟอร์ ม และอ่านหนังสื อพิมพ์เพื่อเป็ นข้อมู ลในการหางานมากกว่าที่ จะสอนในรู ปแบบการสอน
การอ่ า นการเขี ย นให้ จาไว้ว่า ครู ย งั ต้องสอนการใช้เวลาว่า งให้ เป็ นประโยชน์ ดัง นั้น การอ่ า นเพื่ อ
ความบันเทิงก็ไม่ควรมองข้าม
เป้ าหมายและยุท ธศาสตร์ ในเรื่ องภาษา ควรมุ่ งการช่ วยผูเ้ รี ยนให้ส ามารถอ่านออกเขี ยนได้
ครู ควรเน้นการสื่ อสารขั้นพื้นฐานทั้งการพูด และการเขียนเพื่อเป้ าหมายที่จะให้ผูเ้ รี ยนพึ่งพาตนเองได้
เป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคมในการเขียน ยกตัวอย่าง เช่ น ครู ควรจะมุ่งเน้นในส่ วนที่จาเป็ น เช่ น การกรอก
แบบฟอร์ มและการเขี ยนจดหมายทางธุ รกิ จ จดหมายที่ เขียนถึ งเพื่อนอาจจะเป็ นลาดับที่ สอง การแต่ง
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เรี ยงความ และบทกวีจะเป็ นลาดับที่สาม การรายงานโดยการพูดในหัวข้อแคบ ๆ ที่ไม่ยงุ่ ยาก นอกจากนี้
ยังมีทกั ษะในการโทรศัพท์ การสัมภาษณ์งาน การถามข้อมูลต่าง ๆ ในทานองที่คล้ายกันทุกวัน ควรสอน
คณิ ตศาสตร์ แ ก่ ผู ้เรี ย นให้ ส นุ ก การที่ จ ะท าส าเนาใบสั่ ง จ่ า ย และแบบฟอร์ ม ภาษี ค รู ค วรมุ่ ง เน้ น
คณิ ตศาสตร์ที่ใช้ประโยชน์ได้ และหลักการวัดค่าต่าง ๆ มากกว่าสอนคณิ ตศาสตร์ ช้ นั สู ง
2. ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาขั้นปานกลาง (Moderate Mental etardation)
การจัดการเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องทางสติปัญญาขั้นปานกลาง ก็คือให้มีช้ นั เรี ยนพิเศษ
ในโรงเรี ยนปกติ ส่ วนใหญ่ ผูเ้ รี ยนเหล่ านี้ จะอาศัย ที่ บ ้านและเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนของรั ฐที่ อยู่ใกล้ ๆ
เพราะสามารถเดินไปได้ไม่จาเป็ นต้องใช้การเดินทางที่ยงุ่ ยาก อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
และวิธีสอนจะมี ขอ้ จากัดมากกว่าผูเ้ รี ยนที่ บกพร่ องทางสติ ปั ญญาที่ ไม่ รุนแรง ผูเ้ รี ยนที่ บ กพร่ องทาง
สติปัญญาระดับปานกลาง อาจจะใช้เวลาในวัยเรี ยนในชั้นพิเศษ และบางส่ วนจะอยูร่ ่ วมกับผูเ้ รี ยนผูเ้ รี ยน
อื่น ๆ มีการวางแผนให้ผเู ้ รี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์ มีการกาหนดในกฎหมาย ทาให้มีโอกาสทากิจกรรมขณะ
พักและช่ วงอาหารกลางวันกับผูเ้ รี ยนในวัยเดี ยวกัน ควรเพิ่มเติมกิ จกรรมนอกชั้นเรี ยนได้แก่ การเรี ยน
พลศึ กษา ศิ ล ปศึ ก ษา การประกอบชิ้ นส่ วน กี ฬ า และสถานที่ บ นั เทิ ง โดยการจัดให้แบบง่ าย ๆ ไม่ มี
ความยุง่ ยาก การเป็ นครู ของชั้นผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องทางสติปัญญาระดับปานกลาง ครู จะต้องสอนทักษะใน
ส่ วนที่ ใช้ประโยชน์ ครู ควรพยายามในการช่ วยผูเ้ รี ยนให้เข้าใจ และวางตัวให้เป็ นธรรมชาติ มากที่ สุด
เท่าที่ทาได้ ทาให้ได้รับการยอมรับจากสังคม การสอนควรทุ่มเทให้กบั เรื่ องการแต่งกาย นิ สัยส่ วนตัว
และสุ ข อนามัย นิ สั ยการท างาน และทัก ษะทางสั งคม การอบรมอาชี พ เป็ นสิ่ งจาเป็ นส าหรั บ ผู ใ้ หญ่
ครู ค วรมุ่ ง เน้ น ทัก ษะ และนิ สั ย ที่ จ าเป็ นต่ อ การท างานให้ ส าเร็ จ และการแข่ ง ขัน ในตลาด การฝึ ก
ปฏิ บ ัติก ารจะให้โอกาสส าหรับ คนผูเ้ รี ย นในการเรี ยน ทัก ษะการท างาน และได้ค่ าจ้างในสถานที่ ที่
ยอมรับสภาพที่มีขีดจากัดอย่างเขา แม้วา่ ผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องทางสติปัญญาระดับปานกลางบางคนอาจจะ
สามารถที่จะทางานนอกสถานปฏิบตั ิงานได้แต่ส่วนใหญ่ตอ้ งอยูใ่ นสถานที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
ในการสอนผู ้เรี ยนที่ บ กพร่ อ งทางสติ ปั ญญาระดั บ ปานกลาง ครู ควรสอนอย่ า งชั ด เจน
ตรง ๆ และท าซ้ า ๆ ยกตัว อย่า ง เช่ น ถ้า ครู มี จุ ด ประสงค์ ที่ จ ะให้ ผู ้เรี ย นเตรี ย มที่ น อนครู ค วรสอน
โดยการใช้เตี ย งจริ ง และได้มี ก ารปฏิ บ ัติ ก ับ เตี ย งชนิ ดต่ า ง ๆ การสอนโดยการพู ด ในการจัด ที่ น อน
ทาอย่างไร หรื อมีรูปในการทาที่นอนจะไม่เพียงพอต่อความเข้าใจ
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3. ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาระดับรุ นแรง และรุ นแรงมาก (Severe and Profound
Mental Retardation)
ผู เ้ รี ย นกลุ่ ม นี้ ส่ ว นใหญ่ จ ะอาศัย ในสถาบัน และได้รั บ การฝึ กหั ด เล็ ก น้ อ ยในสถานที่ อ ยู่
จากกฎหมายของสหรัฐอเมริ กาได้มีการเปลี่ยนแปลงการดาเนิ นงานทั้งหมด วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
จะพัฒนาหลักสู ตร และอบรมครู จานวนมากขึ้นเพื่อที่จะทางานกับผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องทางสติปัญญาระดับ
รุ น แรง ได้มี ข ้อยกเว้น กับ ผู เ้ รี ย นที่ บ กพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาระดับ รุ น แรงในการไม่ ต้อ งรั บ การศึ ก ษา
ภาคปกติ หรื อได้รับการศึกษาทั้งหมดภายในสถาบันที่มีการพักอยูป่ ระจา ถ้าผูเ้ รี ยนอยูไ่ กลจากสถาบัน
มากถึ งแม้ว่าผูเ้ รี ยนเหล่านี้ เกื อบทั้งหมดมักจะอาศัยอยู่ในสถาบันใหญ่ ๆ ของรัฐในปี ที่ ผ่านมาปั จจุบนั
ผูเ้ รี ยนเหล่านี้ มกั จะพักอาศัยในสถานที่ กลุ่ มชนเล็ก ๆ หรื อแม้แต่ในบ้านตนเองชั้นเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่
บกพร่ องทางสติปัญญาระดับรุ นแรงจะพบในโรงเรี ยนของรัฐประจาเขตตาบลนั้น ถึ งแม้ว่าเขตเล็ก ๆ
มัก จะไม่ มี ก ารบริ ก ารส าหรั บ ผูเ้ รี ย นเหล่ านี้ เพราะว่า ผูเ้ รี ย นมี จานวนน้อ ยอาจจะหนึ่ งหรื อ สองคน
บ่อยครั้งที่ ผูเ้ รี ยนเหล่านี้ จาต้องเดิ นทางในรถพิเศษที่มีการอานวยความสะดวกสาหรับรถเข็นของคน
พิการ ซึ่ งรถจะมีอุปกรณ์ช่วยยกรถเข็นขึ้นและลง ชั้นเรี ยนสาหรับผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องทางสติปัญญาระดับ
รุ นแรง ปกติจะมีห้องน้ าพิเศษสาหรับคนพิการ จุดประสงค์เบื้ องต้นสาหรับผูเ้ รี ยนกลุ่มนี้ คือ การดู แล
ตัว เอง รวมทั้ง การสื่ อ สารเบื้ อ งต้น ถึ ง ความต้อ งการของเขามี ก ารใช้ เครื่ อ งช่ ว ยการสื่ อ สารระบบ
อิเล็คทรอนิ คส์ ยุทธศาสตร์ การสอนเบื้องต้นได้มีการทบทวน และการจัดการกับพฤติกรรม การสร้ าง
งานประจานั้นจาเป็ นต้องทาเพื่อให้เกิ ดการอบรมนิ สัยที่ดีมาแทนที่ ผูใ้ หญ่ที่สามารถช่ วยตัวเองได้มาก
ขึ้ น มี ก ารคาดหวัง ว่าจะสามารถที่ จะแต่ งตัว รั บ ประทานอาหาร และเข้าห้ องน้ าได้เองอย่างถู ก ต้อ ง
และเขาเหล่านี้จะสามารถทากิจกรรมง่าย ๆ ได้ภายในสถานที่ปฏิบตั ิงาน ผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องทางสติปัญญา
ระดับรุ นแรงมาก อาจจะไม่สามารถปฏิ บตั ิได้ และจะต้องมีการดู แลอย่างใกล้ชิด และดู แลตลอดชี วิต
มีหลักฐานยืนยันว่าประชาชนเหล่านี้สามารถที่จะพัฒนาให้ดีข้ ึนโดยผ่านกระบวนการอบรมที่ดี
ผูเ้ รี ยนวัยเรี ยนที่มีคุณสมบัติในระดับอนุ บาลได้รับการศึกษาพิเศษรวมทั้งบริ การที่เกี่ยวข้องผ่าน
ระบบโรงเรี ยน คณะกรรมการของโรงเรี ยนจะทางานกับครอบครัวของผูเ้ รี ยนเพื่อที่จะพัฒนาแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualize Educational Plan) ซึ่ งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลก็จะคล้าย
กับแผนการให้บริ การครอบครัวเฉพาะบุคคล ซึ่ งจะอธิ บายถึงความต้องการของผูเ้ รี ยนพิเศษ และบริ การ
ที่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการนั้น การศึกษาพิเศษ และบริ การที่ เกี่ ยวข้องถู กจัดให้โดย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
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ระดับความบกพร่ องทางสติปัญญา มีความสาคัญต่อกระบวนการวางแผนวินิจฉัยทาข้อกาหนด
ในการดู แ ลจัด การเรี ยนการสอนโดยสมาคมเพื่ อ บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญญาของ
สหรัฐอเมริ กา
การจัดการเรี ยนรู้ สาหรับผู้เรี ยนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา
เทคนิคการสอน
เทคนิ คการสอนก็เป็ นอี กวิธีหนึ่ งที่ จะท าให้การเรี ยนการสอนของผูเ้ รี ยนที่ มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญาได้ประสบผลสาเร็ จการเรี ยน ซึ่ งเทคนิคการสอนมีหลายวิธีดว้ ยกัน ดังนี้
1. เทคนิ คการกระตุ้ นเตื อน เป็ นเทคนิ คสาคัญประการหนึ่ งที่ ใช้ในการช่ วยเหลื อผูเ้ รี ยนที่ มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญาให้เกิดการเรี ยนรู ้ ประเภทของการกระตุน้ เดือนที่นิยมใช้มี 4 ชนิด คือ
1.1 การเรี ยกร้องความสนใจจากผูเ้ รี ยน (Elicitaion) เช่น เคาะวัตถุที่ใช้ฝึกกับพื้นโต๊ะ หรื อ
การพยายามให้ผเู ้ รี ยนสบตา (eye-Contact) โดยใช้รางวัลหลอกล่อแล้วค่อย ๆเลื่อนเข้าใกล้สายตาครู
1.2 การกระตุน้ เตือนทางกาย (Physical Prompting) คือ การจับมือของผูเ้ รี ยนให้ทางาน
ส่ วนที่ ครู ตอ้ งการให้ท าเมื่อผูเ้ รี ยนท าได้ค รู จะลดการช่ วยเหลื อลงเป็ นสั มผัส เบา ๆ และเลื่ อนมื อจาก
การจับมือมาเป็ นแตะที่ขอ้ ศอก และลดการช่วยเหลือลงจนผูเ้ รี ยนสามารถทางานได้เอง
1.3 การกระตุ น้ เตือนด้วยท่าทาง (Gestural Prompting) คือการสาธิ ตวิธีปฏิ บตั ิงานให้ผูเ้ รี ยนดู
ให้ผูเ้ รี ยนเลี ยนแบบ ถ้าผูเ้ รี ยนทาไม่ได้ให้ช้ ี แนะด้วยการชี้ ไปที่ งานหรื อวัตถุ น้ นั หรื อการมองด้วยใบหน้า
สายตา
1.4 การกระตุน้ ด้วยวาจา (Verbal Prompting) คือ การออกคาสั่งหรื อชี้ แจงด้วย คาพูดซึ่ งครู
ต้องพยายามใช้คาสั่งสั้น ๆ และง่ายพอที่ผเู ้ รี ยนจะเข้าใจได้ ซึ่ งมีลกั ษณะการกระตุน้ 2 อย่าง คือ กระตุน้
โดยชี้ แนะ หรื อ บอกให้ ผู ้เรี ย นท าในสิ่ ง ที่ ถู ก ต้อ งทุ ก ขั้น ตอน และกระตุ ้น โดยการออกค าสั่ ง คื อ
การกระตุน้ ที่ผเู ้ รี ยนผ่านการกระตุน้ โดยการชี้ แนะมาแล้ว
2. เทคนิคการวิเคราะห์ งาน คื อ วิธีการสอนที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษวิธีหนึ่ ง
ซึ่ งครู วางแผนการสอนอย่างดี มี เป้ าหมาย และแบ่ งกิ จกรรมหรื องานใดงานหนึ่ งเป็ นขั้น ตอนย่อย ๆ
จากขั้นตอนแรกไปจนขั้นตอนสุ ดท้าย และสอนไปตามลาดับ ขั้นตอนที ละขั้นจนผูเ้ รี ยนท าได้สาเร็ จ
ดัง นั้ น การวิ เคราะห์ ง านจึ ง จัด เป็ นเทคนิ ค การสอนอย่ า งหนึ่ งที่ ค รู ต้อ งน ามาใช้ เพื่ อ ให้ ก ารสอน
มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นซึ่ งมีนกั การศึกษาได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์งาน ไว้ดงั นี้
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เนตรชนก ริ นจันทร์ (2557) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์ งาน โดยสรุ ปว่าเป็ นการนา
ทักษะที่ เลื อกไว้เพื่ อจะสอนผูเ้ รี ยนมาแตกย่อยเป็ นขั้นตอนเล็ก ๆ หลาย ๆ ขั้นตอนสามารถปรั บหรื อ
กาหนดขั้นตอนใหม่ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนได้ กรณี ที่ผเู ้ รี ยนไม่สามารถปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่ครู กาหนด
มาริ ษา โกวิทย์ (2558) ได้กล่าวถึง การวิเคราะห์งานว่าเป็ นกระบวนการที่ใช้แยกงานออกเป็ น
ขั้นตอนย่อยอย่างต่อเนื่ องกันโดยมี ก ารจัดลาดับ ขั้นตอนย่อย ๆ ของงานและอธิ บ ายขั้นตอนที่ ส าคัญ
ของงานทั้ง หมด ซึ่ งงานที่ ก ล่ าว คื อ พฤติ ก รรมหนึ่ ง หรื อ กลุ่ ม พฤติ ก รรมที่ แต่ ล ะบุ ค คลต้อ งปฏิ บ ัติ
เพื่ อ แสดงให้ เห็ น ว่ า มี ท ัก ษะหรื อ ความรู ้ น้ ั น ๆ แบ่ ง ได้ เป็ น 2 งานคื อ งานเป้ า หมาย (Target Task)
และงานย่อย (Subtask)
สมพร หวานเสร็ จ (2559) ได้ให้ความหมายว่า การวิเคราะห์ งาน หมายถึ ง การแบ่ งขั้นตอน
ของงานหรื อกิ จกรรมให้เป็ นขั้นตอนย่อย ๆ หลายขั้นตอนเพื่อให้ง่ายและผูเ้ รี ยนสามารถทาได้สาเร็ จใน
ขั้นตอนเล็ก ๆ ที่นาไปสู่ พฤติกรรมที่พึงประสงค์น้ นั จะต้องเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนสามารถทาได้ก่อนจะเคลื่อน
ไปสู่ ข้ นั ตอนต่อไป
ขั้นตอนการวิเคราะห์ งาน
สมพร หวานเสร็ จ (2559) ได้กล่าวถึง ขั้นตอนการวิเคราะห์งานไว้ ดังนี้
1. เขี ย นพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ห รื อ วัต ถุ ป ระสงค์ เชิ ง พฤติ ก รรมให้ ชัด เจนก าหนด
สถานการณ์ ที่จะเกิดพฤติกรรมนั้นและเป็ นพฤติกรรมที่ผเู ้ รี ยนยังทาไม่ได้ คาดหวังว่าผูเ้ รี ยนจะสามารถ
ทาได้เมื่อครู กาหนดงานเป็ นขั้นตอนย่อย ๆ
2. อธิ บ ายหรื อเขี ยนขั้นตอนต่ าง ๆ ซึ่ งจะนาไปสู่ พ ฤติ กรรมที่ พึ งประสงค์ ทั้งนี้ ข้ นั ตอน
เหล่านั้นควรคลอบคลุมทุกส่ วนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนไปถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์น้ นั
3. การที่ ครู จะแบ่งขั้นตอนของงานให้ได้กี่จานวนนั้นขึ้นอยู่กบั ความสามารถของผูเ้ รี ยน
ครู ควรสาธิ ตให้ผูเ้ รี ยนดู ก่อน จากนั้นให้ผูเ้ รี ยนลองทาดู ครู คอยสังเกตว่าผูเ้ รี ยนทาขั้นตอนใดได้ และ
ขั้นตอนใดไม่ได้ จึงนาพฤติกรรมส่ วนที่ยงั ทาไม่ได้หรื อส่ วนที่ครู ยงั ช่วยมาวิเคราะห์แบ่งเป็ นขั้นตอนให้
ง่ า ยขึ้ นพร้ อ มกับ ก าหนดเกณฑ์ ก ารผ่ า นในแต่ ล ะขั้น ตอน และวิ ธี ก ระตุ ้น เตื อ นกับ การให้ ร างวัล
ในการสอนแต่ละขั้นนั้นด้วย
หลักการวิเคราะห์ งาน
สมพร คามู ล (2554) กล่ าวถึ ง หลักการวิเคราะห์ งาน โดยการฝึ กจากหน้าไปหลัง (Forward
Chaining) เริ่ มฝึ กจากขั้นตอนแรกเป็ นต้นไป เมื่อผูเ้ รี ยนสามารถทาขั้นตอนที่ 1 ได้ดว้ ยตนเองตามเกณฑ์
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ที่ต้ งั ไว้แล้วจึงเริ่ มฝึ กในขั้นตอนต่อไปจนถึงขั้นตอนสุ ดท้าย และฝึ กแบบย้อนกลับ (Backward Chaining)
เป็ นการฝึ กย้อนหลังจากขั้นตอนสุ ดท้ายไปยังขั้นตอนแรก
ประโยชน์ ของการวิเคราะห์ งาน
การวิเคราะห์งานนั้นเป็ นพื้นฐานสาคัญของการเข้าใจตาแหน่ งงานทั้งหมดในองค์กร รวมถึ ง
เป็ นพื้ นฐานในการเข้าใจโครงสร้ างการท างาน และรู ป แบบองค์กรด้วยเช่ นกัน ซึ่ งผูท้ ี่ ดาเนิ นการใน
การวิเคราะห์ งานก็จาเป็ นต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในการเก็บข้อมูล เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์งานนั้น
ไม่สามารถทาได้เพียงระยะเวลาอันสั้น แต่อาศัยการเก็บข้อมูลที่ละเอียด ชัดเจนและถู กต้อง เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่มีประสิ ทธิภาพ และเป็ นข้อมูลสาหรับ Job Description และ Job Specification ต่อไป
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2551) กล่าวว่า การวิเคราะห์งาน มีประโยชน์เนื่องจากเป็ นกระบวนการที่มี
ระบบในการกาหนดทักษะหน้าที่ และความรู ้ ที่ ตอ้ งการสาหรั บ งานใดงานหนึ่ งขององค์กร หรื อเป็ น
การเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับงานในองค์กร เป็ นการวิเคราะห์งานอย่างเป็ นระบบโดยการรวบรวมการ
ประเมินและการจัดข้อมูลเกี่ยวกับงาน
พยอม วงศ์สารศรี (2552) กล่าวว่า การวิเคราะห์งาน เป็ นกระบวนการพิจารณาจาแนกแยกแยะ
ประเมิ น ผล และจัด ข้อ มู ล ต่ าง ๆ เกี่ ย วกับ งานอย่างเป็ นระบบ การวิเคราะห์ งานจะด าเนิ น การโดย
ผูเ้ ชี่ ย วชาญ ซึ่ งเรี ย กว่า นัก วิเคราะห์ งาน โดยนัก วิเคราะห์ งานจะมี ห น้าที่ รวบรวมจาแนก แยกแยะ
ประเมินได้จดั ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่งต่าง ๆในองค์กรไม่ใช่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล
เสนาะ ติเยาว์ (2552) กล่าวว่า การวิเคราะห์งาน เป็ นกระบวนการศึกษา และรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ ยวกับ การปฎิ บตั ิ งาน และความรับ ผิดชอบในงานที่ ศึกษานั้น ผลของการวิเคราะห์งานจะท าให้ได้
ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับงาน 2 อย่าง คือ การแสดงรายละเอียดงานกับการระบุลกั ษณะงานและนาไปใช้ใน
การประเมินค่างานและการแยกประเภทงาน
สรุ ปได้วา่ การวิเคราะห์งานเป็ นกระบวนการที่ใช้แยกงานออกเป็ นขั้นตอนย่อยอย่างต่อเนื่ องกัน
โดยมี ก ารจัด ล าดับ ขั้น ตอนย่อย ๆ ของงาน และอธิ บ ายขั้น ตอนที่ ส าคัญ ของงานทั้ง หมด ซึ่ งงานที่
กล่าวคือ พฤติกรรมหนึ่ งหรื อกลุ่มพฤติกรรมที่แต่ละบุคคลต้องปฏิ บตั ิเพื่อแสดงให้เห็ นว่ามีทกั ษะหรื อ
ความรู ้ น้ นั ๆ แบ่งได้เป็ น 2 งาน คือ งานเป้ าหมาย (Target Task) และงานย่อย (Subtask) งานเป้ าหมาย
คือ พฤติกรรมหรื อทักษะสุ ดท้ายที่ตอ้ งการให้เกิดกับผูเ้ รี ยนสาหรับแบบฝึ กทักษะย่อยเพื่อให้งานบรรลุ
ถึงเป้ าหมายที่ถูกต้องตามที่กาหนดไว้
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3. เทคนิ ค การให้ รางวัล ควรให้ อย่างทัน ที ท ัน ใด ภายหลังพฤติ ก รรม หรื อผูเ้ รี ย นสามารถ
ทางานได้สาเร็ จด้วยความหนักแน่นให้อย่างสม่าเสมอ หรื อทุก ๆ ครั้งที่ผเู ้ รี ยนทางานได้สาเร็ จ รางวัลมี
หลายประเภทอาจเป็ นแบบให้ง่าย ๆ หรื อแบบให้ยาก เช่ น รางวัลทางสังคม รางวัลทางประสาทสัมผัส
(ทางการได้ยนิ และการฟัง)
4. เทคนิ ค ตะล่ อมกล่ อมเกลา คื อ วิธีวิเคราะห์ งานก่ อน และให้รางวัล แก่ ก ารตอบสนองใน
ขั้นตอนที่ผเู ้ รี ยนทาได้ ซึ่ งขั้นตอนเหล่านี้ จะต้องต่อเนื่ องไปสู่ จุดประสงค์เชิ งพฤติกรรมที่พึงประสงค์วิธี
สอนโดยทัว่ ไปมี 2 แบบ
4.1 แบบเดินหน้า และฝึ กแบบถอยหลัง
4.2 แบบลูกโซ่เดินหน้า และลูกโซ่ถอยหลัง
5. เทคนิคการเลียนแบบ ให้ผเู ้ รี ยนเลียนแบบทาตามตัวอย่างที่ครู สาธิ ตให้ดู
การประเมินพฤติกรรม
ในการปรั บ พฤติ ก รรมใด ๆ ก็ ตามสิ่ งส าคัญ ประการแรกที่ จะต้องดาเนิ นการ คือ การประเมิ น
พฤติกรรม ข้อมูลที่ได้จากการประเมินพฤติกรรมนี้ จะช่วยทาให้สามารถวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อม และสภาวะของอินทรี ยท์ ี่ มีผลต่อพฤติกรรมที่ บุคคลแสดงออกทาให้
เกิ ดความเข้าใจการแสดงออกของบุคคลซึ่ งผลที่ได้จากการวิเคราะห์พฤติกรรมนี้ เองจะช่ วยให้สามารถ
ก าหนดพฤติ ก รรมเป้ า หมายที่ เหมาะสม และเลื อ กเทคนิ ค การปรั บ พฤติ ก รรมที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (สมโภชน์ เอี่ยมสุ ภาษิต, 2550)
วิธีการประเมินพฤติกรรมสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ
1. วิธี ก ารประเมิ น โดยตรง ซึ่ งประกอบด้วยการสั งเกตพฤติ ก รรม การสั งเกต และบัน ทึ ก
พฤติกรรมตนเอง การวัดผลที่เกิดขึ้น และการวัดทางสรี ระ
2. วิธีการประเมินทางอ้อม ซึ่ งประกอบด้วย การสัมภาษณ์ การรวบรวมข้อมูลจากบุคคลอื่น
และการรายงานตนเอง
การกาหนดและการเลือกพฤติกรรมเป้ าหมาย
ภายหลังจากที่มีการประเมิน และวิเคราะห์พฤติกรรมแล้ว เราจะต้องพิจารณาต่อไปว่าพฤติกรรม
เป้ าหมายควรเป็ นพฤติกรรมใด หลักในการกาหนดพฤติกรรมเป้ าหมายนั้นมีอยู่ 3 ประการ คือ 1) ต้อง
เป็ นวัตถุ วิสั ย 2) ต้องชัดเจน และ 3) ต้องสมบู รณ์ จากัดขอบเขตไว้ชัดเจนจากเกณฑ์ ท้ งั 3 ข้อนี้ จะมี
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คาถามไว้สาหรับทดสอบว่าการกาหนดพฤติกรรมเป้ าหมายนั้นเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้หรื อไม่
(สมโภชน์ เอี่ยมสุ ภาษิต, 2550) โดยคาถามมีดงั นี้
1. สามารถนับจานวนครั้งของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กาหนด เช่น พฤติกรรมเกิดขึ้น
5 ครั้ง ในเวลา 5 นาที เป็ นต้น หรื อสามารถบอกถึงความยาวนานของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น เช่น พฤติกรรม
เกิดขึ้นใช้เวลา 10 นาที เป็ นต้น (ได้หรื อไม่ คาตอบควรจะเป็ นว่าได้)
2. เมื่ ออธิ บายให้ผูอ้ ื่ นฟั งว่าพฤติ กรรมเป้ าหมายของบุ คคลนั้น คือ พฤติกรรมอะไร และเมื่อ
เห็ น บุ ค คลแสดงพฤติ ก รรมนั้น ก็ ระบุ ได้ท ัน ที ว่าพฤติ ก รรมดัง กล่ าวเกิ ดขึ้ นแล้ว (ใช่ ห รื อไม่ ค าตอบ
ควรจะเป็ นใช่)
3. สามารถแยกแยะพฤติกรรมเป้ าหมายออกเป็ นพฤติกรรมย่อย ๆ ได้ โดยแต่ละพฤติกรรมนั้น
จะ มีลกั ษณะที่เฉพาะเจาะจงสามารถสังเกตเห็นได้ (ใช่หรื อไม่ คาตอบควรจะเป็ นไม่ใช่)
4. ถ้า ค าถามทั้ง 3 ข้อ สามารถตอบได้ต ามค าตอบที่ ก าหนดไว้แ ล้ว ก็ แ สดงว่ า พฤติ ก รรม
เป้ าหมายที่กาหนดนั้นเป็ นไปตามหลักการทั้ง 3 ข้อที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
เมื่อกาหนดพฤติกรรมเป้ าหมายได้ตามหลักการที่กล่าวไว้แล้ว สิ่ งที่จะต้องดาเนิ นการต่อมาก็คือ
จะต้องพิจารณาว่าพฤติ กรรมเป้ าหมายใด ควรเป็ นพฤติ กรรมเป้ าหมายที่ จะนาไปดาเนิ นการวางแผน
การปรับพฤติกรรม ซึ่ งเกณฑ์ในการพิจารณามีดงั ต่อไปนี้
1. ควรเป็ นพฤติกรรมที่เมื่อบุคคลแสดงออกแล้ว จะมีโอกาสได้รับการเสริ มแรงจากสังคม
ทั้งปั จจุบนั และอนาคต
2. ควรเป็ นพฤติกรรมที่เมื่อบุคคลแสดงออกแล้วจะเป็ นประโยชน์ต่อการใช้ชีวติ ประจาวันของ
บุคคลนั้นทั้งในปั จจุบนั และอนาคต มิ ใช่ เพื่อสนองความต้องการของบุ คคลอื่นอย่าง เช่ น กรณี พ่อแม่
ของผูเ้ รี ยนที่บกพร่ องทางสติปัญญาคนหนึ่ งต้องการให้ทางโรงเรี ยนสอนลูกให้สามารถทอนสตางค์ได้
ซึ่ งทางโรงเรี ยนพิจารณาว่าผูเ้ รี ยนมีศกั ยภาพที่ จะเรี ยนรู ้ ได้ไม่ยากนัก แต่ทว่าในขณะนั้นผูเ้ รี ยนยังขาด
ทักษะการช่ วยเหลือตนเองอยู่ (การรักษาสุ ขอนามัย การรับประทานอาหารด้วยตนเอง) ซึ่ งเป็ นทักษะที่
สาคัญกว่า และผูเ้ รี ยนควรจะมี ทกั ษะดังกล่าวก่ อน ทักษะทางสังคมนี้ ก็มีประโยชน์ต่อการไปซื้ อของ
สาหรับผูเ้ รี ยนด้วย ทางโรงเรี ยนจึงเสนอให้ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองก่อน แต่ทว่าพ่อแม่ของผูเ้ รี ยน
ไม่ยอมเนื่ องจากผูเ้ รี ยนคนอื่น ๆ สามารถทาได้แล้ว การทอนสตางค์ได้น้ ันก็อาจจะมี ความส าคัญกับ
ผูเ้ รี ย นในอนาคต แต่ ไ ม่ ใช่ ปั จจุ บ ัน ในกรณี เช่ น นี้ นัก จิ ตวิท ยาจะต้องพยายามพู ดให้ พ่ อ แม่ เข้าใจว่า
พฤติกรรมใดควรได้รับการพัฒนาก่อน และพฤติกรรมใดควรพัฒนาทีหลัง
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3. ควรเป็ นพฤติ กรรมที่ เหมาะสมกับ อายุของบุ คคลซึ่ งการที่ จะพิจารณาว่าพฤติ กรรมใดจะ
เหมาะสมกับอายุของแต่ละบุคคลนั้น ให้พิจารณาตามเกณฑ์ของพัฒนาการตามช่วงอาย และสภาพสังคม
ที่บุคคลนั้น ๆ อาศัยอยู่ ซึ่ งเกณฑ์ของพัฒนาการตามช่วงอายุน้ นั มีนกั จิตวิทยาพัฒนาการได้ทาการศึกษา
อย่างมากมาย ส่ วนสภาพสั งคมนั้น เป็ นตัวก าหนดปทัส ถานของการแสดงพฤติ ก รรมของบุ คคลใน
แต่ละวัยไว้เช่นกัน
4. ควรเป็ นพฤติกรรมที่จะไปสู่ เป้ าหมายที่ตอ้ งการอย่างแท้จริ ง ในบางครั้งนักปรับพฤติกรรม
จะพบว่าเป้ าหมายของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมนั้นไม่ได้อยูท่ ี่การลดหรื อเพิ่มพฤติกรรมโดยตรงแต่
อยูท่ ี่ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาพฤติกรรมบางอย่าง ดังนั้นการที่จะกาหนดพฤติกรรมเพื่อที่จะให้บรรลุ
เป้ าหมายนั้นจาเป็ นที่จะต้องมีการพิจารณาเป็ นพิเศษ เช่ น ในกรณี ที่ครู ตอ้ งการที่จะให้ผูเ้ รี ยนมีสัมฤทธิ์
ผลทางการเรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น และมี ค วามเชื่ อ ว่า ถ้าผู เ้ รี ย นมี ค วามตั้งใจเรี ย น (ฟั ง ครู ส อน มองครู ส่ ง งาน
ตรงเวลา) แล้วสัมฤทธิ์ ผลทางการเรี ยนก็น่าจะเพิ่มขึ้น ซึ่ งก็อาจจะเป็ นไปได้ แต่ก็อาจจะไม่ได้ผลเช่นกัน
ถ้าผูเ้ รี ยนเหล่านั้นขาดทักษะบางอย่างในวิชาที่สอน ดังนั้น ก่อนที่ครู จะกาหนดพฤติกรรมที่จะพัฒนาให้
ไปสู่ เป้ าหมายที่ตอ้ งการนั้นควรจะทาการวิเคราะห์ให้ละเอียดเสี ยก่อนเพราะถ้าพบว่าผูเ้ รี ยนขาดทักษะ
บางอย่าง การจัดการสอนซ่อมเสริ มน่าจะให้ผลกว่าการที่ให้ผเู ้ รี ยนตั้งใจเรี ยน
5. ควรเป็ นพฤติ ก รรมทางบวกแม้ ว่ า เป้ า หมายจะต้ อ งการลดพฤติ ก รรมก็ ต าม นั้ นคื อ
นักปรับ พฤติ กรรมควรจะกาหนดพฤติ ก รรมอื่ นเพิ่ มขึ้ นแล้วช่ วยให้พ ฤติ กรรมเป้ าหมายนั้นลดลงเอง
เช่ น การเพิ่ม พฤติ กรรมนั่งอยู่กบั ที่ เป็ นการลดพฤติ กรรมการลุ กจากที่ นั่งเป็ นต้น แต่ในกรณี ที่จาเป็ น
ที่จะต้องกาหนดพฤติกรรมทางลบก็ควรจะมีการเพิ่มพฤติกรรมเป้ าหมายทางบวกด้วย
6. เป้ าหมายของการปรับพฤติกรรมบางครั้งอาจจะไม่ใช่ พฤติกรรมโดยตรงแต่เป็ นผลที่ เกิ ด
จากพฤติ ก รรมได้ เช่ น โปรแกรมลดน้ าหนั ก น้ าหนั ก ไม่ ใ ช่ พ ฤติ ก รรมแต่ เป็ นผลจากการลด
การรั บ ประทานอาหาร หรื อ การออกก าลัง กายสม่ า เสมอ เป็ นต้น นัก ปรั บ พฤติ ก รรมจึ ง ควรให้
ความสนใจต่อพฤติ กรรมที่ จะนาไปสู่ เป้ าหมายมากกว่าที่ จะเน้นเป้ าหมายโดยตรง แต่ควรจะใช้ผลที่
เกิ ด ขึ้ นจากการเน้ น พฤติ ก รรมดัง กล่ า วเป็ นข้อ มู ล ป้ อ นกลับ ทางบวก (Positive Feedback) เพื่ อ ให้
โปรแกรมมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น เช่ น การบอกถึ ง น้ าหนั ก ตัว ที่ ล ดไปในแต่ ล ะสั ป ดาห์ เป็ นต้น
พ ฤติ ก รรมเป้ าห มายจึ ง ควรเป็ น พ ฤติ ก รรมที่ เมื่ อบุ คคลแส ดงออกแล้ ว จะมี โ อกาส ได้ รั บ
การเสริ ม แรงจากสั ง คมทั้ง ปั จ จุ บ ัน และอนาคตเป็ นพฤติ ก รรมที่ เมื่ อ บุ ค คลแสดงออกแล้ว จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการใช้ชีวติ ประจาวันของบุคคลนั้นทั้งในปั จจุบนั และอนาคต มิใช่เพื่อสนองความต้องการ
ของบุ ค คลอื่ น เป็ นพฤติ ก รรมที่ เหมาะสมกับ อายุข องบุ ค คลซึ่ งการที่ จะพิ จารณาว่าพฤติ ก รรมใดจะ
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เหมาะสมกับอายุของแต่ละบุคคลนั้นให้พิจารณาตามเกณฑ์ของพัฒนาการตามช่วงอายุและสภาพสังคม
ที่ บุคคลนั้นอาศัยอยู่ ควรเป็ นพฤติ กรรมที่ จะไปสู่ เป้ าหมายที่ ตอ้ งการอย่างแท้จริ งและเป็ นพฤติ กรรม
ทางบวก
วิธีการปรับพฤติกรรม (Behavior Modification)
ขวัญเฉลิม ตันประเสริ ฐ (2553) ได้อธิ บายเกี่ยวกับลักษณะสาคัญของการปรับพฤติกรรมไว้ ดังนี้
มุ่งที่พฤติกรรมโดยตรง โดยที่พฤติกรรมนั้นต้องสังเกตเห็นได้และวัดได้ตรงกันด้วยเครื่ องมือที่เป็ นวัตถุ
วิสั ย ไม่ ว่าการตอบสนองนั้น เป็ นภายในหรื อภายนอกก็ ตาม ไม่ ใช้ค าที่ เป็ นการตี ตรา นอกจากจะมี
ความหมายกว้าง ไม่มีความชัดเจน ยากต่อการสังเกตให้ตรงกัน และยากต่อการจัดโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมให้บรรลุเป้ าหมายได้ การตีตราอาจทาให้เด็กหรื อผูป้ กครองเกิดความอับอายแล้วจะส่ งผลให้
เด็กเลือกแสดงพฤติกรรมตามที่ถูกตีตราได้ พฤติกรรมไม่ว่าจะเป็ นพฤติกรรมที่ปกติ หรื ออปกติก็ตาม
ย่อมเกิดจากการเรี ยนรู ้ในอดี ตทั้งสิ้ น ดังนั้นพฤติกรรมเหล่านี้ สามารถเปลี่ ยนแปลงได้โดยกระบวนการ
เรี ยนรู ้ การปรับพฤติ กรรมจะเน้นสภาพ และเวลาในปั จจุบนั เท่านั้น เมื่ อวิเคราะห์ ได้ว่า สิ่ งเร้ าและผล
กรรมใดที่ท าให้พฤติกรรมนั้นเกิดบ่อยหรื อลดลงในสภาพปั จจุบนั ก็สามารถปรับสิ่ งเร้า และผลกรรม
ให้ เหมาะสมยิ่ง ขึ้ น เพื่ อท าให้ พ ฤติ ก รรมดังกล่ าวเปลี่ ยนแปลงไปตามเป้ าหมายที่ ต้อ งการ การปรั บ
พฤติกรรมนั้นจะเน้นวิธีการทางบวกมากกว่าวิธีการลงโทษ เนื่ องจาก เป้ าหมายของการปรับพฤติกรรม
เน้นการเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์จึงจาเป็ นต้องใช้วิธีการ ทางบวกเพราะเป็ นวิธีการที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ทั้งยังได้ก่อให้เกิ ดปั ญหาทางอารมณ์ น้อยกว่าวิธีการลงโทษ วิธีการปรับพฤติ กรรมนั้น สามารถใช้ได้
อย่างเหมาะสมตามลัก ษณะของปั ญ หา แต่ ล ะบุ ค คล เพราะคนแต่ ล ะคนมี ค วามแตกต่ า งกัน ดังนั้น
ในการดาเนินการปรับพฤติกรรมจึงต้องคานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย วิธีการปรับพฤติกรรม
เป็ นวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่ามีประสิ ทธิ ภาพ และได้ผลโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
วิธี ก ารปรั บ พฤติ ก รรมนั้น มี ด้วยกัน อยู่ห ลายวิธี ได้แก่ การเพิ่ ม พฤติ ก รรม การลดพฤติ ก รรม
การสร้างพฤติกรรมใหม่ และเทคนิคการปรับพฤติกรรมเพื่อการคงอยู่
1. เทคนิคการเพิม่ พฤติกรรม
เทคนิ คการเพิ่มพฤติกรรม หมายถึ ง เป็ นเทคนิ คสาหรับใช้ในการเสริ มสร้ างพฤติกรรมใหม่
โดยการเสริ มแรงต่อพฤติกรรมที่เราคาดหมายว่าจะนาไปสู่ พฤติกรรมที่ตอ้ งการเช่นต้องการมาทางานเช้า
กว่าเดิม หรื อทางานให้มีความผิดพลาดน้อยลง
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1.1 การเสริ ม แรงทางบวก หมายถึ ง ขบวนการที่ ส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรม เพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ย นแสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ซ้ าอีก เมื่อได้รับคาชมเชย หรื อรางวัล เช่น เมื่อทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดสาเร็ จ ครู ควรพูด
ว่า เก่ง ดี วิเศษ เยี่ยม เป็ นต้น อุปกรณ์เสริ มแรงที่เป็ นสิ่ งของอาจ ได้แก่ อาหารหรื อขนม ของเล่น การให้
เสริ มแรงควรให้สม่าเสมอในตอนแรก เมื่อพฤติกรรมเริ่ มคงที่แล้วควรลดเสริ มแรงลงและให้แรงเสริ ม
เป็ นครั้งคราวเท่านั้นเมื่อพฤติกรรมคงที่แล้ว ซึ่ งมีหลายวิธีดงั นี้
1.1.1 หลัก ของพรี แ มค (Premack Principle) หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ บุ ค คลชอบกระท า
บ่ อ ยครั้ ง คื อ การน ากิ จ กรรมที่ บุ ค คลชอบหรื อ พฤติ ก รรมที่ บุ ค คลกระท าบ่ อ ยครั้ งมาใช้ เสริ ม แรง
พฤติกรรมที่ บุคคลกระท าน้อยโดยบุคคลจะต้องกระทาพฤติ กรรมเป้ าหมายก่ อนจึงมี โอกาสได้เลื อก
กิจกรรมที่ตนชอบหรื อต้องการกระทาภายหลัง นอกจากกิ จกรรมที่บุคคลชอบกระทาแล้วการให้สิทธิ
พิเศษก็เป็ นสิ่ งหนึ่ งที่ นามาใช้ในการเสริ มแรงพฤติกรรมเป้ าหมายที่ บุคคลกระทาน้อย เพื่อให้บุคคล
กระทาพฤติกรรมนั้นเพิ่มขึ้น ในการนาหลักของพรี แมคมาใช้ควรมีกิจกรรมหลาย ๆ อย่างให้บุคคลเลือก
และควรเป็ นกิจกรรมที่ไม่ยงุ่ ยากในการจัดเตรี ยม เช่น ที่บา้ นอาจใช้กิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนชอบมาเป็ นตัวเสริ ม
ได้หลายอย่าง เป็ นต้นว่า การดู โทรทัศน์ การเล่นกับเพื่อนนอกบ้าน การอนุ ญาตให้ขบั รถยนต์ การเล่น
เกม ฯลฯ ที่โรงเรี ยนอาจใช้ กิจกรรมต่อไปนี้ เป็ นตัวเสริ มแรงได้ เป็ นต้นว่า การเล่นฟุตบอล การอนุ ญาต
ให้ดูภาพยนตร์ การ์ ตูน การให้พกั ก่อนหมดเวลาเรี ยนตอนท้ายชัว่ โมง การให้ยืมหนังสื อที่ผูเ้ รี ยนชอบ
เป็ นต้น
1.1.2 การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback) เป็ นการให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับผลของการกระทาของ
บุ ค คลข้อ มู ล ย้อนกลับ เป็ นตัวเสริ ม แรงที่ ต้อ งวางเงื่ อนไขเพราะโดยทั่วไปแล้ว ต้อ งใช้ค วบคู่ ก ับ ตัว
เสริ มแรงอื่น ๆ จึงจะเกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการเสริ มแรงโดยข้อเท็จจริ งแล้วการให้ขอ้ มู ลย้อนกลับนั้น
แฝงอยู่ในการใช้ตวั เสริ มแรงชนิ ดอื่ น ๆอยู่ดว้ ย เพราะการเสริ มแรงด้วยตัวเสริ มแรงต่าง ๆ จาเป็ นต้อง
ระบุ ให้บุ ค คลทราบว่าพฤติ ก รรมเหมาะสมหรื อเป็ นที่ พึ งปรารถนา และสมควรได้รับการเสริ ม แรง
ดังนั้นไม่ว่าจะใช้อาหารตัวเสริ มแรงทางสั งคม กิ จกรรม หรื อคะแนนก็ ตามบุ ค คลผูร้ ั บ จะต้องได้รับ
ข้อมูลย้อนกลับก่อนเสมอว่าพฤติกรรมของตนอยูใ่ นระดับดีหรื อไม่เพียงใด อย่างไรก็ตามการให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับตามลาพังก็สามารถใช้ เป็ นตัวเสริ มแรงได้ แต่ท้ งั นี้ จะต้องเป็ นข้อมูลย้อนกลับทางบวกจึงจะมี
ประสิ ทธิภาพในการเสริ มแรง
1.1.3 เบี้ ยอรรถกร (Token Economy) เป็ นตั ว เสริ มแรงที่ ต้ อ งวางเงื่ อ นไข กล่ า วคื อ
เบี้ยอรรถกรโดยตัวของมันเองแล้วไม่มีคุณสมบัติในการเป็ นตัวเสริ มแรงต้องใช้ควบคู่กบั ตัวเสริ มแรง
ปฐมภู มิ หรื อ ตัว เสริ มแรงที่ ไ ม่ ต้ อ งวางเงื่ อ นไข เบี้ ยอรรถกรมี ห ลายชนิ ด อยู่ ใ นลั ก ษณะต่ า ง ๆ
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เช่ น เหรี ย ญ ดาว ตัว คะแนน เบี้ ย คู ป อง เป็ นต้น สิ่ ง ต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ สามารถน าไปแลกตัว เสริ ม แรง
ชนิ ด อื่ น ๆ เหตุ น้ ี จึ ง ท าให้ เบี้ ย อรรถกรมี คุ ณ สมบัติ เป็ นตัว เสริ ม แรงแผ่ข ยายที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมาก
ตัวเสริ มแรงที่สามารถนาเบี้ยอรรถกรไปแลกได้น้ นั อาจเป็ นอาหารและสิ่ งของ ตัวเสริ มแรงทางสังคม
กิ จกรรม หรื อสิ ท ธิ พิ เศษในการใช้เบี้ ยอรรถกรจะต้องระบุ อตั ราแลกเปลี่ ยนให้ชัดเจนว่าต้องกระท า
พฤติ ก รรมอะไรในการใช้เบี้ ย อรรถกรเท่ า ไร และอัต ราการแลกเปลี่ ย นระหว่า งเบี้ ย อรรถกร และ
ตัวเสริ มแรงแลกเปลี่ยนก็ตอ้ งระบุให้ชดั เจน
1.2 การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) หมายถึง ขบวนการที่ส่งเสริ มพฤติกรรม
ของผูเ้ รี ยนเพื่อให้ผูเ้ รี ยนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ซ้ าอีก ผูเ้ รี ยนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพื่อ
ต้องการหลีกเลี่ยงสภาวะที่ผเู ้ รี ยนไม่พึงพอใจ ตัวอย่างเช่น ครู บอกผูเ้ รี ยนว่า "แบบฝึ กหัดคณิ ตศาสตร์ มี 2
ตอน หากใครทาตอนแรกถู กหมด ก็ไม่ตอ้ งทาแบบฝึ กหัดตอนที่ 2 " ผูเ้ รี ยนจึงตั้งใจทาแบบฝึ กหัดตอน
แรกถู ก หมด และท าอย่ า งดี ใ ห้ ค าตอบถู ก หมด เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการท าแบบฝึ กหั ด ตอนที่ 2 ดัง นั้ น
แบบฝึ กหัดตอนที่ 2 เป็ นแรงเสริ มเชิงลบเพราะเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนหลีกเลี่ยง แต่แบบฝึ กหัดตอนที่ 2 นี้ ทาให้
ผูเ้ รี ยนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์
2. เทคนิคการลดพฤติกรรม
การลดพฤติกรรม หมายถึง การตัดทอนหรื อลบพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ออกไปซึ่ ง พฤติกรรม
ดังกล่ าวอาจจะสร้ างปั ญหาและความเดื อดร้ อนให้ตวั เองและผูอ้ ื่ นได้ ซึ่ งเราสามารถใช้เทคนิ คต่าง ๆ
เช่น การลงโทษ ซึ่งผูล้ งโทษจะต้องเข้าใจหลักการในการลงโทษ เป็ นต้น
2.1 การลงโทษ หมายถึ ง การที่อินทรี ยแ์ สดงพฤติ กรรมใดพฤติกรรมหนึ่ งแล้วได้รับสิ่ งที่ไม่
พึ ง พอใจซึ่ งเป็ นผลท าให้ ก ารแสดงพฤติ ก รรมนั้ น ๆ ของอิ น ทรี ย ์ล ดลงหรื อ ความถี่ ใ นการแสดง
พฤติกรรม ลดลง หรื ออาจกล่าวได้วา่ การลงโทษ หมายถึง การให้ผลกรรมทางลบ หรื อสิ่ งที่อินทรี ยไ์ ม่
พึงพอใจ หรื อการนาสิ่ งที่อินทรี ยพ์ ึงพอใจออกไปหลังจากที่อินทรี ยแ์ สดงพฤติกรรมนั้น ๆ แล้ว สาหรับ
วิธีก ารลงโทษนั้น ท าได้โดยการให้สิ่ งที่ ไม่ พึ งพอใจหรื อสิ่ งเร้ าที่ อินทรี ย ์ไม่ พึ งประสงค์ แก่ อินทรี ย ์
ภายหลังที่ อินทรี ยแ์ สดงพฤติกรรมนั้น ๆ ลดลง นอกจากนี้ การลงโทษจะมี ประสิ ทธิ ภาพ หากลงโทษ
ทุกครั้งและลงโทษทันทีที่บุคคลนั้น ๆ แสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และจะต้องลงโทษอย่างรุ นแรง
จึงจะทาให้คุณค่าของการลงโทษนั้นมีประสิ ทธิ ภาพ
สาหรับข้อดีของการลงโทษนั้นจะลดความถี่ ของการเกิ ดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ทนั ที
และจะระงับการเกิ ดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างถาวร แต่อย่างไรก็ตาม การลงโทษก่ อให้เกิ ด
ความเจ็บปวดทางร่ างกายและความปวดร้าวทางจิตใจ ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการลงโทษจึงมีมากมาย
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หลายประการ เช่ น การลงโทษก่ อให้เกิ ดการถอยหนี และการลงโทษมี อิท ธิ พ ลในทางลบต่ อบุ ค คล
ที่ได้รับโทษ เพราะเป็ นเหตุที่ทาให้บุคคลที่รับโทษเกิ ดความรู ้ สึกในทางลบทั้งต่อตนเองและบุคคลอื่น
บุคคลที่ได้รับโทษอาจจะดูถูกตนเอง มองตนเองหรื อกล่าวประณามตนเองไปในทางลบ ขณะเดียวกันก็
มีความรู ้สึกในทางลบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2.2 การให้ ผ ลพฤติ ก รรมที่ไ ม่ พึงปรารถนา เป็ นการให้ สิ่ ง ใด ๆ ก็ ต ามภายหลัง พฤติ ก รรม
ซึ่ งเป็ นการลงโทษ แบ่งออกเป็ นวิธีการต่าง ๆ
2.2.1 การลงโทษทางวาจา ได้แ ก่ ก ารลงโทษโดยใช้ ข ้อ ความหรื อ ค าพู ด ภายหลัง
ที่พฤติกรรมไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น เช่น การดุ การด่า การตาหนิ การพูดปฏิเสธ การตักเตือน การใช้คาพูด
ที่แสดงการไม่ยอมรับเป็ นต้น
2.2.2 การเฆี่ยนตี เป็ นการลงโทษทางกายที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายในสังคม การเฆี่ยนตี
เป็ นการให้ผลกรรมที่ไม่พึงปรารถนาวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ระงับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
2.2.3 การซ็ อตด้วยไฟฟ้ า เป็ นสภาพการณ์ ที่บุคคลไม่พึงปรารถนาอย่างหนึ่ ง นิ ยมใช้
ระงับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
2.2.4 การให้ผลกรรมที่บุคคลไม่พึงปรารถนาอื่น ๆ เช่นให้ยนื กางแขน
2.3 การถอดถอนผลกรรมทางบวก การถอดถอนผลกรรมทางบวก มีวธิ ี การหลายวิธีดงั นี้
2.3.1 การให้ เวลานอก (Time Out) เป็ นวิ ธี ก ารลดความถี่ ข องการเกิ ด พฤติ ก รรมที่
ไม่พึงประสงค์ โดยการนาสิ่ งที่อินทรี ยพ์ ึงพอใจหรื อแรงเสริ มทางบวกออกไปเป็ นระยะเวลาหนึ่งตามที่
กาหนด หลังจากที่อินทรี ยแ์ สดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และผลการนาสิ่ งที่อินทรี ยพ์ ึงพอใจออกไป
แม้ ว่ า จะเพี ย งชั่ ว ระยะเวลาหนึ่ งตามที่ ก าหนดก็ ต าม ก็ ท าให้ ค วามถี่ ใ นการแสดงพฤติ ก รรมที่
ไม่ พึ ง ประสงค์ น้ ั นลดลง หรื อ อาจให้ ค วามหมายของการให้ เวลานอกได้ อี ก ความหมายหนึ่ งว่ า
การให้เวลานอก หมายถึง การนาบุคคลที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ออกไปจากสภาพแวดล้อมที่
เสริ มแรงให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เป็ นระยะเวลาหนึ่ งตามที่กาหนด ซึ่ งเป็ นผลให้
ความถี่ของการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง
สาหรับข้อดีของการให้เวลานอกนั้น จะทาให้ความถี่ของการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ลดลงอย่างรวดเร็ วและคงทนถาวร ส่ วนข้อเสี ยของการให้เวลานอกนั้น จะทาให้บุคคลนั้นมีความรู ้สึกว่า
ตนได้รับ การลงโทษมากกว่าได้รับ การสนับ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ มี พ ฤติ ก รรมที่ พึ งประสงค์ นอกจากนี้
ผลของการใช้ก ารให้เวลานอกจะไม่ ช่วยเสริ มสร้ างพฤติ ก รรมที่ พึ งประสงค์ที่ แต่ ละบุ ค คลที่ มีอยู่ให้
พัฒนาก้าวหน้าเพียงแต่ช่วยลดความถี่ของการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เท่านั้น
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2.3.2 การปรับสิ นไหม เป็ นวิธีการลดความถี่ ของการเกิ ดพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์
โดยนาสิ่ งที่อินทรี ยพ์ ึงพอใจ หรื อแรงเสริ มทางบวกออกไปจานวนหนึ่ งตามที่กาหนด หลังจากที่อินทรี ย ์
แสดง พฤติ กรรมที่ ไม่พึงประสงค์ และผลจากการนาสิ่ งที่ อินทรี ยพ์ ึงพอใจออกไปจานวนหนึ่ งตามที่
กาหนดทาให้ความถี่ในการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์น้ นั ๆ ลดลง
ส าหรั บ ข้อ ดี ข องการปรั บ สิ นไหมนั้ น จะท าให้ ค วามถี่ ข องการเกิ ด พฤติ ก รรมที่
ไม่พึงประสงค์ลดลงอย่างรวดเร็ วและคงทน นอกจากนี้ยงั เป็ นวิธีการที่สะดวกและยังเกิดผลดีกว่าการให้
เวลานอกส่ วนข้อเสี ยของการปรับ สิ นไหมนั้น นอกจากบุ คคลนั้นจะถู กปรั บสิ นไหมแล้ว พฤติกรรม
อื่ น ๆที่ ไม่พึ งประสงค์จะเกิ ดตามมา เช่ น พฤติ ก รรมก้าวร้ าว การแสดงความไม่ พ อใจ กรี ดร้ อง หรื อ
แม้กระทัง่ หลีกหนีไปให้พน้ จากสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ๆ
2.3.3 การแก้เกินกว่าเหตุ เป็ นกระบวนการหนึ่ งซึ่ งมุ่งที่จะป้ องกันผูเ้ รี ยนจากการแสดง
พฤติกรรมที่ เป็ นปั ญหาในขณะเดี ยวกันก็กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนแสดงพฤติกรรมที่เป็ นที่ยอมรับยิ่งขึ้น หรื อ
เป็ นการให้ ผูเ้ รี ย น รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การกระท าที่ ไ ม่ เหมาะสมของตนเองด้วยการแสดงพฤติ ก รรมที่
เหมาะสมในระยะเวลาที่นานกว่าพฤติกรรมแรก การแก้เกินกว่าเหตุ มี 2 ประเภท คือ การแก้เกินกว่าเหตุ
แบบพฤติกรรมชดใช้ และแบบฝึ กบริ หารพฤติกรรมที่ดีข้ ึน
การแก้เกิ น กว่า เหตุ แ บบพฤติ ก รรมชดใช้ เป็ นการแก้ไ ขผลที่ เกิ ด จากการประพฤติ
ไม่เหมาะสม แต่ให้อยู่ในสถานการณ์ ที่ดีกว่าปกติ เช่ น ผูเ้ รี ยนใช้ดินสอขีดเขียนผนังห้องเรี ยน ต้องทา
ความสะอาดรอยขีดเขียนนั้น พร้อมทั้งทาความสะอาดรอยขีดเขียนอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีบนผนังห้องด้วย
วิ ธี แ ก้ เกิ น กว่ า เหตุ แ บบฝึ กบริ ห ารพฤติ ก รรมที่ ดี ข้ ึ น เป็ นการฝึ กฝนพฤติ ก รรมที่
เหมาะสมซึ่ งเป็ นผลบังคับต่อพฤติกรรมที่ไม่ดีในขณะนั้น เช่น ผูเ้ รี ยนใช้ดินสอเขียนแบบผนังห้อง ถูกสั่ง
ให้คดั ลอกรู ปภาพ
2.4 การหยุ ด ยั้ ง การให้ ก ารเสริ ม แรง เป็ นวิ ธี ก ารลดความถี่ ข องการเกิ ด พฤติ ก รรมที่
ไม่ พึ ง ประสงค์ โดยที่ พ ฤติ ก รรมซึ่ งเคยได้รับ การเสริ ม แรงไม่ ไ ด้รับ การเสริ ม แรงอี ก ต่ อไป ผลของ
การหยุ ด ยั้ง การให้ ก ารเสริ ม แรงแก่ พ ฤติ ก รรมที่ เคยได้รับ การเสริ ม แรงท าให้ ค วามถี่ ใ นการแสดง
พฤติกรรมนั้น ๆ ลดลง แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
2.4.1 การหยุดยั้งพฤติกรรมที่ได้รับการเสริ มแรงทางลบ คือ การยุติการให้การเสริ มแรง
ทางลบแก่พฤติกรรมที่กระทาแล้ว สามารถหลีกหนีหรื อถอดถอนสิ่ งเร้าที่ไม่พึงปรารถนาได้สาเร็ จ
2.4.2 การหยุ ด ยั้ง พฤติ ก รรมที่ ไ ด้รั บ การเสริ ม แรงทางบวก คื อ การยุติ ห รื อ การงด
การเสริ มแรงพฤติกรรมที่เคยได้รับการเสริ มแรง อันมีผลทาให้พฤติกรรมนั้นลดลงหรื อยุติลง
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สาหรับข้อดีของการหยุดยั้งการให้การเสริ มแรงนั้น จะทาให้ความถี่ของการเกิดพฤติกรรม
ที่ ไม่ พึงประสงค์ค่อย ๆ ลดลงและคงทนถาวร และเนื่ องจากการหยุดยั้งการให้การเสริ มแรงเกี่ ยวกับ
การระงับ การให้ก ารเสริ ม แรง มิ ได้เกี่ ย วข้องกับ การเสนอสิ่ งที่ อินทรี ยไ์ ม่ พึ งพอใจหรื อสิ่ งที่ อินทรี ย ์
ไม่พึงประสงค์ ดังนั้น การหยุดยั้งการให้การเสริ มแรงจึงไม่มีคุณค่าทางลบ ส่ วนข้อเสี ยของการหยุดยั้ง
การให้การเสริ มแรงนั้น พบว่า ความถี่ ของการเกิ ดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์น้ นั ลดลงช้ามาก หากว่า
บุ ค คลนั้น เคยได้รับ การเสริ ม แรงภายใต้ก ารให้ ก ารเสริ ม แรงแบบเป็ นครั้ งคราวหรื อ แบบเว้น ระยะ
นอกจากนี้ การหยุดยั้งการให้ การเสริ มแรงยังก่อให้เกิ ดความก้าวร้ าว ทั้งนี้ เพราะบุ คคลนั้นเคยได้รับ
การเสริ มแรงมาแล้ว แม้วา่ พฤติกรรมที่เขาแสดงออกนั้นจะเป็ นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ในทางปฏิบตั ิการปรับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในโรงเรี ยน จะเน้นที่การเลือกปั ญหาเพื่อช่วยให้
เกิด การเปลี่ยนแปลงครั้งละปั ญหาในทางการศึกษาผูเ้ รี ยนมักแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ละเมิดกฎเกณฑ์
ทางสังคม วัฒนธรรมและกฎหมาย ตัวอย่างผูเ้ รี ยนที่มีพฤติกรรมผิดปกติ มักแสดงอาการก้าวร้ าว เช่ น
ต่อย เตะ ผลัก กัด ควบคู่ไปกับพฤติกรรมอื่น ๆ เช่ น ติ ดผูอ้ ื่ น ต้องให้มีคนคอยช่ วยเหลื อ ร้ องไห้คร่ าครวญ
และดื้อดึงไม่ยนิ ยอมในกรณี น้ ีจาเป็ นต้องได้รับการช่วยเหลือให้ผเู ้ รี ยนเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น ๆ ทันที
2.5 การให้ ตั วเสริ ม แรงทางบวกมากเกินพอ เป็ นเทคนิ ค ที่ ใช้เพื่ อลดพฤติ ก รรมที่ ไม่ พึ ง
ประสงค์โดยการให้ตวั เสริ มแรงทางบวกต่อการแสดงพฤติกรรมเป็ นจานวนมาก และบ่อยเกินไปจนทา
ให้ตวั เสริ มแรงทางบวกนั้นหมดสภาพการเป็ นตัวเสริ มแรงต่อพฤติกรรมนั้น มีผลทาให้พฤติกรรมนั้น
ลดลงหรื อยุติลง
2.6 การให้ เผชิ ญกับสิ่ งเร้ าเป็ นเวลานาน คือ เทคนิ คการลดพฤติกรรมซึ่ งกระทาโดยการให้
บุคคลได้เผชิญกับสิ่ งเร้าอย่างฉับพลัน และต่อเนื่องเป็ นเวลานานโดยไม่ให้บุคคลหลีกหนีจากสิ่ งเร้านั้น
2.7 การเสริ มแรงแบบดีอาร์ โอ คือ การนาการเสริ มแรงทางบวกมาลดพฤติ กรรมที่ ไม่พึ ง
ประสงค์โดยการให้การเสริ มแรงต่อพฤติกรรมอื่น นอกเหนือไปจากพฤติกรรมที่ตอ้ งการจะให้ลดลง
3. การสร้ างพฤติกรรมใหม่
การสร้ า งพฤติ ก รรมใหม่ ประกอบด้ว ยวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ หลายวิ ธี เช่ น การแต่ ง พฤติ ก รรม
และการให้ตวั แบบ
3.1 การแต่ งพฤติกรรม คือ การสร้างพฤติกรรมใหม่ โดยวิธีการให้การเสริ มแรงต่อพฤติกรรม
ที่คาดหมายว่าจะนาไปสู่ พฤติกรรมเป้ าหมาย ในการเพิ่มความถี่ของพฤติกรรมนั้นกระทาโดยการให้ตวั
เสริ มแรงภายหลังพฤติกรรมเกิดขึ้นในกรณี ที่พฤติกรรมเป้ าหมายเป็ นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยมีในตัวบุคคล
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หรื อ เป็ นพฤติ ก รรมใหม่ ที่ ต้อ งการให้ มี ใ นตัว บุ ค คล เทคนิ ค การแต่ ง พฤติ ก รรมเป็ นเทคนิ ค หนึ่ งที่
เหมาะสมในการนามาใช้สร้างพฤติกรรม ซึ่ งเทคนิคการแต่งพฤติกรรม ประกอบด้วย
3.1.1 กาหนดพฤติกรรมเป้าหมายให้ชดั เจน
3.1.2 เลือกพฤติกรรมที่บุคคลมักแสดงในสภาพการณ์น้ นั
สาหรับข้อดีของการแต่งพฤติกรรม คือ จะทาให้พฤติกรรมเป้ าหมายค่อย ๆ เกิ ดขึ้น และ
เกิดขึ้นอย่างถาวรจะเป็ นประโยชน์ในการสอนหรื อปลูกฝังพฤติกรรมใหม่ ๆ แก่อินทรี ย ์ และจะช่วยให้
อิ นทรี ยเ์ กิ ด การเรี ยนรู ้ และสามารถมี พ ฤติ ก รรมใหม่ ๆที่ พึ งประสงค์ ส่ วนข้อจากัดของวิธี ก ารแต่ ง
พฤติกรรม คือ ผูท้ ี่ทาหน้าที่ปรับพฤติกรรมจะต้องมีความอดทน เพราะวิธีการแต่งพฤติกรรมนั้นจะต้อง
ค่ อ ย ๆ ปลู ก ฝั ง พฤติ ก รรมไปที ล ะขั้น โดยจะต้องแน่ ใ จว่า พฤติ ก รรมในแต่ ล ะขั้น ตอนเกิ ด ขึ้ น อย่า ง
สม่ า เสมอก่ อ นที่ จะขยับ ไปปรั บ พฤติ ก รรมในอี ก ขั้น หนึ่ ง จนกระทัง่ บรรลุ เป้ า หมาย นอกจากนี้ ตัว
เสริ มแรงจะต้องมีประสิ ทธิภาพสู ง และเป็ นที่พึงประสงค์ของผูร้ ับการปรับพฤติกรรม
3.2 การให้ ตัวแบบ เป็ นกลวิธีในการสร้างหรื อสอนพฤติกรรมใหม่วิธีหนึ่งโดยผูส้ ังเกตหรื อผูท้ ี่
ประสงค์จะเลียนแบบจากตัวแบบ สังเกตพฤติกรรมจากตัวแบบที่ผสู ้ ังเกต หรื อผูท้ ี่ประสงค์จะเลียนแบบ
สนใจ
สาหรับข้อดี ของวิธีการให้ตวั แบบ คือ จะทาให้ความถี่ ของการเกิ ดพฤติ กรรมเป้ าหมายหรื อ
พฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ค่ อ ย ๆ เกิ ด ขึ้ น และค่ อ ย ๆ มี ค วามถี่ สู งขึ้ น และจะคงทนถาวรยิ่ ง ขึ้ น
เพื่อให้การเสริ ม แรงแก่ อินทรี ยส์ ามารถเลี ยนแบบหรื อแสดงพฤติ กรรมที่ พึ งประสงค์ได้เช่ นเดี ยวกับ
ตัวแบบ นอกจากนี้ จะทาให้ผเู ้ ลียนแบบเกิดพฤติกรรมใหม่ที่ไม่เคยเกิดมาก่อน และจะช่วยเอื้ออานวยให้
พฤติ กรรมของผูเ้ ลี ยนแบบที่ เคยเรี ยนรู ้ มาก่อนแล้วให้มีแนวโน้มที่ จะแสดงออกมา ส่ วนข้อจากัดของ
วิ ธี ก ารให้ ต ั ว แบบ คื อ หากใช้ ก ารให้ ต ั ว แบบอย่ า งเดี ย วในการสร้ า งหรื อสอนพฤติ ก รรมใหม่
การเกิ ด พฤติ ก รรมใหม่ ที่ พึ ง ประสงค์ อ าจจะเกิ ด ได้ช้ า ด้ว ยเหตุ น้ ี ควรใช้ ก ารให้ ต ัว แบบควบคู่ ก ับ
การเสริ ม แรงทางบวก การให้ข ้อมู ล ย้อ นกลับ และสิ่ ง เร้ าที่ จาแนกความแตกต่ า งเพื่ อ ให้ พ ฤติ ก รรม
ที่พึงประสงค์ที่ ตอ้ งการจะสร้ าง หรื อสอนนั้นเกิ ดขึ้ นอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้ ควรจะพิจารณาเกี่ ยวกับ
การคัดเลือกตัวแบบ ตลอดทั้งกิจกรรมที่จะให้เลียนแบบเพื่อมิให้ไร้ประโยชน์ และเสี ยเวลาในการศึกษา
ทดลอง
การรักษาพฤติกรรมทีไ่ ด้ ปรับแล้ วให้ คงอยู่ต่อไป
การรักษาพฤติ กรรมที่ ได้ปรั บ แล้วให้ค งอยู่ต่อไป ได้แก่ วิธี ให้ก ารเสริ ม แรง (Schedules of
Reinforcement) ซึ่ งแบ่งเป็ นประเภทใหญ่ ๆ 2 ประเภทคือ
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1. วิธีให้การเสริ มแรงแบบต่อเนื่องโดยให้แรงเสริ มทุกครั้งที่พฤติกรรมเป้ าหมายเกิดขึ้น
2. วิธีให้การเสริ มแรงแบบเป็ นครั้งคราวหรื อแบบเว้นระยะโดยให้แรงเสริ มเป็ นครั้งคราว
ตาม เงื่อนไขการให้การเสริ มแรง เช่น ตามเวลาหรื อตามจานวนครั้งที่พฤติกรรมเป้ าหมายเกิดขึ้น ซึ่ งวิธี
ให้ ก ารเสริ ม แรงแบบนี้ เป็ นวิ ธี ใ ห้ ก ารเสริ มแรงบางส่ ว นตามเงื่ อ นไขที่ ก าหนด ซึ่ งจ าแนกเป็ น
การเสริ ม แรงตามอัตราส่ วนแน่ นอน การเสริ มแรงตามอัตราส่ วนไม่แ น่ นอน การเสริ ม แรงตามเวลา
แน่นอน และการเสริ มแรงตามเวลาที่ไม่แน่นอน
ส าหรั บ ผลของวิ ธี ใ ห้ ก ารเสริ ม แรงที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมนั้ นมี ดัง ต่ อ ไปนี้ คื อ ผลของวิ ธี ใ ห้
การเสริ มแรงแบบต่อเนื่องที่มีต่อพฤติกรรมจะทาให้พฤติกรรมเป้ าหมายเกิดอย่างสม่าเสมอ แต่หากระงับ
หรื อยุติการให้การเสริ มแรง จะมีผลทาให้ความถี่ของการเกิ ดพฤติกรรมเป้ าหมายลดลงและยุติในที่สุด
ส่ วนผลของวิ ธี ใ ห้ ก ารเสริ ม แรงแบบเป็ นครั้ งคราว หรื อ แบบเว้น ระยะที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรม จะท าให้
พฤติกรรมเป้ าหมายเกิ ดอย่างสม่ าเสมอ และมีความคงทนอยู่นาน ยากที่จะยุติหรื อโอกาสที่พฤติกรรม
เป้ าหมายจะลดลงนั้นมีนอ้ ยมาก แม้วา่ จะระงับหรื อยุติการให้การเสริ มแรง
นอกจากนี้ องค์ประกอบที่จะช่วยรักษาพฤติกรรมที่ได้ปรับแล้วให้คงอยูต่ ่อไป และพัฒนาไป
ในทิ ศ ทางที่ พึ งประสงค์ ได้แก่ สภาพแวดล้อม อาทิ ครู เพื่ อน ผูป้ กครอง บรรยากาศของการเรี ย น
บรรยากาศของการปกครองชั้น สภาพความสั ม พัน ธ์ ภ ายในครอบครั ว ฯลฯ นอกจากนี้ ยัง ได้แ ก่
การฝึ กผู ใ้ กล้ชิ ดกับ ผูท้ ี่ ได้รับ การปรั บ พฤติ ก รรม อาทิ ครู ผูป้ กครอง บิ ดา มารดา ให้ มี ค วามรู ้ และ
มีประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีปรับพฤติกรรมอย่างง่าย ๆ ไม่สลับซับซ้อนแต่ให้มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อผูใ้ กล้ชิด
กับผูร้ ับการปรับพฤติกรรมจะได้มีโอกาสช่วยให้พฤติกรรมที่ได้ปรับแล้วให้คงอยูต่ ่อไป อย่างไรก็ตาม
วิธีการที่พึงประสงค์ที่สุดของการปรับพฤติกรรม คือ การควบคุ มตนเอง สามารถเข้าใจกระบวนการ
เรี ย นรู ้ เงื่ อ นไขผลกรรมก็ จ ะช่ ว ยให้ เขาสามารถแสดงพฤติ ก รรมหรื อมี ก ารกระท าที่ เหมาะสม
ตลอดทั้งสามารถตระหนักถึ งผลกรรมที่ จะเกิ ดขึ้ นตามมาจากการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ของเขาและ
เมื่อผูร้ ับการปรับพฤติกรรมที่พฤติกรรมของเขาได้รับการปรับแล้วนั้น สามารถรู ้ จกั การควบคุมตนเอง
ความจาเป็ นจะต้องอาศัยผูป้ รับพฤติกรรมต่อไป อีกนั้นก็ยตุ ิลง
สรุ ปได้วา่ วิธีปรับพฤติกรรมนั้นมีดว้ ยกันอยูห่ ลายวิธี ได้แก่ การเพิ่มพฤติกรรม หมายถึง การที่
พฤติกรรม ที่พึงประสงค์เกิดขึ้นด้วยระดับความถี่ต่า นักปรับพฤติกรรมก็จะหาทางเพิ่มพฤติกรรมนั้นให้
เกิดขึ้นด้วย ความถี่ ที่สูงขึ้น ประกอบด้วยการเสริ มแรงทางบวก การเสริ มแรงทางลบ การลดพฤติกรรม
ได้แก่ การที่ พฤติ กรรมเป้ าหมายเป็ นพฤติ กรรมที่ ไม่พึงประสงค์และเกิ ดขึ้นด้วยความถี่ ที่สูง นักปรั บ
พฤติกรรมจะทาให้พฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นด้วยความถี่น้อยลงหรื อไม่เกิดขึ้นเลย ประกอบด้วยการลงโทษ
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การให้ เวลานอก การปรั บ สิ นไหม การหยุ ด ยั้ง การให้ ก ารเสริ มแรง การสร้ า งพฤติ ก รรมใหม่
ประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ หลายวิธี เช่น การแต่งพฤติกรรม และการให้ตวั แบบและการรักษาพฤติกรรม
ที่ ได้ปรับแล้วให้คงอยู่ต่อไป โดยใช้วิธีให้การเสริ มแรง คื อ ให้การเสริ มแรงแบบต่อเนื่ องโดยให้แรง
เสริ มทุ กครั้ง พฤติ ก รรมเป้ าหมายเกิ ดขึ้ น และให้ก ารเสริ มแรงแบบเป็ นครั้ งคราวหรื อแบบเว้นระยะ
โดยให้แรงเสริ มเป็ นครั้งคราวตามเงื่อนไขการให้การเสริ มแรง
นวัต กรรม และเทคโนโลยี สิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ บริ การ และความช่ วยเหลื ออื่ นใดทาง
การศึกษาสาหรับผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา
สื่ อ และเทคโนโลยีสิ่ งอ านวยความสะดวกส าหรั บ ผูท้ ี่ มี ค วามต้อ งการจาเป็ นพิ เศษ หมายถึ ง
เทคโนโลยี สื่ อ สิ่ ง อ านวยความสะดวก และบริ ก ารอื่ น ใด ที่ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ผู ้มี
ความต้องการพิเศษ จัดขึ้นเพื่อให้พ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู และผูเ้ กี่ ยวข้องนามาใช้เพื่อปรับปรุ ง ช่ วยเหลื อ
ผูเ้ รี ย นที่ มี ค วามต้อ งการพิ เศษให้ ส ามารถด ารงชี วิต อยู่ไ ด้อ ย่า งมี ค วามสุ ข ตามศัก ยภาพของตนเอง
เทคโนโลยี สิ่ งอานวยความสะดวก เป็ นเครื่ องมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรื อบริ การ ที่ใช้สาหรับ
คนพิการโดยเฉพาะ หรื อที่มีการดัดแปลง หรื อปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการจาเป็ นพิเศษของคนพิการ
แต่ ล ะบุ ค คล เพื่ อเพิ่ ม รั ก ษา คงไว้ หรื อพัฒ นาความสามารถและศัก ยภาพที่ จะเข้าถึ งข้อมู ล ข่ าวสาร
การสื่ อ สารรวมถึ ง กิ จกรรมอื่ น ใดในชี วิ ต ประจาวัน เพื่ อ การด ารงชี วิ ต อิ ส ระ เทคโนโลยี สิ่ ง อ านวย
ความสะดวก เป็ นวิท ยาการที่ มุ่ งพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิตคนพิ การให้พ น้ จากอุปสรรคที่ ทาให้คนพิ ก ารมี
สมรรถนะด้อยกว่าคนปกติในด้านการดาเนินชีวติ ประจาวัน การศึกษา และการประกอบอาชีพ
ศู นย์ก ารวิจยั และพัฒ นาเทคโนโลยีสิ่ ง อานวยความสะดวกส าหรั บ คนพิ ก าร (2554) เสนอว่า
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเป็ นวิทยาการที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการให้พน้ จากอุปสรรคที่
ทาให้คนพิการมีสมรรถนะด้อยกว่าคนปกติในด้านการดาเนิ นชี วิตประจาวันการศึกษาและการประกอบ
อาชี พวิทยาการของเทคโนโลยีดา้ นนี้ จึงต้องคานึ งถึงสภาพความพิการอันได้แก่ความพิการทางกายทาง
ตาทางหู ทางสติปัญญาและทางการเรี ยนรู ้ ในการสร้ างสิ่ งอานวยความสะดวกให้ตรงกับความต้องการ
เฉพาะของผูพ้ ิการแต่ละประเภทการพัฒนาสิ่ งอานวยความสะดวกจาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมื อจาก
ผูเ้ กี่ยวข้องหลายสาขานอกจากความรู ้ เทคโนโลยีแกนหลักแล้วยังต้องใช้ความรู ้ทางด้านการแพทย์การ
บาบัดและการศึกษาพิเศษ
สแตนเบอรรี และ ราสคิ ด (Stanberry & Raskind, 2008) กล่ า วว่ า เทคโนโลยี สิ่ งอ านวย
ความสะดวกเป็ นอุปกรณ์เครื่ องช่วยที่ทดแทนทักษะที่ขาดหรื อบกพร่ องของคนพิการไม่ใช่กระบวนการ
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รักษาแต่เป็ นเครื่ องช่วยปรับปรุ งทักษะที่บกพร่ องเช่นทักษะการอ่านทักษะการเขียนทักษะทางการเรี ยน
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกช่ วยให้เกิ ดความไว้วางใจในตนเองมี ความเชื่ อมัน่ มี ความรู ้ สึกเป็ น
อิสระและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทางานสาเร็ จด้วยตนเอง
สรุ ปได้วา่ สื่ อ และเทคโนโลยี สิ่ งอานวยความสะดวกสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการจาเป็ น
พิเศษหมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิ ค วิธีการ เครื่ องมือ สิ่ งประดิ ษฐ์ ทั้งที่เป็ นถูกนามาใช้อย่างแพร่ หลาย
และยัง ไม่ ถู ก น ามาใช้อย่างแพร่ ห ลาย ซึ่ งครู และผูเ้ กี่ ยวข้องใช้ในการพัฒ นาร่ างกาย อารมณ์ สั งคม
สติ ปั ญ ญาตลอดจนการถ่ า ยทอดความรู ้ เจตคติ และทัก ษะความสามารถต่ า ง ๆไปยัง ผู ้เรี ย นที่ มี
ความต้องการจาเป็ นพิเศษ
ความสาคัญของสื่ อและเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
สื่ อและเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก จะช่วยให้อวัยวะต่าง ๆ เจริ ญเติบโต และทางานได้ตาม
หน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น กล่าวคือ เมื่ออวัยวะที่มีความบกพร่ องได้รับการกระตุน้ ด้วยเครื่ องมือ
หรื อวิธีการที่เหมาะสม จะช่วยให้อวัยวะนั้นนั้นรับรู ้ความรู ้สึก และทางานตามหน้าที่ของอวัยวะนั้นได้ดี
ยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มความสามารถในการรับรู ้สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา สามารถช่วยให้สามารถรับรู ้
ประสบการณ์ต่าง ๆได้ดียิ่งขึ้น ช่วยพัฒนาสติปัญญาเด็กที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษ จะมีสติปัญญาที่ดี
ขึ้ นได้ ด้วยการถู กกระตุน้ และส่ งเสริ ม พัฒ นาการอย่างสม่ าเสมอด้วยหลักของการเรี ยน ย้ า ซ้ า ทวน
ซึ่ ง ต้อ งใช้เวลาในการฝึ กผ่านสื่ อ และเทคโนโลยีสิ่ งอ านวยความสะดวกที่ ส อดคล้อ งเหมาะสมกับ
ศักยภาพของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
สรุ ป ได้ว่า สื่ อและเทคโนโลยี สิ่ งอานวยความสะดวก มี ความส าคัญ และจาเป็ นอย่างมากต่ อ
การช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษทางด้านร่ างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาโดย
ครู และผูเ้ กี่ยวข้องต้องเลือกและใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละคน
หลักการใช้ สื่อ และเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สาหรับผู้เรียนทีม่ ีความต้ องการพิเศษ
จรี ลัก ษณ์ รั ต นาพัน ธ์ (2559) ได้ เสนอหลัก การในการใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี สิ่ งอ านวย
ความสะดวกสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ ดังนี้
1. หลักการตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล ผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษหลายประเภท เด็ก
แต่ละประเภทต้องการความช่ วยเหลื อเป็ นพิเศษที่ แตกต่างกัน เช่ น เด็กบกพร่ องทางสติปัญญาอาจไม่
ต้องการความช่ วยเหลื อด้านร่ างกายมาก เนื่ องจากร่ างกายเป็ นปกติ ในขณะที่เด็กที่มีภาวะสมองพิการ
อาจต้องการความช่วยเหลือด้านร่ างกายมากเป็ นพิเศษ เนื่ องจากสมอง ไม่สามารถบังคับควบคุมร่ างกาย
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ให้เคลื่อนไหวอวัยวะบางส่ วน ส่ งผลให้กล้ามเนื้ อบางส่ วนอ่อนแรง ไม่สามารถทากิจกรรมได้ตามปกติ
พ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู หรื อผูเ้ กี่ยวข้องต้องพิจารณาเลือกใช้สื่อ และเทคโนโลยี สิ่ งอานวยความสะดวก ให้
เหมาะสมกับ ความต้อ งการของเด็ ก แต่ ล ะคน ซึ่ งจะช่ ว ยให้ เด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ค วาม ต้อ งการพิ เศษมี
พัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น การพิจารณาว่าจะเลื อกใช้สื่อใดอาจต้องอาศัยความช่ วยเหลื อและ คาแนะนาจาก
ผูเ้ กี่ ยวข้องกับเด็กที่ขอรับการพัฒนา เช่ น แพทย์ที่มีความรู ้ ในด้านที่สอดคล้องกับความ ต้องการพิเศษ
ของเด็ก ผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะทาง ไม่วา่ จะเป็ นนักกายภาพบาบัด นักกิจกรรมบาบัด เป็ นต้น ในการกาหนด
ว่าจะใช้สื่อ และเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกใดมาพัฒนาผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษสาหรับครู
และผูเ้ กี่ ยวข้องควรพิจารณารายละเอียดเกี่ ยวกับความต้องการพิเศษเฉพาะบุคคลที่กาหนดไว้แผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคลร่ วมด้วยทุกครั้ง นอกจากนั้นควรจัดทาแผนการปฏิบตั ิการใช้สื่อและเทคโนโลยี สิ่ ง
อานวยความสะดวกให้ชัดเจน โดยคานึ งถึ งความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะบุ คคล
และทุ ก ครั้ งที่ มี ก ารใช้สื่ อ และเทคโนโลยีสิ่ ง อานวยความสะดวกกับ ผูเ้ รี ย นที่ มี ความต้องการพิ เศษ
จะต้องบันทึก รายละเอียดที่ได้ปฏิบตั ิ รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นไว้ในแบบบันทึกรายบุคคลทุกครั้ง
3.2 หลัก พัฒ นาการ การพัฒ นาเด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ค วามต้องการพิ เศษ ครู หรื อผูเ้ กี่ ย วข้องจะต้อ ง
พิจารณาถึงพัฒนาการของเด็กเช่นเดี ยวกับเด็กปกติทวั่ ไป แม้พฒั นาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
บางคนอาจไม่เป็ นไปตามพัฒนาการของเด็กปกติ ครู หรื อผูเ้ กี่ยวข้องสามารถเปรี ยบเทียบพัฒนาการเด็ก
เป็ นรายบุ ค คลได้ โดยพิ จ ารณาเที ย บพัฒ นาการแต่ ล ะระยะของเด็ ก ที่ ไ ด้บ ัน ทึ ก ไว้ใ นแบบบัน ทึ ก
พัฒนาการ รายบุคคลของเด็ก และอาจเทียบเคียงกับพัฒนาการของเด็กปกติดว้ ย เพื่อให้ทราบว่าเด็กที่อยู่
ในความ ดูแล มีพฒั นาการที่ใกล้เคียงกับเด็กปกติมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ เพื่อประกอบการกาหนดเกณฑ์
หรื อจุดประสงค์ ของการพัฒนาเด็กเป็ นรายบุคคลต่อไป ในการเลื อกใช้สื่อ และเทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวก ครู ควร พิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแต่ละคน
3.3 หลักความปลอดภัย การใช้สื่อ และเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก ในประเด็นหลัก ความ
ปลอดภัยมีสิ่งที่ควรคานึ งถึง 3 ประการ คือ 1) ความสมบูรณ์ และความปลอดภัย 2) ความปลอดภัย ใน
การใช้งาน 3) สภาพแวดล้อมของการใช้งาน เนื่ องจากเด็กที่ มีความต้องการพิเศษอยู่ในภาวะไม่ปกติ
เหมื อนเด็ ก ทั่วไป ดัง นั้น ควรตรวจสอบสภาพของสื่ อ และเทคโนโลยีสิ่ ง อานวยความสะดวกว่า มี
ความสมบู รณ์ แข็งแรงอยู่ในสภาพพร้ อมใช้งานไม่ ก่อให้เกิ ดความผิดพลาดจนท าให้ผูเ้ รี ยนประสบ
อุบตั ิเหตุใดแม้แต่น้อย ตัวอย่าง เช่ น การใช้กระแตเวียนที่ทาด้วยไม้ไผ่ หรื อท่อพีวีซี ซึ่ งเป็ นเครื่ องช่ วย
ส่ งเสริ มพัฒนาการในการก้าวเดิ น และการทรงตัวของผูเ้ รี ยน ควรตรวจสอบความเรี ยบร้ อยของส่ วน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะบริ เวณที่ ให้เด็กจับ ต้องไม่มีเสี้ ยน ข้อต่อ และมีแรงผลักขณะที่ เด็กก้าวเดิ น ว่าจะไม่
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หกล้มหรื อเอียง เพื่อป้ องกันการเสี ยการทรงตัว หรื อการใช้ปากกาอ่านหนังสื อ ซึ่งเป็ นนวัตกรรมสาหรับ
ช่วยในการอ่านออกเสี ยงคาที่ตอ้ งใช้กระแสไฟในรู ปของการชาร์ จแบตเตอรี่ เก็บพลังงานไว้ในปากกา
ควรตรวจสอบว่าไฟฟ้ ารั่วออกมาจากด้ามปากกาหรื อไม่ เพราะแม้จะเป็ นกระแสไฟฟ้ าที่มีกาลังไฟต่ าก็
ตาม หากเกิดไฟรั่วผูเ้ รี ยนสัมผัสโดนอาจทาให้เด็กตกใจ และหวัดกลัวไม่ใช้ปากกาอ่านหนังสื อดังกล่าว
อี ก ซึ่ งอาจส่ ง ผลให้ ไ ม่ อ ยากอ่ า นหนั ง สื ออี ก ต่ อ ไป ดัง นั้ นการใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี สิ่ ง อ านวย
ความสะดวกใด ๆ กับเด็กจึงควรตรวจสอบและทดลองใช้สื่อนั้นให้ครบถ้วน ตรวจสอบกระบวนการใช้
งานก่อนนามาใช้จริ งกับผูเ้ รี ยนทุกครั้ง
3.4 หลัก ประโยชน์ สู ง สุ ด การใช้สื่ อ และเทคโนโลยี สิ่ ง อ านวยความสะดวกกับ ผู ้เรี ย นที่ มี
ความต้องการพิเศษ สิ่ งที่ผใู ้ ช้ควรยึดเป็ นหลักสาคัญอีกประการหนึ่ ง คือ เรื่ องเกี่ยวกับประโยชน์สูงสุ ดต่อ
ผูเ้ รี ยน ผูพ้ ิจารณาเลื อกใช้สื่อ และเทคโนโลยี สิ่ งอานวยความสะดวก ควรพิจารณาว่าสิ่ งใดที่ นามาใช้
แล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูเ้ รี ยน โดยคานึ งถึงบริ บทของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ สื่ อที่เลือกไม่จาเป็ นต้อง
เป็ นสิ่ ง ที่ ล้ า สมัย แต่ อาจเป็ นสื่ อที่ ส ร้ า งขึ้ น เอง เช่ น การใช้เครื่ อ งช่ วยหั ด เดิ น ของผู เ้ รี ย นที่ อ ยู่ใ นถิ่ น
ทุรกันดารและห่ างไกลโรงพยาบาลที่มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อใหญ่ส่วนขาไม่ดี พ่อแม่ ผูป้ กครอง
สามารถทาเครื่ องเล่น”กระแตเวียน” ที่ทาจากไม้ไผ่ หรื อไม้ที่หาได้ในท้องถิ่น เพื่อให้เด็กจับพยุงตัวเพื่อ
ฝึ กเดินไปข้างหน้า ซึ่ งเครื่ องเล่นดังกล่าวสามารถทาขึ้นเองได้ไม่ยาก ไม่ตอ้ งใช้มอเตอร์ หรื อไฟฟ้ าใน
การขับเคลื่อน ระหว่างการใช้งานผูเ้ รี ยนสามารถเล่นได้ทุกเวลาที่ตอ้ งการ การให้เด็กฝึ กเดินด้วยเครื่ อง
เล่ นกระแตเวียนจึงถื อได้ว่าเป็ นประโยชน์มากกว่าให้ผูป้ กครองนาเด็กมาใช้เครื่ องมือเพื่อกระตุ น้ และ
พัฒนาการความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ที่โรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว
3.5 หลักความยืดหยุน่ ผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษแต่ละคนมีความแตกต่างกัน แม้จะเป็ นผูเ้ รี ยน
กลุ่มเดียวกันก็ตาม ดังนั้นการใช้สื่อ และเทคโนโลยี สิ่ งอานวยความสะดวก กับผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการ
พิเศษ จึงควรที่จะปรับเปลี่ยนหรื อประยุกต์ใช้สื่อ และเทคโนโลยี สิ่ งอานวยความสะดวกให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความภาวะความต้องการ และพัฒนาการของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ตัวอย่าง เช่น การประยุกต์ใช้
วัสดุที่มีอยูม่ าใช้ส่งเสริ มพัฒนาการด้านร่ างกาย และการรับรู ้ โดยนากะละมัง หรื อถาดก้นลึ กที่มีอยูใ่ ส่
ดิน ทราย กรวด และน้ า วางห่างกันเท่ากับระยะการก้าวเดินของผูเ้ รี ยน สาหรับให้ผเู ้ รี ยนเดินเหยียบย่าไป
เพื่อให้เท้าได้รับการสัมผัส และเรี ยนรู ้ความแตกต่างของการได้สัมผัสวัตถุที่แตกต่างกัน แทนที่จะต้อง
ใช้ ก ระบะทรงลึ ก ต้อ งสั่ ง ซื้ อในราคาแพง หรื อ หยุ ด หยุ่ น วิ ธี ใ ช้ สื่ อ และเทคโนโลยี สิ่ งอ านวย
ความสะดวก ตลอดจนวิธีการใช้งานให้คานึงถึงบริ บทที่เป็ นสภาพแวดล้อมในการดารงชีวิตของผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ
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3.6 หลักการมีส่วนร่ วม การส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีพฒั นาการที่ดีข้ ึ น ไม่ว่าจะเป็ นผูเ้ รี ยนปกติหรื อ
ผูเ้ รี ย นที่ มี ค วามต้องการพิ เศษจะเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ไม่ ไ ด้ หากไม่ ไ ด้รับ ความร่ วมมื อ จากผู ท้ ี่
เกี่ยวข้อง ซึ่ งมีหลายฝ่ าย เช่น ครู ผูด้ ูแล ผูป้ กครอง นักเทคโนโลยีทางการศึกษา แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ความต้อ งการพิ เศษของผู ้เรี ย น ตลอดจนเจ้า หน้ าที่ ที่ เป็ นฝ่ ายประสานการให้
ความช่วยเหลือระหว่างหน่วยงาน หรื อองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือ เป็ นต้น
สรุ ปได้ ว่ า การใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี สิ่ งอ านวยความสะดวกเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้เรี ยนที่ มี
ความต้องการพิเศษ ครู หรื อผูเ้ กี่ ยวข้อง ควรคานึ งถึงหลักการสาคัญ 6 ประการ ประกอบด้วย หลักการ
ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล หลักการพัฒนาการ หลักความปลอดภัย หลักการประโยชน์สูงสุ ด
หลักความยืดหยุน่ และหลักการมีส่วนร่ วม

บริบทของศู นย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ข้ อมูลทัว่ ไป
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจ าจั ง หวัด สุ โขทั ย สั ง กั ด ส านั ก บริ หารงานการศึ ก ษาพิ เศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ
ประวัติความเป็ นมาเริ่ มแรกของการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โ ขทัย ได้ จ ัด ตั้ง ขึ้ น ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารที่ ไ ด้ม าตรการจัด การศึ ก ษาเพื่ อ คนพิ ก าร
คณะรั ฐ มนตรี (หนั ง สื อกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารที่ ศธ 0205/4993 ลงวัน ที่ 12 พฤษภาคม 2554)
คณะรัฐมนตรี ได้ประชุมหรื อปรึ กษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ได้เห็นชอบในหลักการ มาตรการ
จัดการศึกษาเพื่อคนพิการ และให้ดาเนิ นการตามเสนอ และเห็นชอบกับยุทธศาสตร์ การดาเนินงาน และ
โครงสร้ างการบริ ห ารงานของการจัด การศึ ก ษาเพื่ อคนพิ ก าร และประกาศให้ศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ
ประจาจังหวัดเป็ นสถานศึกษาเพื่อคนพิการโดยให้ทาหน้าที่นานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิ จัดทาและจัดสรร
งบประมาณให้แก่สถานศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ให้บริ การการศึกษาบาบัดฟื้ นฟู และ
ดาเนิ นระบบส่ งต่อโรงเรี ยน ชุ มชน กระทรวงศึกษาธิ การ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ให้เป็ นสถานศึกษาเพื่อให้บริ การช่วยเหลือผูพ้ ิการในพื้นที่เขต
บริ การ ด้านการพัฒนาศักยภาพ และด้านการศึกษาให้คาแนะนาการเตรี ยมความพร้อมแก่ผพู ้ ิการเพื่อเข้า
เรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนปกติให้มากขึ้นอย่างทัว่ ถึง ประสานงานการจัดการเรี ยนร่ วมในพื้นที่ สนับสนุ นสื่ อ
และสิ่ งอานวยความสะดวก ตลอดทั้งปฏิบตั ิหน้าที่ให้คาปรึ กษา แนะแนว จัดทาสถิติ ข้อมูล และบริ การ
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ด้านการศึกษาพิเศษแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงแรกของการก่อตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โขทัย
ปั จ จุ บ ัน ก าลัง ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจ าจัง หวัด สุ โขทัย (แห่ ง ใหม่ )
ณ ทุ่ ง ทะเลหลวง ตั้ง อยู่ ที่ ดิ น หมายเลข 924 บนเนื้ อที่ 5 ไร่ ต าบลปากแคว อ าเภอเมื อ งสุ โขทัย
จัง หวัด สุ โขทัย 64000 โดยมี น างพัท ธยา ชนะพัน ธ์ ปฏิ บ ัติ ห น้าที่ ผูอ้ านวยการศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย ตั้งแต่วนั ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบนั
สานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ ได้แต่งตั้งผูบ้ ริ หารของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ดังนี้
1. นายศักดา เรื องเดช
ปฏิบตั ิหน้าที่ หัวหน้าศูนย์ 1 การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2543
2. นางสาวบุษบา ตาไว
ปฏิบตั ิหน้าที่ หัวหน้าศูนย์ 1 การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2543
ดารงตาแหน่ง ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2547
3. นางพัทธยา ชนะพันธ์
ดารงตาแหน่ง ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบนั
บทบาทหน้ าที่ของศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
1. จั ด และส่ งเสริ มสนั บ สนุ นการศึ ก ษาในลั ก ษณ ะศู น ย์ บ ริ การช่ ว ยเหลื อ ระยะเริ่ ม
(Early Intervention : EI) และเตรี ยมความพร้ อมของคนพิ การเพื่ อเข้าศู นย์พ ฒ
ั นาผูเ้ รี ยนเล็ก โรงเรี ย น
อนุบาล โรงเรี ยนเรี ยนร่ วม โรงเรี ยนเฉพาะความพิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
2. พัฒนา และฝึ กอบรมผูด้ ูแลผูเ้ รี ยนพิการบุคลากรที่จดั การศึกษาสาหรับคนพิการ
3. จั ด ระบบและส่ งเสริ มสนั บ สนุ นการจั ด ท าแผนการจั ด การศึ ก ษาเฉพาะบุ คคล
(Individualized Education Program : IEP)
4. จัดระบบบริ การช่วยเชื่ อมต่อสาหรับคนพิการ (Transitional Services)
5. ให้บริ การพื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัว และชุมชนด้วยกระบวนการศึกษา
6. เป็ นศูนย์รวมข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสาหรับคนพิการ
7. จัดระบบสนับสนุ นการจัดการเรี ยนร่ วม และประสานงานการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
ในจังหวัด
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8. ภาระหน้าที่อื่นตามกฎหมายกาหนดหรื อตามที่ได้รับมอบหมายก่อนหน้า
การบริ หารจัดการสถานศึกษาของรัฐมีภารกิจและหน้าที่ คือ ให้บริ การการศึกษาแก่ประชาชน จึงต้อง
นาหลักการว่าด้วยการบริ หารกิ จการบ้านเมื องและสังคมที่ดี ซึ่ งเรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า “ธรรมาภิบาล” ซึ่ งมี
หลั ก การ ได้ แ ก่ หลั ก นิ ติ ธ รรม หลั ก คุ ณ ธรรม หลั ก ความโปร่ งใส หลั ก การมี ส่ วนร่ ว ม หลั ก
ความรับผิดชอบ และหลักความคุ ม้ ค่ามาบูรณาการเข้ากับการดาเนิ นงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาซึ่ ง
ได้แก่ การดาเนิ นงานด้านบริ หารวิชาการ การบริ หารบริ หารทัว่ ไป การบริ หารงานบุ คคล การบริ หาร
แผนงานและงบประมาณ เป้ าหมายการจัดการศึกษา คือ ทาให้ผเู ้ รี ยนพิการ เป็ นคนดี เก่ง และมีความสุ ข
ซึ่ งศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจ าจัง หวัด สุ โ ขทัย มี ก ารแบ่ ง กรอบภาระงานตามโครงสร้ า ง 4 กลุ่ ม
บริ หารงาน ประกอบด้วย กลุ่มบริ หารวิชาการ กลุ่มบริ หารแผนงานและงบประมาณ กลุ่มบริ หารงาน
บุคคล และกลุ่มบริ หารทัว่ ไป
ศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจ าจัง หวัด สุ โ ขทัย ได้จ ัด ตั้ง หน่ ว ยบริ ก าร เพื่ อ จัด การเรี ย นให้ แ ก่
ผูเ้ รี ย นพิ ก ารที่ มี ค วามต้อ งการพิ เศษ ให้ ค รอบคลุ ม ทั้ง 9 อ าเภอ ในจัง หวัด สุ โขทัย ได้แ ก่ 1) อ าเภอ
กงไกรลาศ 2) อาเภอคีรีมาศ 3) อาเภอทุ่งเสลี่ ยม 4) อาเภอบ้านด่านลานหอย 5) อาเภอศรี นคร 6) อาเภอ
ศรี สัชนาลัย 7) อาเภอศรี สาโรง 8) อาเภอสวรรคโลก และ9) อาเภอเมืองสุ โขทัย

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจัยภายในประเทศ
พุ ฒิ เมธ พวงจันทึ ก (2551) วิจยั เรื่ อง กระบวนการพัฒ นาครู เพื่ อเสริ มสร้ างการจัดการเรี ยนรู ้
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ดว้ ยการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม พบว่า ก่อนการพัฒนากลุ่มเป้ าหมายมี
ปั ญหาเกี่ ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญโดยเฉพาะรู ปแบบวิธีการสอน
แบบโครงงานเนื่ องจากครู ผูส้ อนมีปัญหาด้านการสอน และมีขอ้ จากัดอยูม่ าก เช่ น การพัฒนาครู ที่ขาด
ประสิ ทธิ ภาพ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขาดการเอาใจใส่ สนับสนุ นครู ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ครู ขาดความรู ้ ขาดความเข้าใจ และขาดการฝึ กอบรม ขาดเจตคติที่ดีใน
การจัดการเรี ยนการสอน ขาดการหาความรู ้เพิ่มเติมเนื่องจากมีภารกิจในความรับผิดชอบมากเกินไป และ
ยังยึดการสอนแบบบรรยาย จากการสัมภาษณ์ ผูเ้ รี ยนพบว่าผูเ้ รี ยน มี ปั ญหาในการเรี ยน ในรายวิชาต่ าง ๆ
หลายรายวิชาเนื่ องจากครู ยงั ไม่มีวิธีการปรับเปลี่ยนแนวคิด เกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ไม่คานึ งถึ งความแตกต่างระหว่างบุคคลผูเ้ รี ยน บางคนไม่กล้าแสดงออก การจัดกิ จกรรมให้ผูเ้ รี ยนครู
เป็ นผูก้ าหนดเองผูเ้ รี ยนไม่ได้เป็ นเป็ นคนเลื อกกิจกรรมเอง บางกิจกรรมก็ไม่ถนัดและไม่ชอบส่ งผลต่อ
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การจัดการเรี ยนการสอนจากการศึกษาสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั ครู จึงควรได้รับ
การพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้
แบบโครงงาน หลังจากได้รับ การพัฒ นาในวงรอบที่ 1 โดยใช้ก ลยุทธ์ ก ารพัฒ นา การศึก ษาเอกสาร
การฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การศึกษาดูงาน และการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
ด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน ตามกรอบ
การวิจยั คื อเพื่ อให้ค รู มี ค วามรู ้ ความเข้าใจ และสามารถจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นการคิ ดวิเคราะห์
โดยใช้กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบโครงงานได้ และนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ไปใช้ จากการดาเนิ นการ
พบว่ากลุ่มเป้ าหมายมี ความรู ้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์โดยใช้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงานมากขึ้น และสามารถนาความรู ้ไปจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงานได้ดีในบางส่ วนแต่มีบางประเด็นกลุ่มเป้ าหมายบางคนยังมีขอ้ บกพร่ อง
ที่ ต้อ งท าการแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง ให้ ถู ก ต้อ งเหมาะสม จึ ง ต้อ งมี ก ารพัฒ นาในวงรอบที่ 2 ต่ อ ไป จึ ง ได้
ดาเนิ นการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ โดยใช้
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงานในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์ การนิ เทศแบบหลากหลายวิธีการอย่าง
ต่อเนื่ อง สามารถท าให้กลุ่ ม เป้ าหมาย มี ความรู ้ ความเข้าใจในการเขี ยนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบโครงงาน และสามารถนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ไปจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลดีต่อผูเ้ รี ยนทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ งและยัง่ ยืน
เฉลิมพล พลาหน (2553) ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนที่มี
ความบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาระดับ รุ น แรง จากการสอนโดยวิ ธี ลู ก โซ่ ย ้อ นกลับ ร่ ว มกับ การลด
ความช่ ว ยเหลื อ ลงตามล าดับ พบว่ า ความสามารถรั บ ประทานอาหารด้ว ยตนเองของผู ้เรี ย นที่ มี
ความบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาระดับ รุ น แรง หลัง การสอนโดยวิ ธี ลู ก โซ่ ย ้อ นกลับ ร่ ว มกับ การลด
ความช่ วยเหลื อลงตามลาดับอยู่ในระดับดี ความสามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองของผูเ้ รี ยนที่มี
ความบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาระดับ รุ น แรง หลัง การสอนโดยวิ ธี ลู ก โซ่ ย ้อ นกลับ ร่ ว มกับ การลด
ความช่วยเหลือลงตามลาดับสู งขึ้น
วสันต์ ปานทอง (2555) วิจยั เรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาครู เพื่อศิษย์ในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา พบว่ า มี อ งค์ ป ระกอบส าคัญ 3 ส่ วน คื อ องค์ ป ระกอบเชิ ง
ระบบ กระบวนการพัฒ นา และระดับ การพัฒ นาในองค์ป ระกอบเชิ งระบบนั้น มุ่ งสู่ ผ ลผลิ ตซึ่ งเน้น
คุณลักษณะครู เพื่อศิษย์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบตั ิตน ด้านความรู ้ และทักษะ และด้านการปฏิบตั ิงาน
ที่ส่งผลไปยังคุณลักษณะ และทักษะผูเ้ รี ยน ส่ วนกระบวนการพัฒนาครู เพื่อศิษย์ มี 5 ขั้นตอน คือ วินิจฉัย
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ความต้อ งการจ าเป็ น ก าหนดจุ ด ประสงค์ แ ละขอบข่ า ย ก าหนดวิ ธี ก ารพัฒ นา ด าเนิ น การพัฒ นา
ประเมินผลการพัฒนา และระดับ การพัฒนาครู เพื่อศิษย์ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบุ คคล ระดับกลุ่ ม และ
ระดับองค์การ และผลการประเมิ นรู ปแบบการพัฒนาครู เพื่อศิษย์ในสถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาพรวม มีความเป็ นไปได้ในการนาไปปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ศิ ริ ว รรณ วณิ ชวัฒ นวรชัย (2555) วิ จ ัย เรื่ อ ง การพัฒ นาความสามารถของนั ก ศึ ก ษาครู ใ น
การจัดการเรี ยนรู ้ที่บูรณาการกรอบสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น พบว่า 1) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ ม
ความสามารถของนักศึกษาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ที่บูรณาการกรอบสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่ น มีข้ นั ตอน
การจัดการเรี ยนรู ้ 5 ขั้น คือ (1) ขั้นศึกษาและสังเกต (2) ขั้นสารวจ (3) ขั้นสร้ างสรรค์ (4) ขั้นสอน และ
ขั้นที่ (5) ขั้นสรุ ปผล 2) ระดับความสามารถของนักศึกษาครู ในการบู รณาการกรอบสาระการเรี ยนรู ้
ท้องถิ่ น ในขั้นตอนการพัฒ นาหลัก สู ตรและน าหลัก สู ตรไปใช้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดี 3) ระดับ
ความคิ ดเห็ นของนักศึ กษาครู ที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้ ฯในภาพรวมอยู่ ในระดับดี มาก และ 4) ระดับ
ความคิดเห็ นของผูเ้ รี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ จากนักศึก ษาครู ที่ บู รณาการกรอบสาระการเรี ยนรู ้
ท้องถิ่น พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
นพพร แก้วมาก (2556) ศึก ษา เรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาครู โรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดนใน
จังหวัดเลย เพื่อส่ งเสริ มศักยภาพการจัดการเรี ยนการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า 1) สภาพการจัดการเรี ยนการสอนทักษะการคิ ดวิเคราะห์ของครู โรงเรี ยน
ตารวจตระเวนชายแดนมีภาระงานที่รับผิดชอบงานกิ จกรรม และงานโครงการมากเกิ นไป ครู โรงเรี ยน
ต ารวจตระเวนชายแดนขาดการฝึ กอบรมการจัด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ทัก ษะการคิ ด วิเคราะห์
ครู โรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดนไม่ได้จดั การเรี ยนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์โดยตรง และ
ผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดนมี ความรู ้ พ้ื นฐานไม่เท่ ากันและส่ วนหนึ่ งมี ทกั ษะการอ่าน
และการเขียนภาษาไทยไม่ดี 2) แนวทางในการพัฒนาครู โรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดน คือ (1) ศึกษา
หาแนวทางในการจัด การเรี ย นการสอน (2) จัด การฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บ ัติ ก ารการสอนทัก ษะการคิ ด
วิเคราะห์ในสถานที่ปฏิบตั ิการสอนจริ ง (3) จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการการวัด และประเมินผล และการสร้าง
แบบทดสอบทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ (4) พัฒนาครู ของโรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดนให้มีความรู ้
ความสามารถในการจัดการเรี ย นการสอนทักษะการคิ ดวิเคราะห์ 3) รู ปแบบการพัฒ นาครู โรงเรี ย น
ตารวจตระเวนชายแดน มี แนวทาง และตัวประกอบ ดังต่อไปนี้ (1) ปั จจัยตัวป้ อน (Input) การศึก ษา
สภาพการจัดการเรี ยนการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ (2) ปั จจัยกระบวนการ (Process) ประกอบด้วย
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การกาหนดวิธีการฝึ กอบรม (การอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ) และการฝึ กอบรม (ฝึ กอบรมเชิ งปฏิบตั ิการใน
สถานศึกษาที่ปฏิบตั ิการสอนจริ ง) (3) ปัจจัยผลลัพธ์ (Output) การประเมินผลการฝึ กอบรม
มาเรี ย ม นิ ล พัน ธุ์ (2557) ประเมิ น โครงการพัฒ นาครู โดยใช้ก ระบวนการสร้ า งระบบพี่ เลี้ ย ง
Coaching & Mentoring ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พรรณบุ รี เขต 1 พบว่ า
1) ผลสั ม ฤทธิ์ ในการอบรมของผู ้เข้ า ร่ ว มโครงการกระบวนการสร้ า งระบบพี่ เลี้ ยง Coaching &
Mentoring ก่อนและหลังการอบรมแตกต่างกันอย่าง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการอบรม
มีคะแนนเฉลี่ ยสู งขึ้น กว่าก่อนการอบรม 2) ผูเ้ ข้ารั บการอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมอยู่ใน
ระดับมาก และพบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจตอความเหมาะสมของหลักสู ตรอยูใ่ นระดับมาก
มีความพึงพอใจต่อวิทยากรและการบรรยายอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจต่อการบริ หาร
จัดการโครงการอยูใ่ นระดับมาก 3) ปั ญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดาเนิ นโครงการยกระดับ
คุ ณภาพครู ท้ งั ระบบ ผูบ้ ริ หาร ศึ กษานิ เทศก์และครู ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ คื อ ระยะเวลาในการจัดอบรม
มีนอ้ ย ครู บางคนไม่เข้าใจขั้นตอนการสอนโดย ใช้สมองเป็ นฐาน (BBL) อย่างแท้จริ ง ทาให้ไม่สามารถ
นาแนวคิดและวิธีการไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนได้ ครู มีภาระงานมาก ทาให้การจัดการเรี ยน
การสอนโดยใช้สมองเป็ นฐาน (BBL) ยังไม่ได้ผลเท่าที่กาหนดไว้ การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้สมอง
เป็ นฐาน (BBL) เหมาะสมสาหรับสอนผูเ้ รี ยนจานวนน้อยต่อกลุ่ม แต่ในสภาพความเป็ นจริ งมีผเู ้ รี ยนมาก
เกินไป รวมทั้งโรงเรี ยนขาดงบประมาณในการปรับปรุ งสถานที่ และซื้ ออุปกรณ์ สื่ อต่าง ๆ ที่เหมาะสม
ต่อการจัดการเรี ยนการสอนได้ครบทุกชั้น และทุกสาระวิชา
นิตยา สอนนุ ชาติ (2559) วิจยั เรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาครู เพื่อจัดการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พบว่า 1) องค์ประกอบ
สมรรถนะของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาทักษะการสื่ อสารการเรี ยนรู ้ และ
การวางแผนการสอน (2) การใช้ วิ ธี ก ารสอนที่ เหมาะสมเพื่ อ ช่ ว ยพัฒ นาการเรี ยนรู ้ ข องผู ้เรี ยน
(3) การประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ที่สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ ที่จดั ให้ผูเ้ รี ยนและอิ งพัฒนาการผูเ้ รี ยน
(4) การนาเทคโนโลยีมาใช้พฒั นาการเรี ยนการสอนของตนเอง และผูเ้ รี ยน (5) การจัดประสบการณ์ ที่
เน้ น ผู ้เรี ยนเป็ นส าคัญ ส าหรั บ กระบวนการจัด การเรี ยนรู ้ ป ระกอบด้ ว ย 4 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่
(1) การก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายของการเรี ยนการสอน (2) ทฤษฎี หลั ก การ แนวคิ ด ที่ เป็ นพื้ น ฐาน
(3) รายละเอียดของขั้นตอน และลาดับขั้นตอนของกิจกรรมที่ใช้สอน (4) ผลของการจัดการเรี ยนรู ้ และ
ผลการส่ งเสริ ม หรื อการประเมินการเรี ยนการสอน 2) ผลการสร้างหลักสู ตรภายหลังจากการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ ยรายด้านเกี่ ยวกับสภาพ และความต้องการ พบว่า มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก ซึ่ งสร้ างหลักสู ตร
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ตามสมรรถนะของครู ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ ไ ด้จากการสั ง เคราะห์ เป็ น 4 หน่ วยการเรี ย นรู ้ ได้แ ก่
(1) การสื่ อสารการเรี ยนรู ้ และการวางแผนการสอน (2) การจัดประสบการณ์ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และ
สอดแทรกเนื้ อหาวิธี ก ารสอนที่ เหมาะสมให้ มี ค วามครอบคลุ ม มากขึ้ น (3) การน าเทคโนโลยีมาใช้
พัฒนาการเรี ยนการสอน (4) การประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ โดยใช้
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ในเนื้ อหาที่กาหนดทาให้ได้ร่างหลักสู ตร ประกอบด้วย หลักการ และเหตุผล
จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร หน่วยการฝึ กอบรม และหัวข้อวิชาฝึ กอบรม จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหา
การฝึ กอบรม กิ จกรรมและวิธีการฝึ กอบรม สื่ อ การฝึ กอบรม และการประเมินผล 3) ผลการตรวจสอบ
ความเหมาะสม และความสอดคล้องของส่ วนประกอบของหลักสู ตรโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ พบว่า หลักสู ตรมี
ค่าความเหมาะสมเฉลี่ ยเท่ากับ 3.91 และมีค่าความสอดคล้องในภาพรวมอยูร่ ะหว่าง .80-1.00 แสดงว่า
หลักสู ตร มีความเหมาะสม และความสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ กาหนดและยอมรับได้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการ
ปรับปรุ งพัฒนาหลักสู ตรให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
วาสนา มะณี เรื อง (2559) วิจยั เรื่ อง รู ป แบบการพัฒ นาครู เก่ งครู ดีข องสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน
พบว่า 1) ครู เก่ ง มีคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ความสามารถในการสร้ าง
การพัฒ นาหลัก สู ต ร และสื่ อ การสอน ความสามารถในการสอน ความสามารถในการวัด และ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ และความสามารถในการแก้ปัญหา สาหรับครู ดี มีคุณลักษณะ 2 ประการ ได้แก่
การครองตน และการครองงาน 2) รู ปแบบที่ สามารถพัฒนาครู เก่งครู ดีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้
มากที่สุด คือ การสร้างระบบพี่เลี้ยง รองลงมา คือ การฝึ กอบรม และการนิเทศแบบคลินิกตามลาดับ โดย
รู ป แบบทั้ง สามสามารถพัฒ นาครู เก่ ง ครู ดี ได้ ร้ อ ยละ 65.1 3) รู ป แบบการพัฒ นาครู เก่ ง ครู ดี ข อง
สถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ได้แ ก่ การสร้ า งระบบพี่ เลี้ ยง การฝึ กอบรม และการนิ เทศแบบคลิ นิ ก มี
ความเหมาะสมและมีความเป็ นไปได้สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
กิ ตติภพ ภวณัฐกุลธร (2560) วิจยั เรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาครู ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ที่เสริ มสร้าง
ความสุ ขในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในกรุ งเทพมหานคร พบว่า การศึกษาเอกสาร
งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง และการสั ม ภาษณ์ ผู ท้ รงคุ ณ วุฒิ ก ับ รู ป แบบการพัฒ นาครู ด้านการจัดการเรี ย นรู ้
ที่ เสริ มสร้ า งความสุ ขในการเรี ยนรู ้ ข องผู ้เรี ยนโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาในกรุ งเทพมหานคร โดย
การสังเคราะห์ที่ครอบคลุมเนื้ อหา เกี่ยวกับ 1) หลักการ และเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) สาระสาคัญของ
รู ปแบบ ประกอบด้วย (1) ด้านการพัฒนาความเป็ นครู (2) ด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ (3) ด้านสื่ อ
การเรี ยนรู ้ และแหล่งการเรี ยนรู ้ และ(4) ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ 4) แนวทางการนารู ปแบบไปสู่
การปฏิบตั ิ และ 5) เงื่ อนไขการนารู ปแบบไปสู่ ความสาเร็ จ และนาสาระสาคัญของรู ปแบบ 4 ด้านไป
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สร้ า งเป็ นกรอบแนวคิ ด ในการวิ จยั การประเมิ น ความเหมาะสมของร่ างรู ป แบบการพัฒ นาครู ด้า น
การจัดการเรี ยนรู ้ที่เสริ มสร้างความสุ ขในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในกรุ งเทพมหานคร
จาแนกเป็ นการประเมิ น ความเหมาะสมรู ป แบบการพัฒ นาครู ด้านการจัดการเรี ย นรู ้ โดยภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด สาหรับการประเมินความเหมาะสมสาระสาคัญของรู ปแบบ โดย
ภาพรวม อยู่ใ นระดับ มาก การวิ เคราะห์ ค วามเป็ นไปได้ใ นการปฏิ บ ัติ ข องรู ป แบบการพัฒ นาครู
ด้ า นการจัด การเรี ยนรู ้ ที่ เสริ มสร้ า งความสุ ขในการเรี ยนรู ้ ข องผู ้เรี ยนโรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษาใน
กรุ ง เทพมหานครตามสาระส าคัญ ของรู ป แบบ โดยภาพรวมมี ค วามเป็ นไปได้ใ นการน ารู ป แบบสู่
การปฏิ บตั ิอยู่ในระดับมาก การตรวจสอบยืนยันรู ปแบบรู ปแบบการพัฒนาครู ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ที่
เสริ มสร้างความสุ ขในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในกรุ งเทพมหานครของผูท้ รงคุณวุฒิ
พบว่า มีความเห็นด้วย และสามารถนาไปสู่ การปฏิบตั ิได้ร้อยละ 100
วรนิ ษ ฐา เลขนอก (2560) วิ จ ัย เรื่ อ ง โปรแกรมการพัฒ นาครู ด้านการจัด การเรี ย นรู ้ ส าหรั บ
สถานศึ ก ษา สั งกัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครราชสี ม า เขต 6 ดาเนิ น การโดย
1) สภาพปั จจุบนั และสภาพที่ พึ งประสงค์ในการพัฒ นาครู ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ สาหรับสถานศึก ษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 6 พบว่า (1) สภาพปั จจุบนั การพัฒนา
ครู ด้า นการจัด การเรี ย นรู ้ ส าหรั บ สถานศึ ก ษา โดยรวมมี ก ารปฏิ บ ัติ อ ยู่ในระดับ มาก และรายด้านมี
การปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เรี ยงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการวัดและ
ประเมิ น ผลผู ้เรี ย นตามสภาพจริ ง รองลงมา คื อ ด้า นการใช้ รู ป แบบและเทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนอย่า ง
หลากหลาย และด้านการพัฒ นาสื่ อและนวัตกรรม (2) สภาพที่พึ งประสงค์การพัฒนาครู ด้านการจัด
การเรี ยนรู ้ สาหรับสถานศึกษา โดยรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด และรายด้านอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกด้าน
เรี ยงตามค่าเฉลี่ ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการวัดและประเมิ นผลผูเ้ รี ยนตามสภาพจริ ง
รองลงมาคื อ ด้านการออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ให้เหมาะสมกับวัยผูเ้ รี ยน และด้านหลักสู ตรและ
การบู รณาการเนื้ อหาในกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ และด้านการใช้รูป แบบและเทคนิ ค วิธี ก ารสอนอย่า ง
หลากหลาย 2) โปรแกรมการพัฒนาครู ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ สาหรับสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษานครราชสี ม า เขต 6 โดยรวม พบว่า โปรแกรมการพัฒนาครู ด้านการจัด
การเรี ยนรู ้ ส าหรับสถานศึ กษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษานครราชสี มา เขต 6
มีความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ โดยรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ประกิ จ กิ่ งทอง (2560) วิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญด้วยกระบวนการ Active Learning พบว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
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ด้วยกระบวนการ Active Learning ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ คื อ 1) หลัก การ
2) วัต ถุ ป ระสงค์ 3) กระบวนการพัฒ นารู ปแบบการจัด การเรี ย นรู ้ 4) คุ ณ ลัก ษณะและทัก ษะใน
การปฏิ บ ัติงาน และ 5) คุ ณ ภาพผูเ้ รี ยน โดยในองค์ประกอบที่ 3 กระบวนการพัฒ นารู ปแบบการจัด
การเรี ยนรู ้ มี 6 ขั้นตอน คื อ ขั้นศึกษาสภาพปั ญหา ขั้นนาพาสู่ การพัฒนา ขั้นสรรหาเพิ่มพูนความรู ้ ครู
ขั้นมุ่งสู่ การปฏิบตั ิจริ ง ขั้นไม่ละทิง้ การนิเทศ ติดตามประเมินผลและขั้นบุคลากรครู ทุกคนร่ วมใจพัฒนา
งานวิจัยต่ างประเทศ
คียลิช (Keilitz I., 1997) ได้ศึกษาการฝึ กเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาระดับฝึ กให้มีทกั ษะ
การดูแลตนเองในด้านการแปรงฟั น โดยใช้เทคนิ คการสอนเชิงพฤติกรรม ซึ่ งประกอบไปด้วย เทคนิ ค
การกระตุน้ เตือน โดยใช้การกระตุน้ เตือนทางกาย และการกระตุน้ เตือนทางวาจา เทคนิคการเลียนแบบ
และการสาธิ ต และกาหนดให้กลุ่มตัวอย่างได้รับแรงเสริ มจากสังคมร่ วมด้วย โดยทาการทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 8 คน พบว่า กลุ่ มตัวอย่างทั้งหมดสามารถพัฒนาทักษะและปฏิ บ ตั ิ การแปรงฟั นได้อย่าง
ถูกต้องทุกขั้นตอน
สตี ว าร์ ท (Stewart, 2003) ได้ วิ จ ัย เรื่ อง รู ป แบบการพัฒ นาสู่ มื อ อาชี พ การเรี ย นรู ้ ข องครู
การปฏิบตั ิการสอนของครู และความสาเร็ จทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจยั
พบว่า ระยะเวลาในการเข้าร่ ว มศึ ก ษามี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ คุ ณ ลัก ษณะของครู อ ย่างมี นัย ส าคัญ และ
โรงเรี ย นที่ มี ร ะยะเวลาในการเข้า ร่ ว มโครงการต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ลัก ษณะของครู ต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญ ซึ่ งการวิจยั เสนอว่ารู ปแบบ ดังกล่าวเป็ นรู ปแบบที่เป็ นประโยชน์สาหรับออกแบบพัฒนาครู สู่
มืออาชีพต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
เชาว์ (Shao, Xiaorong, 2004) ได้ศึกษาเรื่ องการปฏิรูปหลักสู ตรและการฝึ กอบรมครู ในโรงเรี ยน
เกษตรกรรมของจี น มี พบว่า ครู ส่ วนใหญ่ ต้องการฝึ กอบรมและเพิ่ ม ทัก ษะในการพัฒ นาหลัก สู ต ร
การเรี ยนการสอนโดยครู มธั ยมมีความคิดเห็ นว่า กิ จกรรมและหลักสู ตรฝึ กอบรมที่เหมาะสม สามารถ
พัฒนาทักษะดังกล่ าวได้ แต่ท้ งั นี้ พบปั ญหาว่ามี ความขาดแคลนในด้านแหล่ งข้อมู ล และนโยบายใน
การพัฒนาวิชาชีพครู ไม่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะดังกล่าว
ลิ ล จิดาช (Liljedahl, 2014) ได้ศึ ก ษาวิธี ก ารพัฒ นาสู่ ก ารเป็ นครู มื ออาชี พ ทางการเรี ย นรู ้ พบว่า
วิธีการพัฒนาครู ให้ได้เรี ยนรู ้สู่การเป็ นครู มืออาชี พมี 5 วิธี คือ 1) การศึกษาต่อ 2) การเข้ากลุ่มเรี ยนรู ้ดว้ ย
เทคนิคอุปนัย 3) การศึกษาดูงานโรงเรี ยนอื่น 4) การเรี ยนรู ้เป็ นทีม และ 5) การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิด หลักการ เกีย่ วกับรูปแบบและการพัฒนารู ปแบบ
แนวคิดการบริหารสถานศึกษา
1. ทฤษฎีระบบ ประกอบด้วย
- ปัจจัยนาเข้า - กระบวนการ
- ผลผลิต
- ข้อมูลย้อนกลับ
2. ปัจจัยที่มตี ่ อการบริหารสถานศึกษา
- บุคลากร
- งบประมาณ
- วัสดุ สื่ อ และอุปกรณ์ - บริ หารจัดการ
3. กระบวนการบริหารวงจรเดมมิ่ง
1) การวางแผน
2) การปฏิบตั ิตามแผน
3) การตรวจสอบ
4) การปรับปรุ ง

รู ปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรียนรู้
ทักษะการช่ วยเหลือตนเองสาหรับผู้เรียนทีม่ ี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา ศู นย์ การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย
1. หลักการของรูปแบบ
2. จุดมุ่งหมายของรู ปแบบ
3. ปัจจัยนาเข้ า
1) บุคลากร
2) งบประมาณ
3) วัสดุ สื่ อ และอุปกรณ์ 4) บริ หารจัดการ

การฝึ กอบรม
1) วิเคราะห์ความต้องการของครู ในการเข้าฝึ กอบรม
2) วางแผนการฝึ กอบรม
3) ดาเนินการฝึ กอบรม
4) ประเมินผลการฝึ กอบรม
5) ติดตามการฝึ กอบรม

4. กระบวนการ

แนวคิดการจัดการเรียนรู้
1) การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2) การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
3) การจัดการเรี ยนรู้สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา
4) การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับ
ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา

5. ผลลัพธ์

บริบทของศู นย์ การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย

ขั้นที่ 1 การวางแผนและสร้างแรงจูงใจ
ขั้นที่ 2 การฝึ กอบรม
ขั้นที่ 3 การนาไปสู่ การปฏิบตั ิ
ขั้นที่ 4 การนิเทศ กากับติดตามและประเมินผล
ขั้นที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

ความสามารถของครู ในการจัดการเรี ยนรู้ ทักษะ
การช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา
1) ด้านการเตรี ยมการสอน
2) ด้านการนาเข้าสู่บทเรี ยน
3) ด้านการจัดการเรี ยนรู้
4) ด้านประเมินผลและสรุ ปผล

ภาพความสาเร็จ
1. ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลื อ
ตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
2. ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการการช่วยเหลือตนเองดีข้ ึน

แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การวิจยั เรื่ อง รู ป แบบการบริ ห ารเพื่ อพัฒ นาครู ใ นการจัดการเรี ย นรู ้ ทกั ษะการช่ วยเหลื อ
ตนเองสาหรับ ผูเ้ รี ยนที่ มีความบกพร่ องทางสติ ปั ญญา ศู นย์การศึ กษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ซึ่ งแบ่งการวิจยั เป็ น 3 ระยะ ดังภาพที่ 3

ขั้นตอน

ระยะที่ 1
กำรศึกษำองค์ ประกอบ
ของรูปแบบฯ

ระยะที่ 2
กำรสร้ ำงรู ปแบบฯ

ระยะที่ 3
กำรประเมินควำมเป็ นไปได้
ของรูปแบบฯ

กระบวนกำรดำเนินกำรวิจยั

ผลลัพธ์

1.1 ศึ กษาเอกสาร วรรณกรรม
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1.2 สัมภาษณ์ครู และผูป้ กครอง
1.3 จัดสนทนากลุ่ม ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ

องค์ ประกอบ
ของรูปแบบฯ

2.1 ยกร่ างรู ปแบบฯ
2.2 ตรวจสอบความเหมาะสมของ
ร่ างรู แบบฯ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
2.3 ทดลองใช้รูปแบบฯ

รู ปแบบฯ

ประเมินความเป็ นไปได้ของ
การนารู ปแบบฯไปใช้กบั ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอื่น
กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ ผูอ้ านวยการ
และครู ผสู ้ อน

ควำมเป็ นไปได้ ใของ
กำรนำรู ปแบบฯไปใช้
กับศู นย์กำรศึกษำพิเศษ
ประจำจังหวัดอื่น ๆ

แผนภำพที่ 3 ขั้นตอนกระบวนการวิจยั
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ตำรำงที่ 4 แสดงกรอบแนวทางการวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
วัตถุประสงค์
ของกำรวิจยั

ประเด็น
ทีม่ ่ งุ ศึกษำ

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบ 1.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ของรู ปแบบการบริ หาร
องค์ประกอบของ
เพื่อพัฒนาครู ใน
รู ปแบบฯ
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ 1.2 ข้อมูลความต้องการ
การช่วยเหลือตนเอง
รู ปแบบการบริ หารเพื่อ
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มี
พัฒนาครู ในการจัดการ
ความบกพร่ องทาง
เรี ยนรู ้และแนวทาง
สติปัญญา ศูนย์การศึกษา
การบริ หาร เพื่อพัฒนาครู
พิเศษ ประจาจังหวัด
ในการจัดการเรี ยนรู ้
สุโขทัย
ทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ความบกพร่ องทาง
สติปัญญา
1.3 องค์ประกอบของ
รู ปแบบฯ

วิธีกำรเก็บรวบรวม
ข้ อมูล
การศึกษาเอกสาร
วรรณกรรมและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การสัมภาษณ์

การจัดสนทนากลุ่ม

กลุ่มเป้ำหมำย/
เครื่ องมือทีใ่ ช้
ผลทีไ่ ด้ รับ
แหล่ งข้ อมูล/ผู้ให้
ในกำรเก็บรวบรวม กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
จำกำรวิจยั
ข้ อมูลกำรวิจยั
ข้ อมูล
เอกสาร วรรณกรรม แบบวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์เนื้อหา
ข้อมูลพื้นฐานองค์ประกอบ
และงานวิจยั
ของรู ปแบบฯ
ครู จานวน10 คน
ผูป้ กครอง จานวน
10 คน

แบบสัมภาษณ์

วิเคราะห์เนื้อหา

ข้อมูลความต้องการรู ปแบบ
การบริ หารเพื่อพัฒนาครู
ในการจัดการเรี ยนรู ้ และ
แนวทางการบริ หารเพื่อพัฒนา
ครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเอง

ผูท้ รงคุณวุฒิ
จานวน 9 คน

ประเด็น
การสนทนากลุ่ม

วิเคราะห์เนื้อหา

องค์ประกอบของรู ปแบบฯ
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ตำรำงที่ 4 (ต่อ)
วัตถุประสงค์
ของกำรวิจยั

ประเด็น
ทีม่ ่ งุ ศึกษำ

2. เพื่อสร้างรู ปแบบ
2.1 การยกร่ างรู ปแบบ ฯ
การบริ หารเพื่อพัฒนาครู
ในการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือ
2.2 การตรวจสอบ
ตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ความเหมาะสมของ
ความบกพร่ องทาง
ร่ างรู ปแบบ ฯ
สติปัญญา ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัด
2.3 การทดลองใช้รูปแบบเพื่อ
สุโขทัย
ศึกษาระดับความสามารถ
ของครู ในการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ความบกพร่ องทาง
สติปัญญา

วิธีกำรเก็บรวบรวม
ข้ อมูล
วิเคราะห์ร่าง
รู ปแบบ ฯ
ตรวจสอบ
ความเหมาะสม
ของร่ างรู ปแบบ ฯ
โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
1. ทดสอบความรู ้
2. ประเมินทักษะ
การปฏิบตั ิ
3. วัดเจตคติ

กลุ่มเป้ำหมำย/
แหล่ งข้ อมูล/ผู้ให้
ข้ อมูลกำรวิจยั
ข้อมูลที่ได้จาก
ระยะที่ 1.1-1.3

เครื่ องมือทีใ่ ช้
ในกำรเก็บรวบรวม
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ข้ อมูล
แบบวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์เนื้อหา

ผูท้ รงคุณวุฒิ
จานวน 11 คน

ประเด็นการตรวจ
สอบความเหมาะสม
ของร่ างรู ปแบบ โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ
1. รู ปแบบฯและคู่มือ
ประกอบการใช้
รู ปแบบฯ
2. แบบทดสอบ
3. แบบประเมินทักษะ
การปฏิบตั ิ
4. แบบวัดเจตคติ

ครู จานวน 9 คน

ผลทีไ่ ด้ รับ
จำกำรวิจยั
ร่ างรู ปแบบ ฯ

วิเคราะห์โดยใช้
ระดับความเหมาะสมของ
สถิติพ้นื ฐานหาร้อยละ รู ปแบบ ฯ

วิเคราะห์โดยใช้
สถิติพ้นื ฐานหาร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความสามารถของครู
ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเอง สาหรับ
ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา หลังจาก
การทดลองใช้รูปแบบฯ
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ตำรำงที่ 4 (ต่อ)
วัตถุประสงค์
ของกำรวิจยั
3. เพื่อประเมินความเป็ น
ไปได้ของรู ปแบบ
การบริ หารเพื่อพัฒนา
ครู ในการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองสาหรับผูเ้ รี ยน
ที่มีความบกพร่ องทาง
สติปัญญา ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัด
สุโขทัย

ประเด็น
ทีม่ ่ งุ ศึกษำ
ความเป็ นไปได้ในการนา
รู ปแบบ ฯ ไปใช้กบั ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดอื่น ๆ

วิธีกำรเก็บรวบรวม
ข้ อมูล
ประเมิน
ความเป็ นไปได้

กลุ่มเป้ำหมำย/
แหล่ งข้ อมูล/ผู้ให้
ข้ อมูลกำรวิจยั
ผูอ้ านวยการ
จานวน 20 คน
ครู จานวน 160 คน

เครื่ องมือทีใ่ ช้
ในกำรเก็บรวบรวม
ข้ อมูล
แบบประเมิน
ความเป็ นไปได้

กำรวิเครำะห์ ข้อมูล

ผลทีไ่ ด้ รับ
จำกำรวิจยั

วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
ระดับความเป็ นไปได้
พื้นฐานหาค่าเฉลี่ย และ ในการนารู ปแบบฯไปใช้
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กับศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดอื่น ๆ
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รายละเอียดของวิธีดาเนินการวิจยั ในแต่ละระยะ ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 กำรศึ กษำองค์ ประกอบของรู ปแบบกำรบริ หำรเพื่ อพั ฒ นำครู ในกำรจั ดกำรเรี ยนรู้
ทั กษะกำรช่ วยเหลื อ ตนเองส ำหรั บ ผู้ เรี ยนที่ มี ควำมบกพร่ องทำงสติ ปั ญ ญำ ศู นย์ กำรศึ กษำพิ เศษ
ประจำจังหวัดสุ โขทัย
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิจยั ในระยะที่ 1 ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นย่อย ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1.1 กำรศึกษำเอกสำร วรรณกรรมและงำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. แหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวกับรู ปแบบและการพัฒนา
รู ปแบบ ทฤษฎี ทางการบริ หาร การพัฒนาครู การจัดการเรี ยนรู ้ของครู ทักษะการช่ วยเหลื อตนเอง
ผู ้เรี ยนที่ มี ความบกพร่ องทางสติ ปั ญญา เทคนิ คการจัดการเรี ยนรู ้ ส าหรั บผู ้เรี ยนที่ มี ความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สื่ อ บริ การ และความช่ วยเหลื ออื่นใด
ทางการศึกษาสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา นอกจากนี้ ยงั ศึกษาจากเอกสารรายงาน
การประเมินตนเอง และสารสนเทศต่าง ๆของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย แล้วนามาเป็ น
ข้อมูลพื้นฐานในการกาหนดองค์ประกอบของรู ปแบบ ฯ ต่อไป
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ได้แ ก่ แบบวิ เ คราะห์ เ อกสาร
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปประเด็นสาคัญที่มีความสอดคล้องกัน และเกี่ยวข้องกัน
จากเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องลงในแบบวิเคราะห์เอกสาร
4. การวิเคราะห์ ข ้อมู ลและการนาเสนอข้อมู ล ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์ เนื้ อหา น าเสนอข้อมู ล
พื้นฐานองค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หารเพื่ อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ ท กั ษะการช่ วยเหลื อ
ตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ขั้นที่ 1.2 กำรสั มภำษณ์
1. กลุ่ ม เป้ าหมาย ได้แ ก่ ครู และผูป้ กครอง รวม 20 คน ซึ่ งได้มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ประกอบด้วย 1) ครู จานวน 10 คน ที่มีคุณสมบัติดงั นี้ (1) จบการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ข้ ึ นไป (2) ปฏิบตั ิหน้าที่สอนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ปี การศึกษา 2560
(3) มีประสบการณ์ในการสอนผูเ้ รี ยนที่เป็ นเด็กพิเศษหรื อเด็กพิการ มาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และ 2) ผูป้ กครอง
จานวน 10 คน ที่ เป็ นผูท้ ี่ พาผูเ้ รี ยนมารั บบริ การที่ ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ประจาปี
การศึกษา 2560 และเป็ นผูม้ ารับบริ การอย่างสม่าเสมอติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี การศึกษา (ภาคผนวก ข)
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2. เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ได้แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์ (ภาคผนวก ช) ซึ่ งมี
ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือ ดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์
2.2 กาหนดประเด็นการสัมภาษณ์ ซึ่ งเกี่ยวกับความต้องการรู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนา
ครู ในการจัด การเรี ยนรู ้ และแนวทางการบริ หารเพื่ อ พัฒ นาครู ในการจัด การเรี ยนรู ้ ท ั ก ษะ
การช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
2.3 นาประเด็นการสัมภาษณ์ เสนอให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา
(Content Validity) โดยผู ้ เชี่ ยวชาญ 5 คน (ภาคผนวก ข) แล้ ว น าผลการตรวจสอบมาวิ เคราะห์
หาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) ตามความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ
พบว่า มีค่าดัชนี ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 - 1.00 นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไข แล้วนาไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
3. การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ผู ้วิ จ ัยด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อมู ลในปี การศึ ก ษา 2560 โดย
การสัมภาษณ์ ครู และผูป้ กครองเกี่ ยวกับข้อมูลความต้องการรู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัด
การเรี ยนรู ้ และแนวทางการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่ วยเหลื อตนเองสาหรับ
ผูเ้ รี ยนที่ มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ผูว้ ิจยั ทาการสัมภาษณ์ ด้วยตนเอง จดบันทึกการสัมภาษณ์ และ
จัดพิมพ์ขอ้ มูล ผลจากการสัมภาษณ์ แล้วนาผลการสัมภาษณ์ ส่งไปให้กลุ่มเป้ าหมายทาการตรวจทานเพื่อ
ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการสัมภาษณ์ ครั้งนี้
4. การวิ เคราะห์ ข ้อมู ล และน าเสนอข้อมู ล ผู ้วิ จ ัยใช้ การวิ เคราะห์ เนื้ อหา น าเสนอข้อมู ล
ความต้องการรู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ และแนวทางการบริ หารเพื่อพัฒนาครู
ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ขั้นที่ 1.3 กำรจัดสนทนำกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
1. กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและผูท้ รงคุณวุฒิ
ซึ่ งได้มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ปี การศึ กษา 2560 จานวน 9 คน ประกอบด้วย
1) อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา จานวน 4 คน ที่มีผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการบริ หารเพื่อพัฒนาครู
ในการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู 2) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 3 คน ที่มีคุณสมบัติ (1) จบการศึกษาระดับ
ปริ ญญาเอก หรื อมีวทิ ยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ (2) มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการศึกษา
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ (3) เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
3) ผูท้ รงคุ ณวุฒิ จานวน 2 คน ที่ มี คุณสมบัติ (1) เคยเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สั งกัดส านักบริ หารงาน
การศึกษาพิ เศษ (2) มี ประสบการณ์ เกี่ ยวข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ
ไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี (ภาคผนวก ค)
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2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ประเด็นการสนทนากลุ่ม (ภาคผนวก ช)
ซึ่ งมีข้ นั ตอนการสร้างเครื่ องมือ ดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างประเด็นการสนทนากลุ่ม
2.2 กาหนดประเด็นในการสนทนากลุ่ม
2.3 น าประเด็ น การสนทนากลุ่ ม เสนอให้ ผูเ้ ชี่ ย วชาญเพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรง
เชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน (ภาคผนวก ก) นาผลการตรวจสอบความตรง
เชิ งเนื้ อหามาวิ เคราะห์ ห าค่ าดัช นี ค วามสอดคล้ อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) ตาม
ความคิ ดเห็ นของผู ้เชี่ ยวชาญ พบว่า มี ค่ าดัชนี ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 - 1.00 น าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์ แล้วนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
3. การเก็บรวบรวมข้อมู ล ผูว้ ิจยั ท าหนังสื อขอความอนุ เคราะห์ ถึงผูท้ รงคุ ณวุฒิท้ งั 9 คน
เพื่ อเรี ยนเชิ ญเข้าร่ วมสนทนากลุ่ ม พร้ อมแนบประเด็นการสนทนากลุ่ ม ไปกับ หนังสื อเชิ ญ ผูว้ ิจยั
ประสานงานกับผูท้ รงคุ ณวุฒิเพื่อเรี ยนให้ทราบ และขอคายืนยันในการเข้าร่ วมสนทนากลุ่มอีกครั้ง
ทางโทรศัพท์ ดาเนิ นสนทนากลุ่มในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์ เด็น อาเภอเมือง
จังหวัดเชี ยงใหม่ และการจัดสนทนากลุ่มครั้งนี้ มี นายธี ระ จันทรรัตน์ ผูท้ รงคุณวุฒิ อดีตผูอ้ านวยการสานัก
บริ หารงานการศึ กษาพิเศษ ปั จจุ บนั ดารงตาแหน่ ง ผูช้ านาญการการบริ หารการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ประจาเขต
ตรวจราชการ เขตบริ หารงานการศึกษาพิเศษ เป็ นผูด้ าเนิ นการสนทนากลุ่ม เพื่อให้ผูท้ รงคุณวุฒิทุกคนร่ วมกัน
แสดงความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับองค์ประกอบของรู ปแบบ ฯ ผูว้ ิจยั เป็ นผูน้ าเสนอโครงร่ างการวิจยั เรื่ อง รู ปแบบ
การบริ หารเพื่ อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ ท ักษะการช่ วยเหลื อตนเองส าหรั บผูเ้ รี ยนที่ มี ความบกพร่ อง
ทางสติ ปั ญญา ศู นย์การศึ กษาพิ เศษ ประจ าจังหวัดสุ โขทัย ผู ท้ ี่ ท าหน้ าที่ บ ันทึ กเสี ยง และถ่ ายภาพ คื อ
นายอานนท์ เขี ยวแก้ว ตาแหน่ ง ครู ผูจ้ ดบันทึกการสนทนากลุ่ ม คื อ นางวงเดื อน พรมวิชัย ตาแหน่ ง ครู และ
ผูท้ าหน้าที่บริ การทัว่ ไป คือ นางทวีพร ช่ วยเพล และนางสาวชนิ ดา แก้วนาค ตาแหน่ ง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการนาเสนอข้อมูล ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา นาเสนอข้อมูล
องค์ประกอบรู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับ
ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
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ระยะที่ 2 กำรสร้ ำงรู ปแบบกำรบริ หำรเพื่อพัฒนำครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ทักษะกำรช่ วยเหลือ
ตนเองสำหรับผู้เรียนทีม่ ีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ ศูนย์ กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดสุ โขทัย
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิจยั ในระยะที่ 2 ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นย่อย ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 2.1 ยกร่ ำงรู ปแบบกำรบริ หำรเพื่ อ พัฒ นำครู ในกำรจั ดกำรเรี ยนรู้ ทักษะกำรช่ วยเหลื อ
ตนเองสำหรับผู้เรียนทีม่ ีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ ศูนย์ กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดสุ โขทัย
1. แหล่ ง ข้อ มู ล ได้แ ก่ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากระยะที่ 1 ประกอบด้ว ย 1) ข้อ มู ล จากการศึ ก ษา
เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อง 2) ข้อมู ล จากการสั ม ภาษณ์ ครู และผูป้ กครอง และ
3) ข้อมูลจากการจัดสนทนากลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร
3. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู ้วิ จ ัย น าข้ อ มู ลที่ ไ ด้ ม ายกร่ างรู ปแบบฯ ซึ่ งมี ท้ ั งหมด
5 องค์ ป ระกอบ ได้แ ก่ องค์ ป ระกอบที่ 1 หลัก การของรู ป แบบ องค์ป ระกอบที่ 2 จุ ด มุ่ ง หมาย
ของรู ป แบบ องค์ประกอบที่ 3 ปั จจัยนาเข้า องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการ และองค์ประกอบที่ 5
ผลลัพธ์ และคู่มือประกอบการใช้รูปแบบฯ แล้วนาเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ แล้วจัดพิมพ์เป็ นรู ปแบบฉบับสมบูรณ์
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการนาเสนอข้อมูล ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์ เนื้ อหา เสนอร่ างรู ปแบบ
การบริ ห ารเพื่ อ พัฒ นาครู ใ นการจัด การเรี ยนรู ้ ท ัก ษะการช่ ว ยเหลื อ ตนเองส าหรั บ ผู ้เรี ย นที่ มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ขั้นที่ 2.2 ตรวจสอบควำมเหมำะสมของร่ ำงรู ปแบบกำรบริ หำรเพื่อพัฒนำครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู้
ทักษะกำรช่ วยเหลือตนเอง สำหรั บผู้เรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ ศู นย์ กำรศึ กษำพิเศษ ประจำ
จังหวัดสุ โขทัย
1. กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และผูท้ รงคุณวุฒิ
ซึ่ งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ปี การศึกษา 2560 จานวน 11 คน ประกอบด้วย
1) อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา จานวน 5 คน ที่ มีผลงานทางวิชาการเกี่ ยวกับการบริ หารเพื่อพัฒนาครู
การจัดการเรี ยนรู ้ของครู และเกี่ ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ 2) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 4 คน ที่มี
คุณสมบัติ (1) จบการศึกษาระดับปริ ญญาเอกหรื อมีวิทยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ ยวชาญ (2) มีประสบการณ์
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการศึกษาสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ (3) เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัด
ส านักบริ หารงานการศึ กษาพิ เศษ 3) ผูท้ รงคุ ณวุฒิ จานวน 2 คน ที่ มี คุ ณสมบัติ (1) เคยเป็ นผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษา สั งกัดส านั ก บริ หารงานการศึ กษาพิ เศษ (2) มี ป ระสบการณ์ เกี่ ยวข้องกับ การบริ หาร
จัดการศึกษาสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี (ภาคผนวก ง)
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2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ล ได้แก่ ประเด็นการตรวจสอบความเหมาะสม
ของร่ างรู ปแบบฯ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่ งมีข้ นั ตอนการสร้างเครื่ องมือ ดังนี้
2.1 ศึ ก ษ าเอกส าร วรรณ กรรม ที่ เกี่ ยวกั บ การส ร้ า งป ระเด็ น การตรวจส อบ
ความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
2.2 กาหนดประเด็นการตรวจสอบความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
2.3 นาประเด็นการตรวจสอบความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ เสนอ
ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5
คน (ภาคผนวก ก) นาผลการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้อหามาวิเคราะห์ความสอดคล้องด้วยการหาค่า
ดัช นี ค วามสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) ตามความคิ ด เห็ น ของผูเ้ ชี่ ยวชาญ
พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 - 1.00 นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์ และ
นาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การแปลความหมายระดับ ความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯ เที ยบเคี ยงเกณฑ์ ของ
วิรัช วรรณรัตน์ (2560) ดังนี้
ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯ อยูใ่ นระดับ มากที่สุด
ร้อยละ 70 – 79 หมายถึง ความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯ อยูใ่ นระดับ มาก
ร้อยละ 60 – 69 หมายถึง ความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯ อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
ร้อยละ 50 – 59 หมายถึง ความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯ อยูใ่ นระดับ น้อย
ต่ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง ความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯ อยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ทาหนังสื อขอความอนุเคราะห์ถึงผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อเรี ยนเชิญเข้า
ร่ วมการประชุ ม พร้อมแนบประเด็นการตรวจสอบความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
ไปกับหนังสื อเชิ ญ และผูว้ ิจยั ได้ประสานงานเพื่ อแจ้ง และยืนยันเข้าร่ วมการประชุ มอี กครั้ ง ผูว้ ิจยั ได้
ดาเนิ นการจัดประชุ มผูท้ รงคุณวุฒิข้ ึนในวันเสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมภูมิสุโขทะเลหลวง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย การประชุมครั้งนี้มี ดร.วุฒิศกั ดิ์ เหล็กคา ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการ
เชี่ยวชาญโรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานกลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 5 สังกัดสานัก
บริ หารงานการศึกษาพิเศษ เป็ นประธานในการประชุม โดยดาเนินการประชุมตามประเด็นการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯ เพื่อให้ผทู ้ รงคุ ณวุฒิที่เข้าร่ วมประชุ มพิจารณาความเหมาะสมของร่ าง
รู ปแบบฯ ในทุ กองค์ประกอบ ซึ่ งมี ท้ งั หมด 5 องค์ประกอบ โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูจ้ ดบันทึ กการประชุ มตาม
ประเด็นต่าง ๆ ที่ผทู ้ รงคุ ณวุฒิร่วมกันพิจารณาความเหมาะสม วิพากษ์ และให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อ
นามาพัฒนา ปรั บปรุ งและแก้ไขให้ เป็ นรู ปแบบการบริ หารเพื่ อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ ท ักษะ
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การช่ วยเหลื อตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โขทัยที่ถูกต้อง และมีความสมบูรณ์ที่สุด เพื่อนาไปทดลองใช้กบั กลุ่มเป้ าหมายต่อไป
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการนาเสนอข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วธิ ี การวิเคราะห์เนื้อหา และ
ใช้สถิติพ้ืนฐานหาค่าร้อยละ และสรุ ปตามประเด็นการตรวจสอบความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯ โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ เสนอข้อมูลระดับความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลนามาพัฒนา ปรับปรุ ง
และแก้ไขให้เป็ นรู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับ
ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัยที่ถูกต้อง และมีความ
สมบูรณ์ที่สุด เพื่อนาไปทดลองใช้กบั กลุ่มเป้ าหมายต่อไป
ขั้นที่ 2.3 ทดลองใช้ รูปแบบกำรบริ หำรเพื่อพัฒนำครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ทักษะกำรช่ วยเหลือตนเอง
สำหรับผู้เรียนทีม่ ีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ ศูนย์ กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดสุ โขทัย
1. แหล่ งข้ อมู ล /กลุ่ ม เป้ าหมาย ได้ แก่ ครู ซึ่ งได้ มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ปี การศึ กษา 2561 จานวน 9 คน ที่ มี คุ ณสมบัติดังนี้ 1) จบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึ นไป
2) ปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ สอนที่ หน่ วยบริ การของศู นย์การศึ กษาพิ เศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย 3) มี แผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) สาหรับผูเ้ รี ยนที่ มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ รู ปแบบ และคู่มือการใช้รูปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู
ในการจัดการเรี ยนรู ้ ท ักษะการช่ วยเหลื อตนเองส าหรั บผู เ้ รี ยนที่ มี ความบกพร่ องทางสติ ปั ญญา ศู นย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย และเครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
2.1 แบบทดสอบวัด ความรู ้ ในการจัด การเรี ย นรู ้ ท ัก ษะการช่ วยเหลื อตนเองส าหรั บ
ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ซึ่ งมีวธิ ี การสร้างเครื่ องมือ ดังนี้
2.1.1 ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดความรู ้
2.1.2 วิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับความรู ้พ้นื ฐานทางการศึกษาพิเศษ การจัดการศึกษาสาหรับ
ผูท้ ี่มีความต้องการพิเศษ เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา การจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualized Education Program : IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP)
และแผนการให้ บ ริ การช่ วยเหลื อเฉพาะครอบครั ว (Individualized Family Service Plan : IFSP)
หลักการ เทคนิ ค/วิธี การช่ วยเหลื อ การจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่ อการเรี ยนรู ้ และการจัดการเรี ยนรู ้
สาหรับเด็กที่ มีความบกพร่ องทางสติปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ บริ การ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา และการวัดผล และการประเมินผล
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2.1.3 สร้างแบบทดสอบวัดความรู ้ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับ
ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ชนิ ดเลือกตอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 50 ข้อ ครอบคลุ ม
เนื้อหาตามที่กาหนดไว้
2.1.4 นาแบบทดสอบวัดความรู ้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ทกั ษะการช่ วยเหลื อตนเองสาหรับ
ผู ้เรี ยนที่ มี ความบกพร่ องทางสติ ปั ญ ญา ที่ ส ร้ างขึ้ นเสนอผู ้เชี่ ยวชาญ จ านวน 5 คน เพื่ อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา แล้วนาผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหามาวิเคราะห์ ความสอดคล้อง
ด้วยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) มีค่า IOC ระหว่าง
0.60 – 1.00
2.1.5 นาแบบทดสอบวัดความรู ้ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับ
ผูเ้ รี ยนที่ มีความบกพร่ องทางสติ ปั ญญา ที่ ปรับปรุ งไปทดลองใช้ก ับครู ศู นย์การศึ กษาพิ เศษ ประจา
จังหวัดสุ โขทัย จานวน 30 คน (ที่ ไม่ ใช่ กลุ่ มเป้ าหมาย) นาผลการท าแบบทดสอบวัดความรู ้ ในการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา มาหาค่าความยากง่าย
(p) และค่าอานาจจาแนก (r) ตามวิธีการของเบรนนอน (Brennan) ของแบบทดสอบวัดความรู ้รายข้อ
โดยคัดเลื อกข้อสอบที่มีค่าความยาก (p) อยูร่ ะหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอานาจจาแนก (r) อยูร่ ะหว่าง
0.20 - 1.00 ได้ขอ้ สอบอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 40 ข้อ
2.1.6 วิ เคราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัด ความรู ้ ใน
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา เฉพาะข้อที่มี
ค่าอานาจจาแนกตามเกณฑ์ 40 ข้อ ด้วยวิธีของ Lovett (เทียมจันทร์ พาณิ ชย์ผลินไชย , 2552) ได้ค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.90
2.1.7 จัดทาเป็ นแบบทดสอบวัดความรู ้ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ฉบับสมบูรณ์
2.2 แบบประเมิ น ทัก ษะการปฏิ บ ัติของครู ในการจัดการเรี ย นรู ้ ท ัก ษะการช่ วยเหลื อ
ตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ซึ่ งมีวธิ ี การสร้างเครื่ องมือ ดังนี้
2.2.1 ศึ กษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการสร้ างแบบประเมิ น
ทักษะการปฏิบตั ิของครู
2.2.2 สร้ า งแบบประเมิ น ทัก ษะการปฏิ บ ัติ ข องครู ใ ห้ ค รอบคลุ ม ด้านการเตรี ย ม
การสอน ด้านการนาเข้าสู่ บทเรี ยน ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ และด้านการประเมิน และสรุ ปผล ซึ่ งแบบ
ประเมิ น ทัก ษะการปฏิ บ ัติ มี ล ัก ษณะเป็ นแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) (บุ ญ ชม
ศรี สะอาด, 2556) แบ่งออกเป็ น 5 ระดับการปฏิบตั ิ ดังนี้
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5 หมายถึง ทักษะการปฏิบตั ิของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับ ดีเยีย่ ม
4 หมายถึง ทักษะการปฏิบตั ิของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับ ดี
3 หมายถึง ทักษะการปฏิบตั ิของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ทักษะการปฏิบตั ิของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับ พอใช้
1 หมายถึง ทักษะการปฏิบตั ิของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับ ปรับปรุ ง
เกณฑ์ ก ารประเมิ น และการแปลความหมายคะแนนทัก ษะการปฏิ บ ัติ ใ น
การจัดการเรี ยนรู ้ของครู (บุญชม ศรี สะอาด, 2556) ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง ครู มีทกั ษะการปฏิบตั ิในการจัดการเรี ยนรู ้
อยูใ่ นระดับ ดีเยีย่ ม
3.51 – 4.50 หมายถึง ครู มีทกั ษะการปฏิบตั ิในการจัดการเรี ยนรู ้
อยูใ่ นระดับ ดี
2.51 – 3.50 หมายถึง ครู มีทกั ษะการปฏิบตั ิในการจัดการเรี ยนรู ้
อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง ครู มีทกั ษะการปฏิบตั ิในการจัดการเรี ยนรู ้
อยูใ่ นระดับ พอใช้
1.00 – 1.50 หมายถึง ครู มีทกั ษะการปฏิบตั ิในการจัดการเรี ยนรู ้
อยูใ่ นระดับ ปรับปรุ ง
เกณฑ์การประเมิน พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของระดับคะแนน ซึ่ งต้องมีระดับ 3.51
ขึ้นไป จึงถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2.2.3 นาแบบประเมิ น ทัก ษะการปฏิ บ ัติ ของครู ที่ สร้ างขึ้ นเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน
5 คน เพื่ อตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา แล้วน าผลการตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหามา
วิเคราะห์ ความสอดคล้องด้วยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC)
ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 -1.00
2.2.4 นาแบบประเมินทักษะการปฏิ บตั ิของครู ไปทดลองใช้กบั ครู ศูนย์การศึกษา
พิ เศษ ประจ าจังหวัดสุ โขทัย จ านวน 30 คน (ที่ ไม่ ใช่ กลุ่ มเป้ าหมาย) เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้อ ง
ความชัดเจนของข้อคาถาม และความสอดคล้องของผลการประเมิน แล้วนามาปรั บปรุ งแก้ไขให้
สมบูรณ์
2.2.5 จัด ท าแบบประเมิ น ทัก ษะการปฏิ บ ัติ ข องครู ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ ท ัก ษะ
การช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ฉบับสมบูรณ์
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2.3 แบบวัดเจตคติ ซึ่ งมีวธิ ี การสร้างเครื่ องมือ ดังนี้
2.3.1 ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดเจตคติ
2.3.2 สร้างแบบวัดเจตคติ ซึ่ งเป็ นแบบวัดความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับความรู ้ สึกนึ กคิ ดทั้ง
ทางบวก และทางลบในการจัดการเรี ยนรู ้ ท กั ษะการช่ วยเหลื อตนเองส าหรั บผูเ้ รี ยนที่ มี ความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) (บุญชม ศรี สะอาด, 2556)
ดังนี้
1) เมื่ อ ข้ อ ความที่ ก าหนดให้ แ สดงถึ ง ความรู ้ สึ กนึ ก คิ ด ของครู ที่ เกี่ ย วกั บ
การจัด การเรี ย นรู ้ ท ัก ษะการช่ ว ยเหลื อ ตนเองส าหรั บ ผู ้เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา
(ความรู ้สึกนึกคิดทั้งทางบวก) ให้คะแนนดังนี้
5 หมายถึง ความรู ้สึกนึกคิดของครู เห็นด้วยอย่างยิง่
4 หมายถึง ความรู ้สึกนึกคิดของครู เห็นด้วย
3 หมายถึง ความรู ้สึกนึกคิดของครู ไม่แน่ใจ
2 หมายถึง ความรู ้สึกนึกคิดของครู ไม่เห็นด้วย
1 หมายถึง ความรู ้สึกนึกคิดของครู ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
2) เมื่ อข้ อ ความที่ ก าหนดให้ แสดงถึ งความรู ้ สึ กนึ กคิ ด ของครู เกี่ ยวกั บ
การจัด การเรี ยนรู ้ ท ั ก ษะการช่ ว ยเหลื อ ตนเองส าหรั บ ผู ้เรี ยนที่ มี ค วามบกพร่ องทางสติ ปั ญญา
(ความรู ้สึกนึกคิดทั้งทางลบ) ให้คะแนนดังนี้
1 หมายถึง ความรู ้สึกนึกคิดของครู เห็นด้วยอย่างยิง่
2 หมายถึง ความรู ้สึกนึกคิดของครู เห็นด้วย
3 หมายถึง ความรู ้สึกนึกคิดของครู ไม่แน่ใจ
4 หมายถึง ความรู ้สึกนึกคิดของครู ไม่เห็นด้วย
5 หมายถึง ความรู ้สึกนึกคิดของครู ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
นาผลการวิเคราะห์ไปเทียบกับเกณฑ์เพื่อหาระดับเจตคติของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้
ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2556)
4.51 – 5.00 หมายถึง ครู มีเจตคติในการจัดการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับ สู ง
3.51 – 4.50 หมายถึง ครู มีเจตคติในการจัดการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับ ค่อนข้างสู ง
2.51 – 3.50 หมายถึง ครู มีเจตคติในการจัดการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง ครู มีเจตคติในการจัดการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับ ค่อนข้างต่า
1.00 – 1.50 หมายถึง ครู มีเจตคติในการจัดการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับ ต่า
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เกณฑ์การประเมิน พิจารณาจากค่าเฉลี่ ยของระดับคะแนน ซึ่ งต้องมี ระดับคะแนนเฉลี่ ย 3.51
ขึ้นไป จึงถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2.3.3 น าแบบวัดเจตคติ ที่ ส ร้ างขึ้ นเสนอผูเ้ ชี่ ย วชาญ จานวน 5 คน เพื่ อ ตรวจสอบ
ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อหา แล้ ว น าผลการตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อหามาวิ เคราะห์
ความสอดคล้องด้วยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) ตาม
ความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ พบว่า มี ค่าดัชนี ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 - 1.00 จากนั้นผูว้ ิจยั จึงนา
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์
2.2.4 นาแบบวัดเจตคติ ที่ ป รั บ ปรุ งแก้ไขไปทดลองใช้ก ับ ครู ศูน ย์ก ารศึ กษาพิ เศษ
ประจาจังหวัดตาก จานวน 30 คน (ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้ าหมาย) วิเคราะห์คุณภาพเพื่อหาค่าอานาจจาแนก
รายข้อของแบบวัดเจตคติของครู คัดเลือกข้อที่มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป พบว่า ค่าอานาจ
จาแนกอยู่ระหว่าง 0.20 - 1.00 และวิเคราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของแบบวัดเจตคติ
โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ แอลฟ่ า (Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (สมบัติ ท้ายเรื อคา, 2551)
ซึ่งผลการวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดเจตคติท้ งั ฉบับ พบว่า มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.73
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั นารู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ที่ได้ปรับปรุ ง แก้ไขตามที่
ผูท้ รงคุณวุฒิได้เสนอแนะเพิ่มเติมจากการตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบ ฯ แล้วนาไปทดลอง
ใช้จริ ง กับครู กลุ่ มเป้ าหมาย ปี การศึกษา 2561 จานวน 9 คน ที่ มีคุณสมบัติดงั นี้ 1) จบการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป 2) ปฏิ บตั ิ หน้าที่ สอนที่หน่ วยบริ การของศูนย์การศึ กษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
3) มีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) สาหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางสติ ปั ญญา โดยดาเนิ นการตามขั้นตอนของกระบวนการตามรู ปแบบฯ และทา
การเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1) ท าการทดสอบความรู ้ ของครู ท้ งั ก่ อน – หลังการฝึ กอบรม โดยใช้
แบบทดสอบวัด ความรู ้ ใ นการจัด การเรี ยนรู ้ ท ั ก ษะการช่ ว ยเหลื อ ตนเองส าหรั บ ผู ้เรี ยนที่ มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา 2) ทาการประเมินทักษะการปฏิบตั ิของครู โดยใช้แบบประเมินทักษะ
การปฏิบตั ิของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทาง
สติ ปั ญ ญา และ 3) วัด เจตคติ ข องครู โดยใช้ แ บบวัด เจตคติ ซ่ ึ งเป็ นแบบวัดความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ
ความรู ้สึกนึ กคิดทั้งทางบวก และทางลบใน การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา เพื่อศึกษาระดับความสามารถของครู ในด้านความรู ้ ด้านทักษะ และด้าน
เจตคติในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
หลังจากการทดลองใช้รูปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่ วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย นอกจากนี้ ครู
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ที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย ดาเนินการโดยดาเนินการศึกษาผลพัฒนาการของผูเ้ รี ยนก่อนและหลังการทดลองใช้
รู ปแบบ ฯ เพื่อยืนยันผลการทดลองใช้รูปแบบ ฯ ตามลาดับ
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล และนาเสนอข้อมูล วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติพ้ืนฐานหาร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะนี้ ผูว้ ิจยั นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการทดลองใช้รูปแบบฯ มาพิจารณา เพื่อปรับปรุ ง
แก้ไข และพัฒนาให้ได้รูปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่ วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่ มีความบกพร่ องทางสติ ปัญญา ศูนย์การศึ กษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ที่สมบูรณ์
มากยิง่ ขึ้น มีความยืดหยุน่ เหมาะสม และสามารถนาไปใช้ในการขยายผลในระยะที่ 3 ต่อไป
ระยะที่ 3 ประเมินควำมเป็ นไปได้ ในกำรนำรู ปแบบกำรบริ หำรเพื่ อพัฒนำครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู้
ทักษะกำรช่ วยเหลือตนเองสำหรั บผู้เรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ ศู นย์ กำรศึ กษำพิเศษ ประจำ
จังหวัดสุ โขทัย ไปใช้
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิจยั ในระยะที่ 3 ดังต่อไปนี้
1. แหล่ งข้อมู ล/กลุ่ มเป้ าหมาย ได้แก่ ผูอ้ านวยการและครู ซึ่ งได้มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ปี การศึกษา 2561 จานวน 180 คน จาก 4 ภูมิภาค โดยเลื อกมาภูมิภาคละ 5 จังหวัด
พิจารณาจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดที่มีบริ บทใกล้เคียงกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โขทัย ทั้งหมด 20 แห่ ง ที่มีคุณสมบัติดงั นี้ 1) เป็ นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเหมือนกันไม่ใช่
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2) เป็ นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดที่มีการให้บริ การช่วยเหลื อ
ระยะแรกเริ่ มตามแนวทางของสานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ 3) เป็ นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
ที่มีผอู ้ านวยการที่มีตวั ตน ณ วันที่ให้ขอ้ มูล ซึ่ งไม่ใช้ผทู ้ ี่รักษาการแทน 4) เป็ นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัด ที่ผอู ้ านวยการและครู ยนิ ดีและสมัครใจในการให้ขอ้ มูลตามแบบประเมินความเป็ นไปได้ในการนา
รู ปแบบฯ ไปใช้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นผูอ้ านวยการของศูนย์การศึกษาพิเศษทั้ง 20 แห่ ง จานวน 20 คน และครู ที่
ปฏิบตั ิการสอนที่มีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) สาหรับผูเ้ รี ยน
ที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอื่น ๆ แห่ งละ 8 คน จานวน 160 คน
รวมทั้งสิ้ น 180 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ล ได้แก่ แบบประเมินความเป็ นไปได้ของการนา
รู ปแบบ ฯ ไปใช้ ซึ่งมีวธิ ีการสร้างเครื่ องมือ ดังนี้
2.1 ศึ กษาเอกสาร วรรณกรรมที่ เกี่ ยวกับ การสร้ างแบบประเมิ นความเป็ นไปได้ของ
การนารู ปแบบ ฯ ไปใช้
2.2 ก าหนดประเด็ น ในการสร้างแบบประเมิ นความเป็ นไปได้ของการนารู ปแบบ ฯ
ไปใช้ กับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งมี 2 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 ประเมิ น ความเป็ นไปได้ ข องการน ารู ปแบบการบริ ห ารเพื่ อ พัฒ นาครู
ในการจัดการเรี ย นรู ้ ท ัก ษะการช่ วยเหลื อ ตนเองส าหรั บ ผู เ้ รี ย นที่ มี ค วามบกพร่ องทางสติ ปั ญ ญา
ศู นย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ไปใช้ โดยแบบประเมิ น ความเป็ นไปได้ของการน า
รู ปแบบ ฯ ไปใช้ฉบับนี้ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแบบ
ของลิเคิร์ท (Likert) (บุญชม ศรี สะอาด, 2556) ดังนี้
การให้คะแนนความเป็ นไปได้ของการนารู ปแบบ ฯ ไปใช้ดงั นี้
5 หมายถึง มีความเป็ นไปได้ของการนารู ปแบบฯไปใช้
อยูใ่ นระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความเป็ นไปได้ของการนารู ปแบบฯไปใช้
อยูใ่ นระดับ มาก
3 หมายถึง มีความเป็ นไปได้ของการนารู ปแบบฯไปใช้
อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความเป็ นไปได้ของการนารู ปแบบฯไปใช้
อยูใ่ นระดับ น้อย
1 หมายถึง มีความเป็ นไปได้ของการนารู ปแบบฯไปใช้
อยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด
เกณฑ์การประเมินและการแปลความหมายคะแนนการประเมินความเป็ นไปได้ของ
การนารู ปแบบ ฯ ไปใช้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2556) ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเป็ นไปได้ของการนารู ปแบบฯไปใช้
อยูใ่ นระดับ มากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเป็ นไปได้ของการนารู ปแบบฯไปใช้
อยูใ่ นระดับ มาก
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเป็ นไปได้ของการนารู ปแบบฯไปใช้
อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเป็ นไปได้ของการนารู ปแบบฯไปใช้
อยูใ่ นระดับ น้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเป็ นไปได้ของการนารู ปแบบฯไปใช้
อยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด
เกณฑ์ การประเมิ น พิ จารณาจากค่าเฉลี่ ยของระดับคะแนนความเป็ นไปได้ของการน า
รู ปแบบฯ ไปใช้ ซึ่งต้องมีระดับ 3.51 ขึ้นไป จึงถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน และรู ปแบบการบริ หารเพื่อ
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พัฒ นาครู ในการจัด การเรี ย นรู ้ ท ัก ษะการช่ ว ยเหลื อ ตนเองส าหรั บ ผู เ้ รี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทาง
สติ ปั ญ ญา ศู นย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย สามารถนาไปใช้ก ับ ศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ
ประจาจังหวัดอื่น ๆ ได้
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ ลักษณะเป็ นแบบปลายเปิ ด
2.3 นาแบบประเมินความเป็ นไปได้ เสนอให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ ง
เนื้ อหาโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน (ภาคผนวก ก) แล้วน าผลการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหามา
วิเคราะห์ความสอดคล้องด้วยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC)
ตามความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ พบว่า มีค่าดัชนี ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 - 1.00 จากนั้น ผูว้ ิจยั จึงนา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์
3. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู ้วิ จ ัย ด าเนิ น การโดยส่ งหนั ง สื อขอความอนุ เคราะห์ ถึ ง
ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอื่น ๆ จานวน 20 แห่ งของ 4 ภูมิภาค ๆ ละ 5 แห่ ง
ที่ใช้เป็ นแหล่ งข้อมู ล/กลุ่ มเป้ าหมายเพื่อขออนุ ญาตนารู ปแบบการบริ หารเพื่ อพัฒนาครู ในการจัด
การเรี ย นรู ้ ท ัก ษะการช่ วยเหลื อ ตนเองส าหรั บ ผู เ้ รี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาและคู่ มื อ
ประกอบการใช้รูปแบบ ฯไปขยายผล และประเมินความเป็ นไปได้ พร้อมนี้ ผวู ้ จิ ยั ได้ส่งแบบประเมิน
ความเป็ นไปได้ไปให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอื่น ๆ แห่ งละ 9 ฉบับ สาหรับผูอ้ านวยการ
1 ฉบับ และครู 8 ฉบับ ส่ ง ทางไปรษณี ย ์เป็ นจดหมายลงทะเบี ย น และผูว้ ิจยั ได้รับ แบบประเมิ น
ความเป็ นไปได้ก ลับ คื นจากศู นย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจาจังหวัดอื่ น ๆ ทุ ก แห่ ง จานวน 180 ฉบับ
คิดเป็ นร้อยละ 100
4. การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล และการน าเสนอข้อ มู ล วิ เคราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ พ้ื น ฐาน
หาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นาเสนอข้อมูลความเป็ นไปได้ของการนารู ปแบบฯ ไปใช้กบั
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอื่น ๆ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่ มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึ กษาพิ เศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ผูว้ ิจยั
นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. ผลการศึ ก ษาองค์ ประกอบของรู ป แบบการบริ ห ารเพื่ อ พั ฒ นาครู ใ นการจั ด การเรี ย นรู้
ทักษะการช่ ว ยเหลื อตนเองส าหรั บ ผู้ เรี ยนที่มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปัญ ญา ศู น ย์ ก ารศึ กษาพิ เศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ผูว้ ิจ ัย ด าเนิ น การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ที่ ไ ด้จากการ 1) ศึ ก ษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจ ัย
ที่เกี่ยวข้องศึกษาหาข้อมูลพื้นฐานองค์ประกอบของรู ปแบบฯ 2) สัมภาษณ์ครู และผูป้ กครอง ศึกษา
หาข้อมูลความต้องการรู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ และแนวทางการบริ หาร
เพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ ทกั ษะการช่ วยเหลื อตนเองสาหรั บผูเ้ รี ยนที่ มีความบกพร่ องทาง
สติปั ญญา และ 3) จัดสนทนากลุ่ มผูท้ รงคุ ณวุฒิ ศึ กษาหาองค์ประกอบของรู ปแบบฯ รายละเอียด
ปรากฏผลตามหัวข้อ 1.1-1.3 ดังต่อไปนี้
1.1 ผลการศึ ก ษาข้ อมู ล พื้ น ฐานองค์ ประกอบของรู ป แบบการบริ ห ารเพื่ อ พั ฒ นาครู
ในการจัดการเรียนรู้ ทกั ษะการช่ วยเหลือตนเองสาหรับผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการวิเคราะห์ เนื้ อหาจากการศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง
พบว่า ข้อมูลพื้นฐานองค์ประกอบของรู ปแบบฯ ที่มีความสอดคล้องกัน สามารถนามาใช้ในการสร้าง
รู ป แบบการบริ หารเพื่ อ พัฒ นาครู ในการจัด การเรี ยนรู ้ ตามบริ บทของศู นย์ก ารศึก ษาพิ เศษ ประจา
จังหวัดสุ โขทัย มี 5 องค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ 1) หลักการของรู ปแบบ 2) จุดมุ่งหมายของรู ปแบบ
3) ปั จ จัย น าเข้า 4) กระบวนการ และ 5) ผลลัพ ธ์ (ธี ร ะ รุ ญ เจริ ญ , 2550 ;สมาน อัศ วภู มิ , 2550 ;
นิ วัต ร นาคะเวช, 2554 ; ไมตรี บุ ญ ทศ, 2554 ; ทิ ศ นา แขมมณี , 2555 ; ปริ ชาติ ชมชื่ น , 2555 ;
สมชัย จรรยาไพบูลย์, 2555 ; ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์, 2561 ; Brown & Moberg, 1980 ; Ivancevich et al.,
1989 ; Gluck, 2004)
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1.2 ผลการศึกษาข้ อมูลความต้ องการรู ปแบบการบริ หารฯและแนวทางการบริหารเพื่อพัฒนา
ครู ในการจัดการเรียนรู้ ทกั ษะการช่ วยเหลือตนเองสาหรับผู้เรี ยนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการวิเคราะห์เนื้ อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ครู และผูป้ กครอง ภาพรวม พบว่า
มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ดังต่อไปนี้
1.2.1 ข้ อ มู ล ความต้ อ งการรู ป แบบการบริ ห ารเพื่ อ พั ฒ นาครู ในการจั ด การเรี ยนรู้ ทักษะ
การช่ วยเหลือตนเองสาหรับผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ภาพรวม พบว่า ครู และผูป้ กครอง ต้องการให้มีการพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ของ
ศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจาจัง หวัด สุ โ ขทัย โดยการพัฒ นาความรู ้ พ้ื น ฐานทางการศึ ก ษาพิ เศษ
การจัดการศึกษาสาหรับผูท้ ี่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษ การคัดกรองผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ
ทางการศึกษา ทักษะการช่ วยเหลื อตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา หลักการ/
เทคนิ ค/วิธีการสอนทักษะการช่ วยเหลื อตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่ มีความบกพร่ องทางสติปัญญาโดย
การวิเคราะห์ ง าน แผนการจัด การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล (IEP) แผนการให้ บริ การช่ วยเหลื อเฉพาะ
ครอบครั ว (IFSP) แผนการสอนเฉพาะบุ คคล (IIP) และการผลิ ตสื่ อในการจัด การเรี ยนรู ้ ท ัก ษะ
การช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
1.2.2 แนวทางการบริ หารเพื่ อพัฒ นาครู ในการจั ด การเรี ยนรู้ ทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
สาหรับผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ภาพรวม พบว่ า ครู และผู ้ป กครอง มี ค วามคิ ด เห็ น สอดคล้ อ งกั น เสนอแนวทาง
ดังต่ อไปนี้ 1) ผูบ้ ริ หาร ครู และบุ คลากรต้องร่ วมมื อกันวางแผน และจัดท าหลักสู ตรการฝึ กอบรม
เชิ งปฏิ บ ัติการเพื่ อพัฒนาครู และผูบ้ ริ หารต้องสร้ างแรงจู งใจให้ ครู เกิ ดแรงบันดาลใจในการพัฒนา
การจัดการเรี ยนรู ้ 2) จัดการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาครู ให้มีความสามารถในด้านความรู ้ ทักษะ และเจตคติ
เพื่อให้ครู จดั การเรี ยนรู ้ ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ 3) ครู ตอ้ งสามารถนาสิ่ งที่ ได้รับจากการฝึ กอบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการไปสู่ การปฏิ บตั ิในชั้นเรี ยนอย่างเป็ นรู ปธรรม 4) ศูนย์การศึกษาพิเศษ แต่งตั้งคณะกรรมการ
นิ เทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่ องพร้ อมทั้งให้มีการสะท้อนผลการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อ
การพัฒนา และปรับปรุ ง 5) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เพื่อให้ครู ได้นาเสนอผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง
จากการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เป็ นเลิศ มาขยายผล และผูบ้ ริ หารให้การยกย่องชมเชยภาพความสาเร็ จของครู
ในการจัดการเรี ยนรู ้ต่อไป
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1.3 องค์ ประกอบรู ปแบบการบริ หารเพื่ อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู้ ทัก ษะการช่ วยเหลือ
ตนเองสาหรั บผู้เรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิเคราะห์เนื้ อหาจากการจัดสนทนากลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ พบว่า มีความคิดเห็น
สอดคล้องกัน รายละเอียด ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลองค์ประกอบของรู ปแบบฯ จากการสนทนากลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ
จานวน 9 คน
ประเด็นการสนทนากลุ่ม
รู ปแบบการบริ หาร
เพื่อพัฒนาครู ใน
การจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา
ควรมีองค์ประกอบ
อะไรบ้าง

:
:
:
:

:

:
:

:
:
:

ข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
มีหลักการ แนวคิด ทฤษฎีรองรับ
นาทฤษฎีระบบ ที่ประกอบด้วย ปั จจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต
และข้อมูลย้อนกลับ มาประยุกต์ใช้ทาเป็ นขั้นตอนอย่างเป็ นรู ปธรรม
มีเป้ าหมายชัดเจน
มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาครู ให้มีความสามารถด้านความรู ้ ทักษะ
และเจตคติในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ได้แก่ การเตรี ยม
การสอน การนาเข้าสู่บทเรี ยนการจัดการเรี ยนรู ้ และการประเมิน
และสรุ ปผล
ผลพลอยได้ของการพัฒนาครู ได้แก่ การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองของผูเ้ รี ยนตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ได้กาหนดไว้
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
ปั จจัยนาเข้า ได้แก่ 1) บุคลากร 2) งบประมาณ 3) วัสดุ สื่ อ และ
แหล่งเรี ยนรู ้ 4) การบริ หารจัดการ
การดาเนินการบริ หารเพื่อพัฒนาครู น้ นั ต้องให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่ วมในกระบวนการ ซึ่งเริ่ มตั้งแต่การวางแผน และ
สร้างแรงจูงใจ
ทาให้ครู เกิดแรงบันดาลใจที่ตอ้ งการพัฒนาในวิชาชีพของตนเอง
กระบวนการพัฒนาต้องมีข้ นั ตอนชัดเจน
นาหลักการบริ หารเชิงคุณภาพ PDCA มาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้
จัดการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาครู ให้มีความรู ้ มีทกั ษะ และเจตคติที่ดีใน
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา

ข้ อสรุปทีไ่ ด้
หลักการของ
รู ปแบบ

จุดมุ่งหมาย
ของรู ปแบบ

ปั จจัยนาเข้า
กระบวนการ
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
ประเด็นการสนทนากลุ่ม
:
:
:
:
:

:

ข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ครู นาความรู ้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึ กอบรมไปสู่การปฏิบตั ิใน
ชั้นเรี ยนต่าง ๆ
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กากับติดตาม และประเมินผล
ในการจัดการเรี ยนรู ้ของครู อย่างต่อเนื่อง
เปิ ดโอกาสให้ครู ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
จัดเวทีนาเสนอภาพความสาเร็ จในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อเป็ น
แบบอย่างที่ดี
ต้องวัดผล และประเมินผล เกี่ยวกับความสามารถของครู ใน
การจัดการเรี ยนรู ้โดยวัดทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู ้ ด้านทักษะ
และด้านเจตคติ
ต้องประเมินผลทักษะการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ทุกขั้นตอน
ของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่งได้แก่ การเตรี ยมการสอน
การนาเข้าสู่บทเรี ยน การจัดการเรี ยนรู ้ และการประเมิน และสรุ ปผล

ข้ อสรุปทีไ่ ด้

ผลลัพธ์

จากตารางที่ 5 ภาพรวม พบว่า องค์ประกอบของรู ปแบบฯ มี ท้ งั หมด 5 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 หลักการของรู ปแบบ องค์ประกอบที่ 2 จุดมุ่งหมายของรู ปแบบ องค์ประกอบที่ 3
ปัจจัยนาเข้า องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการ องค์ประกอบที่ 5 ผลลัพธ์ ซึ่งจะเห็นได้วา่ มีสอดคล้องกับ
องค์ประกอบที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาจากเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. ผลการสร้ างรู ป แบบการบริ หารเพื่ อ พัฒ นาครู ในการจั ด การเรี ยนรู้ ทัก ษะการช่ วยเหลื อตนเอง
สาหรับผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลการสร้างรู ปแบบฯ โดยจาก 1) ยกร่ างรู ปแบบฯ 2) ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ และ 3) ทดลองใช้รูป แบบฯ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลตามลาดับ ตามหัวข้อ 2.1-2.3 ดังต่อไปนี้
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2.1 ผลการยกร่ างรู ปแบบการบริ หารเพื่ อพัฒ นาครู ในการจั ดการเรี ยนรู้ ทักษะการช่ วยเหลือ
ตนเองสาหรับผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ภาพรวม พบว่า ร่ า งรู ป แบบฯ มี 5 องค์ ป ระกอบ ได้แ ก่ องค์ป ระกอบที่ 1 หลัก การ
ของรู ปแบบ องค์ ประกอบที่ 2 จุ ดมุ่ งหมายของรู ปแบบ องค์ ประกอบที่ 3 ปั จจัยน าเข้า องค์ประกอบ
ที่ 4 กระบวนการ องค์ประกอบที่ 5 ผลลัพธ์ ดังแผนภาพที่ 4
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แผนภาพที่ 4 รู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
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2.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของร่ างรู ป แบบการบริ ห ารเพื่ อ พั ฒ นาครู ในการจั ด
การเรี ยนรู้ ทักษะการช่ วยเหลือตนเองสาหรั บผู้เรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศู นย์ การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการวิเคราะห์ ขอ้ มูล จากการพิ จารณาความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯ ตาม
ประเด็นการตรวจสอบความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯ โดยผูท้ รงคุ ณวุฒิ จานวน 11 คน สามารถ
แสดงร้อยละของความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯ ดังตารางที่ 6-10
2.2.1 องค์ประกอบที่ 1 หลักการของรู ปแบบ ฯ ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงร้อยละความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
จานวน 11 คน องค์ ประกอบที่ 1 หลักการของรู ปแบบ
รายการ
1)
2)
3)
4)

เป็ นหลักการเชิงระบบที่เข้าใจง่าย
เป็ นหลักการเชิงระบบที่สามารถนาไปใช้ได้ง่าย
เป็ นหลักการเชิงระบบที่ตรวจสอบง่าย
เป็ นหลักการเชิงระบบที่มีความทันสมัยสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ตามบริ บทที่หลากหลาย
5) เป็ นหลักการที่ใช้ในการพัฒนาครู ครอบคลุม
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ร้ อยละเฉลีย่

เหมาะสม
100
100
100

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ไม่ เหมาะสม
0
0
0

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

100

0

มากที่สุด

100
100

0
0

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 6 ภาพรวม พบว่า องค์ประกอบที่ 1 หลักการของรู ปแบบฯ มีความเหมาะสม
อยูใ่ นระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 100 ซึ่ งผูท้ รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าเป็ นหลักการ
เชิ งระบบที่เข้าใจง่าย สามารถนาไปใช้ได้ง่าย มีความทันสมัยตรวจสอบง่าย สามารถประยุกต์ใช้ได้
ตามบริ บทที่หลากหลาย สามารถใช้ในการพัฒนาครู ครอบคลุมการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือ
ตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา

124

2.2.2 องค์ประกอบที่ 2 จุดมุ่งหมายของรู ปแบบ ฯ ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงร้อยละความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
จานวน 11 คน องค์ ประกอบที่ 2 จุดมุ่งหมายของรู ปแบบ
รายการ
1) มุ่งพัฒนาครู ให้มีความรู ้พ้นื ฐานการศึกษาพิเศษ
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
2) มุ่งพัฒนาครู ให้มีทกั ษะเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
3) มุ่งพัฒนาครู ให้มีเจตคติเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
4) มุ่งพัฒนาความสามารถของครู ดา้ นการเตรี ยม
การสอนในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือ
ตนเอง
5) มุ่งพัฒนาความสามารถของครู ดา้ นการนาเข้าสู่
บทเรี ยนในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือ
ตนเอง
6) มุ่งพัฒนาความสามารถของครู ดา้ นการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
7) มุ่งพัฒนาความสามารถของครู ดา้ นการประเมิน
และสรุ ปผลในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเอง
8) มุ่งพัฒนาผลพัฒนาการที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนตาม
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กาหนดไว้ในแผน
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
ร้ อยละเฉลีย่

เหมาะสม

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ไม่ เหมาะสม

แปลผล

100

0

มากที่สุด

100

0

มากที่สุด

100

0

มากที่สุด

100

0

มากที่สุด

100

0

มากที่สุด

100

0

มากที่สุด

100

0

มากที่สุด

100
100

0
0

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 7 ภาพรวม พบว่า องค์ประกอบที่ 2 จุ ดมุ่งหมายของรู ปแบบฯ มีความเหมาะสม
อยูใ่ นระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 100 ซึ่ งผูท้ รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย
ของรู ปแบบฯ ว่ามุ่งพัฒนาครู เพื่อให้ครู มีความสามารถด้านความรู ้พ้ืนฐานการศึกษาพิเศษ มีทกั ษะ และมี
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เจตคติ ในการจัดการเรี ยนรู ้ ท กั ษะการช่ วยเหลื อตนเองส าหรั บผูเ้ รี ยนที่ มี ความบกพร่ องทางสติ ปั ญญา
ได้แก่ 1) การเตรี ยมการสอน 2) การนาเข้าสู่ บทเรี ยน 3) การจัดการเรี ยนรู ้ และ 4) การประเมิน และสรุ ปผล
นอกจากนี้ ยัง ส่ ง ผลถึ ง การพัฒ นาคุ ณ ภาพของผู ้เรี ย นตามที่ ก าหนดไว้ใ นแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ทาให้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองของผูเ้ รี ยนดีข้ ึน
2.2.3 องค์ประกอบที่ 3 ปัจจัยนาเข้า ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงร้อยละความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
จานวน 11 คน องค์ ประกอบที่ 3 ปัจจัยนาเข้ า
รายการ
1. ด้ านบุคลากร
1.1 ผู้บริหาร
1.1.1 คุณลักษณะของผู้บริหาร
1) มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล กาหนดนโยบายการพัฒนา
การศึกษาในสถานศึกษาได้ชดั เจน
2) เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง รู ้เท่าทันต่อเหตุการณ์
การเปลี่ยนแปลง
3) เป็ นผูน้ านวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา
4) เป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
5) เป็ นผูท้ ี่คอยส่งเสริ มเพื่อพัฒนาครู สู่ครู มืออาชีพ
6) เป็ นกาลังใจ ให้คาปรึ กษาชี้แนะแนวทางและ
คอยแก้ไขปั ญหาให้กบั คณะครู ในสถานศึกษา
ร้ อยละเฉลีย่
1.1.2 บทบาทและหน้ าทีข่ องผู้บริหาร
7) วางแผน มอบนโยบายการพัฒนาความสามารถ
ของครู และกาหนดแนวทางการพัฒนาอย่างชัดเจน
8) สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองร่ วมกับคณะครู
9) กาหนดแนวทางการบริ หารเพือ่ พัฒนาครู ใน
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง

เหมาะสม

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ไม่ เหมาะสม
แปลผล

100

0

มากที่สุด

100

0

มากที่สุด

100
100
100

0
0
0

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

100
100

0
0

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

100

0

มากที่สุด

100

0

มากที่สุด

100

0

มากที่สุด

126

ตารางที่ 8 (ต่อ)
รายการ
10) จัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อ
พัฒนาครู ให้ครู มีความรู ้ มีทกั ษะ และมีเจตคติ
ต่อการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
11) นิเทศ กากับและติดตามผลการปฏิบตั ิการสอน
และการจัดการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนทุกระยะอย่าง
ต่อเนื่อง
12) ประเมินผลความสามารถของครู ในการจัด
การเรี ยนรู ้ให้ครอบคลุมทุกด้าน
13) สะท้อนผลการจัดการเรี ยนรู ้ของครู เพื่อนาไป
ปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ต่อไป
ร้ อยละเฉลีย่
1.2 ครู ผ้สู อน
1.2.1 คุณลักษณะของครู ผ้สู อน
14) ปฏิบตั ิตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
15) เป็ นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรี ยนการสอน
สาหรับเพื่อนร่ วมวิชาชีพ
16) ตระหนักในหน้าที่รักองค์กรและมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมขององค์กร
17) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
18) มีความรักและเมตตาต่อศิษย์
19) มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุตาม
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบายต่าง ๆที่กาหนดร่ วมกัน
ร้ อยละเฉลีย่
1.2.2 บทบาทและหน้ าทีข่ องครูผ้สู อน
20) เตรี ยมการสอนตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหา
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
รายการ
21) จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และแผนการ
ให้บริ การช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP)
22) กิจกรรมการนาเข้าสู่บทเรี ยนที่หลากหลาย
เร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน
23) เลือกใช้สื่อที่ตรงตามวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเอง
24) ประเมินผลพัฒนาของผูเ้ รี ยนตรงตามสภาพจริ ง
25) สรุ ปผลการจัดการเรี ยนรู ้ที่ตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ร้ อยละเฉลีย่
1.3 ผู้เรียน
1.3.1 คุณลักษณะของผู้เรียน
26) สามารถรับรู ้ และสื่ อสารได้
27) มีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นได้
ร้ อยละเฉลีย่
1.3.2 บทบาทและหน้ าทีข่ องผู้เรียน
28) ผูเ้ รี ยนรับการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองต่อเนื่อง
29) ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วม และลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมทุกขั้นตอน
1.4 ผู้ปกครอง
1.4.1 คุณลักษณะของผู้ปกครอง
30) มีเวลาให้กบั ผูเ้ รี ยนอย่างเต็มที่
31) ยอมรับการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองของครู
ร้ อยละเฉลีย่
1.4.2 บทบาทและหน้ าทีข่ องผู้ปกครอง
32) นาผูเ้ รี ยนมารับบริ การอย่างสม่าเสมอ
33) มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
ทักษะการช่วยเหลือตนเองของผูเ้ รี ยน
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
รายการ
34) ร่ วมมือกับครู ในการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองขณะอยูบ่ า้ น
35) ประเมิน และรายงานผลพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
ร่ วมกับครู
2. ด้ านงบประมาณ
2.1 ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินการ
36) มีการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการดาเนินการอย่าง
เพียงพอ
37) มีการควบคุมแผนการใช้จ่ายที่ถูกต้อง
38) มีการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ร้ อยละเฉลีย่
2.2 ระดมทรัพยากรจากเครื อข่ าย
39) ระดมทรัพยากรจากเครื อข่ายเพื่อนามาใช้ใน
การพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเอง
40) หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน กิจกรรม
ที่ส่งเสริ มทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ร้ อยละเฉลีย่
3. ด้ านวัสดุ สื่ อ และแหล่ งเรียนรู้
3.1 วัสดุ สื่ อ และอุปกรณ์
41) จัดหาวัสดุ สื่ อ และอุปกรณ์ที่ทนั สมัยสอดคล้อง กับ
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
42) ใช้วสั ดุ สื่ อ และอุปกรณ์ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้
ลงมือปฏิบตั ิจริ งในการฝึ กทักษะการช่วยเหลือ
ตนเอง
43) ใช้วสั ดุ สื่ อ และอุปกรณ์ในการฝึ กทักษะ
การช่วยเหลือตนเองของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่อง
และประเมินผลการใช้สื่ออย่างมีประสิ ทธิภาพ
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รายการ
44) ใช้วสั ดุ สื่ อ และอุปกรณ์ภายในสถานศึกษาให้เกิด
ประโยชน์ต่อการฝึ กทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ของผูเ้ รี ยน
45) จัดหาวัสดุ สื่ อ และอุปกรณ์ให้เพียงพอพร้อมใช้งาน
ในการฝึ กทักษะการช่วยเหลือตนเองและปฏิบตั ิจริ ง
แก้ปัญหาจากประสบการณ์จริ ง รวมทั้งใช้วสั ดุ
สื่ อ และอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับการดาเนินชีวติ
ประจาวันของผูเ้ รี ยน
3.2 แหล่ งเรียนรู้ และการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
46) จัดแหล่งเรี ยนรู ้และจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยนให้
เหมาะสมกับการฝึ กทักษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
47) จัดทาป้ ายนิเทศให้ส่งเสริ มทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา
48) จัดสภาพบรรยากาศในชั้นเรี ยนให้ถูกสุขลักษณะ
สะอาด มีอากาศถ่ายเทได้ดี
49) จัดมุมเสริ มประสบการณ์ในชั้นเรี ยนด้วยสื่ อที่
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจ
ในการฝึ กทักษะการช่วยเหลือตนเอง
50) ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึกษา
เสริ มสร้างทักษะการช่วยเหลือตนเองให้กบั ผูเ้ รี ยน
51) มีแหล่งเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มทักษะการช่วยเหลือตนเอง
อย่างหลากหลาย
52) ผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการจัดแหล่งเรี ยนรู ้ และ
บรรยากาศในชั้นเรี ยนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
และนาเทคนิควิธีการไปพัฒนาผูเ้ รี ยน
ร้ อยละเฉลีย่
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4. ด้ านการบริหารจัดการ
53) วางแผนเตรี ยมการเพื่อเสนอโครงการฝึ กอบรม
พัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือ
ตนเอง
54) จัดทาหลักสูตรโครงการฝึ กอบรมพัฒนาครู ใน
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
55) ดาเนินโครงการฝึ กอบรมพัฒนาครู ในการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองตามที่กาหนด
56) ประเมินผลโครงการฝึ กอบรมพัฒนาครู ในการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองทุกระยะ
57) สะท้อนผลการประเมินให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ
58) สรุ ปและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการ
ฝึ กอบรมพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเอง
59) ปรับปรุ ง/พัฒนา โครงการฝึ กอบรมพัฒนาครู
ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
60) ขยายผลต่อสาธารณชนโครงการฝึ กอบรมพัฒนาครู
ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
ร้ อยละเฉลีย่
ร้ อยละเฉลีย่ รวม
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จากตารางที่ 8 ภาพรวม พบว่า องค์ประกอบที่ 3 ปัจจัยนาเข้า มีความเหมาะสม อยูใ่ นระดับ
มากที่สุ ด คิดเป็ นร้ อยละ 100 ซึ่ งผูท้ รงคุ ณ วุฒิมีค วามคิ ดเห็ นสอดคล้องกันว่าทรั พยากรต่าง ๆที่ ส่ ง
ผลต่ อการบริ หารเพื่ อพัฒ นาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ ท ักษะการช่ วยเหลื อตนเองส าหรั บ ผู ้เรี ยนที่ มี
ความบกพร่ องทางสติ ปั ญญา ประกอบด้วย 1) ด้านบุ คลากร 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านวัสดุ สื่ อ และ
แหล่งเรี ยนรู ้ 4) ด้านการบริ หารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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1) ด้านบุคลากร ประกอบด้วย คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หาร ครู ผูเ้ รี ยนและ
ผูป้ กครอง ดังนี้
1.1) ผูบ้ ริ หาร ได้แก่ (1) คุ ณลักษณะของผูบ้ ริ หาร คื อ มี วิสั ย ทัศ น์ ส ามารถก าหนด
นโยบายในการพัฒนาครู ชดั เจน และนาไปสู่ การปฏิบตั ิได้จริ ง เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงรู ้เท่าทันต่อ
เหตุ ก ารณ์ เปลี่ ยนแปลงต่ าง ๆสามารถน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒ นาครู เป็ นแบบอย่า งที่ ดีใ ห้ ก ับ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เป็ นผูท้ ี่ส่งเสริ มสนับสนุนการพัฒนาครู ให้เป็ นครู มืออาชีพ ให้กาลังใจให้คาปรึ กษา
ชี้ แนะแนวทาง และคอยแก้ไขปั ญหาให้กบั คณะครู เพื่อพัฒนาการศึกษาได้ชดั เจน (2) บทบาทหน้าที่
ของผูบ้ ริ หาร คือ ประชุ ม ปรึ กษาหารื อ วางแผนการพัฒนาครู ทาคาสั่ง และมอบนโยบายต่าง ๆใน
การพัฒ นาครู พ ร้ อมทั้ง ก าหนดแนวทางในการพัฒ นาครู ให้ ชัดเจน สร้ า งแรงจู งใจให้ ค รู เกิ ดแรง
บั น ดาลใจในการจัด การเรี ยนรู ้ ร่ ว มกั บ คณะครู ก าหนดแนวทางในการบริ หารเพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถของครู ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ ท ัก ษะการช่ ว ยเหลื อ ตนเอง จัด หลัก สู ต รการอบรม
เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารเพื่ อ พัฒ นาครู เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ มี ท ั ก ษะ และมี เจตคติ ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ ท ัก ษะ
การช่ วยเหลื อตนเองส าหรั บ ผูเ้ รี ยนที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา ให้ มี ก ารนิ เทศ ติ ด ตามและ
ประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ การสอนทุ กระยะอย่างต่อเนื่ อง ประเมิ นผลความสามารถของครู ในการจัด
การเรี ยนรู ้ให้ครอบคลุมทุกด้าน สะท้อนผลการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู เพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ไข และ
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ต่อไป
1.2) ครู ผสู ้ อน ได้แก่ (1) คุณลักษณะของครู คือ ครู ตอ้ งปฏิบตั ิตนตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ เป็ นแบบอย่า งที่ ดี ใ นการจัด การเรี ย นการสอนส าหรั บ เพื่ อ นร่ ว มวิ ช าชี พ
ตระหนักในหน้าที่รักองค์กร และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมขององค์กร ยอมรับการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
ตนเองอยูเ่ สมอ รัก และเมตตาต่อศิษย์ มุ่งมัน่ ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
นโยบายต่าง ๆที่กาหนดไว้ร่วมกัน (2) บทบาท และหน้าที่ของครู คือ (2.1) การเตรี ยมการสอน ซึ่ งครู
ต้อ งสามารถวิ เคราะห์ ผู ้เรี ยนเป็ นรายบุ ค คล เขี ย นแผนการจัด การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล (IEP)
แผน การสอนเฉพาะบุ ค คล (IIP) และแผนการให้ บ ริ ก ารช่ วยเหลื อ เฉพาะครอบครั ว (IFSP)
จัด เตรี ย มห้ อ งเรี ย นและบรรยากาศในชั้น เรี ย นได้อ ย่า งดี จัด เตรี ย มองค์ ค วามรู ้ ต่ า ง ๆตลอดจน
จัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้ ที่สอดคล้องกันในเรื่ องที่จะสอน (2.2) การนาเข้าสู่ บทเรี ยน ซึ่ งครู ตอ้ งมีการ
นาเข้าสู่ บทเรี ยน มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเชื่ อมโยงความรู ้เก่า และใหม่ให้ต่อเนื่องกัน จัดกิจกรรม
นาเข้าสู่ บทเรี ยนง่ายๆไม่ซับซ้อนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้และเนื้ อหา (2.3) การจัดการเรี ยนรู ้
ซึ่ งครู ต้องจัดการเรี ยนรู ้ ได้ตรงตามจุ ดประสงค์ที่ ก าหนดนาเทคนิ ควิธี การที่ หลากหลายมาใช้ในการจัด
การเรี ยนรู ้ จัดการเรี ยนรู ้ ให้ผูเ้ รี ยนได้ลงมื อฝึ กปฏิ บ ัติ เลื อกใช้สื่ อที่ สอดคล้องกับเนื้ อหา และน่ าสนใจ
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(2.4) การประเมิน และสรุ ปผล ซึ่ งครู ตอ้ งประเมินพัฒนาการของผูเ้ รี ยนทุกระยะ มีการสะท้อนผลพัฒนาการ
ของผูเ้ รี ยน เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการสรุ ปบทเรี ยน
1.3) ผู ้เรี ยน ได้ แ ก่ (1) คุ ณ ลัก ษณะของผู ้เรี ยน คื อ ผู ้เรี ยนรั บ รู ้ แ ละสื่ อสารได้ มี
ปฏิ สั มพันธ์ กบั บุ คคลอื่ น (2) บทบาท และหน้าที่ของผูเ้ รี ยน คือ ผูเ้ รี ยนต้องเข้ารับการพัฒนาทักษะ
การช่วยเหลือตนเองอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่ วม และลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมทุกขั้นตอน
1.4) ผูป้ กครอง ได้แก่ (1) คุณลักษณะของผูป้ กครอง คือ มีเวลาให้กบั ผูเ้ รี ยนเต็มที่และ
ยอมรั บในการพัฒนาทักษะการช่ วยเหลื อตนเองส าหรับผูเ้ รี ยนของครู (2) บทบาท และหน้าที่ของ
ผูป้ กครอง คือ นาผูเ้ รี ยนมารับบริ การอย่างสม่าเสมอ ความมุ่งมัน่ ตั้งใจ รับฟั งข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
ทัก ษะการช่ ว ยเหลื อ ตนเองของผู ้เรี ย นขณะอยู่ ใ นชั้ น เรี ย นร่ ว มมื อ กับ ครู ใ นการพัฒ นาทัก ษะ
การช่วยเหลือตนเองขณะอยูบ่ า้ น ประเมิน และรายงานผลพัฒนาการของผูเ้ รี ยนร่ วมกับครู
2) งบประมาณ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการ และการระดมทรัพยากร ดังนี้
2.1) ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการ ได้แก่ การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการอย่าง
เพี ย งพอ มี แผนการใช้ จ่ ายอย่ างถู ก ต้อ ง มี ก ารควบคุ ม ก ากับ และติ ด ตามการใช้ จ่ าย ตลอดจนมี
การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาครู
2.2) การระดมทรั พ ยากร ได้แ ก่ การระดมทรั พ ยากรจากเครื อ ข่ า ยเพื่ อ น ามาใช้
ในการพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ และหน่ วยงานภายนอกให้การส่ งเสริ มสนับสนุ นในกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
3) วัสดุ สื่ อ และแหล่ งเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย วัสดุ สื่ อ และอุปกรณ์ และ แหล่ งเรี ยนรู ้ และ
การจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยน
3.1) วัส ดุ สื่ อ และอุ ปกรณ์ ได้ แ ก่ จัด หาสื่ อและแหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ ท ัน สมัย ใช้ สื่ อ
และแหล่งเรี ยนรู ้ ที่เน้นให้ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิ บตั ิจริ ง จัดหาสื่ อให้เพียงพอพร้อมใช้งาน ใช้แหล่งเรี ยนรู ้
ทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึ ก ษาในการฝึ กทัก ษะของผู ้เรี ยน ผู ้เรี ย นได้ ล งมื อ ปฏิ บ ัติ จ ริ ง
จากประสบการณ์จริ ง สื่ อ และแหล่งเรี ยนรู ้เหมาะสมกับการดาเนินชีวติ ประจาวันของผูเ้ รี ยน
3.2) แหล่ ง เรี ยนรู ้ และบรรยากาศในชั้ นเรี ยน คื อ จัด ท าป้ า ยนิ เทศที่ ส่ ง เสริ ม
การจัดการเรี ยนรู ้ ทกั ษะการช่ วยเหลื อตนเอง จัดสภาพบรรยากาศในชั้นเรี ยนให้ถูกสุ ขลักษณะ สะอาด
มี อากาศถ่ ายเทได้ดี จัดมุ ม เสริ ม ประสบการณ์ ในชั้น เรี ย นด้วยสื่ อ อุ ป กรณ์ ที่ ก ระตุ ้น ให้ ผู เ้ รี ย นเกิ ด
ความสนใจในการเรี ยนรู ้
4) การบริ หารจัด การ ได้ แ ก่ ต้ อ งประชุ ม วางแผนเตรี ยมการเพื่ อ ก าหนดแนวทาง
การด าเนิ นการพัฒนาครู จัด ท าหลัก สู ต รฝึ กอบรมพัฒ นาครู ด าเนิ น การฝึ กอบรมตามหลัก สู ต ร
ที่ กาหนด ประเมินผลโครงการฝึ กอบรมและสะท้อนผลให้ผู ้เกี่ ยวข้องทราบ สรุ ป และรายงานผล
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ปรับปรุ งพัฒนา และขยายผลโครงการฝึ กอบรมพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ ทกั ษะการช่ วยเหลื อ
ตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาต่อไป
ผูว้ ิจยั สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลของปั จจัยนาเข้า ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคลากร
2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านวัสดุ สื่ อ และอุปกรณ์ และ 4) ด้านการบริ หารจัดการ
2.2.4 องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการ ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงร้อยละความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
จานวน 11 คน องค์ ประกอบที่ 4 กระบวนการ
รายการ
ขั้นที่ 1 การวางแผนและสร้ างแรงจูงใจ
1) วางแผนและมอบนโยบายต่าง ๆในการพัฒนา
2) ร่ วมกันเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความสามารถ
ของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
3) ใช้กระบวนการบริ หารเชิงคุณภาพมาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาความสามารถของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา
4) ร่ วมกันจัดทาหลักสูตรอบรมพัฒนาครู เชิงปฏิบตั ิการเพื่อ
พัฒนาความสามารถของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา
5) สร้างแรงจูงใจให้กบั ครู เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจใน
การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา
ร้ อยละเฉลีย่
ขั้นที่ 2 การฝึ กอบรม
6) ให้มีความรู ้พ้นื ฐานทางการศึกษาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับ
ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
เหมาะสม ไม่ เหมาะสม
แปลผล
100

0

มากที่สุด

100

0

มากที่สุด

100

0

มากที่สุด

100

0

มากที่สุด

100
100

0
0

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

100

0

มากที่สุด
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
รายการ
7) พัฒนาครู ดา้ นการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) และแผนการ
ให้บริ การช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP)
8) พัฒนาครู ดา้ นเทคนิค วิธีการสอนไปใช้จดั การเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา
9) พัฒนาครู ดา้ นการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยน
ที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
10) พัฒนาครู ดา้ นการจัดหา สร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี
สิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ บริ การ และความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษา
11) พัฒนาครู ดา้ นการวัดผลและประเมินผลผูเ้ รี ยน
12) ครู นาความรู ้พ้นื ฐานทางการศึกษาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับ
ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาไปสู่การปฏิบตั ิ
ร้ อยละเฉลีย่
ขั้นที่ 3 การนาไปสู่ การปฏิบตั ิ
13) ครู จดั ทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และแผนการให้บริ การ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) ได้อย่างถูกต้อง
14) ครู มีเทคนิค วิธีการสอนในจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญาที่หลากหลาย
15) ครู จดั สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญาสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
เหมาะสม ไม่ เหมาะสม
แปลผล

100

0

มากที่สุด

100

0

มากที่สุด

100

0

มากที่สุด

100
100

0
0

มากที่สุด
มากที่สุด

100
100

0
0

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

100

0

มากที่สุด

100

0

มากที่สุด

100

0

มากที่สุด
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
รายการ
16) ครู ผลิต/ จัดหา/ นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่ งอานวย
ความสะดวก สื่ อบริ การ และความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา
17) ครู วดั ผลและประเมินผลผูเ้ รี ยนตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจัดการเรี ยนรู ้
ร้ อยละเฉลีย่
ขั้นที่ 4 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18) ผูน้ ิเทศที่ได้รับมอบหมายร่ วมวางแผน และจัดทา
ปฏิทินการออกนิเทศอย่างต่อเนื่อง
19) มีเครื่ องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
อย่างชัดเจนตรงประเด็น
20) นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลให้ครอบคลุม
ทุกด้านทั้งการเตรี ยมการสอน การนาเข้าสู่บทเรี ยน
การจัดการเรี ยนรู ้ และการประเมิน และสรุ ปผล
21) ผูน้ ิเทศต้องให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อใช้เป็ นข้อมูล
สารสนเทศในการพัฒนาปรับปรุ งการจัดการเรี ยน
การสอนต่อไป
22) ผูน้ ิเทศต้องจัดทารายงานผลการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ร้ อยละเฉลีย่
ขั้นที่ 5 การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
23) เป็ นการนาเสนอผลการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศในการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
24) เปิ ดโอกาสให้ครู ได้สะท้อนผลการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองต่อสาธารณชน
25) เป็ นการยกย่อง สรรเสริ ญครู ที่มีผลงานจากการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยน
ที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล (ร้ อยละ)
เหมาะสม
ไม่ เหมาะสม
แปลผล

100

0

มากที่สุด

100
100

0
0

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

100

0

มากที่สุด

100

0

มากที่สุด

100

0

มากที่สุด

100

0

มากที่สุด

100
100

0
0

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

100

0

มากที่สุด

100

0

มากที่สุด

100

0

มากที่สุด
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
รายการ
ร้ อยละเฉลีย่
ร้ อยละเฉลีย่ รวม

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล (ร้ อยละ)
เหมาะสม
ไม่ เหมาะสม
แปลผล
100
0
มากทีส่ ุ ด
100
0
มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 9 ภาพรวม พบว่า องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการ มี ค วามเหมาะสม อยู่ใน
ระดับ มากที่ สุ ด คิ ดเป็ นร้ อยละ 100 ซึ่ งผูท้ รงคุ ณ วุฒิ มี ค วามคิ ดเห็ น สอดคล้องกัน ว่าขั้น ตอนของ
การบริ ห ารเพื่ อ พัฒ นาครู ใ นการจัด การเรี ยนรู ้ ท ัก ษะการช่ ว ยเหลื อ ตนเองส าหรั บ ผู ้เรี ย นที่ มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา ดังนี้
ขั้นที่ 1 การวางแผนและสร้างแรงจูงใจ คือ การที่ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทุกคน
ร่ วมกัน น านโยบาย และแนวทางการบริ หารที่ ต้องการพัฒ นาครู มาวางแผนเตรี ยมการเพื่ อเสนอ
โครงการฝึ กอบรมพัฒนาครู โดยมีการจัดทาหลักสู ตรฝึ กอบรมพัฒนาครู ผูบ้ ริ หารต้องสร้างแรงจูงใจ
ให้กบั ครู เพื่อให้ครู เกิ ดแรงบันดาลใจที่จะร่ วมพัฒนาความสามารถของตนเองทั้งด้านความรู ้ ทักษะ
และเจตคติ ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ ท ัก ษะการช่ ว ยเหลื อ ตนเองส าหรั บ ผู ้เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ ง
ทางสติปัญญา
ขั้นที่ 2 การฝึ กอบรม คื อ การน าหลักสู ตรการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บ ัติ การมาพัฒนาครู
นาไปสู่ การปฏิ บตั ิ ดาเนิ นการจัดฝึ กอบรมเชิ งปฏิบตั ิการให้กบั ครู เพื่อให้ครู มีความรู ้ ทักษะ และเจตคติ
ในเรื่ องความรู ้ พ้ื นฐานทางการศึ กษาพิ เศษ การจัดการศึ กษาส าหรั บผูท้ ี่ มี ความต้องการจาเป็ นพิ เศษ
การคัดกรองผูเ้ รี ยนที่ มีความต้องการพิ เศษทางการศึ กษาทักษะการช่ วยเหลื อตนเองส าหรับผูเ้ รี ยนที่ มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา หลักการ เทคนิ ค วิธีการสอนทักษะการช่วยเหลื อตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางสติ ปั ญ ญาโดยการวิ เคราะห์ งาน แผนการจัดการศึ กษาเฉพาะบุ คคล(IEP) แผน
การให้ บริ การช่ วยเหลื อเฉพาะครอบครั ว (IFSP) แผนการสอนเฉพาะบุ คคล (IIP) และการผลิ ตสื่ อใน
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ขั้น ที่ 3 การน าไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ คื อ ครู น าสิ่ งที่ ไ ด้ รั บ จากการฝึ กอบรมพัฒ นา
เรื่ อง ความรู ้ พ้ื นฐานทางการศึ กษาพิ เศษ การจัดการศึ กษาส าหรั บ ผูท้ ี่ มีค วามต้องการจาเป็ นพิ เศษ
การคัดกรองผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา ทักษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา หลักการ เทคนิ ค วิธีการสอนทักษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยน
ที่ มีค วามบกพร่ องทางสติ ปั ญ ญาโดยการวิเคราะห์ งาน แผนการจัดการศึก ษาเฉพาะบุ คคล (IEP)
แผนการให้บริ การช่ วยเหลื อเฉพาะครอบครัว (IFSP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และการผลิตสื่ อ/
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จัดหา/นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่ งอานวยความสะดวก และความช่ วยเหลื ออื่ นใดในการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ไปใช้ในชั้นเรี ยน ตลอดจน
ครู สามารถประเมิน และสรุ ปผลพัฒนาการของผูเ้ รี ยนได้ตรงตามที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ขั้นที่ 4 การนิ เทศ ติดตามและประเมินผล คือ ผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการนิ เทศที่
ได้รั บ มอบหมายจัด ท าปฏิ ทิ น และออกนิ เทศอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สร้ างเครื่ อ งมื อ การนิ เทศ ติ ด ตาม
และประเมิ นผลที่ ส อดคล้องกับ การประเมิ นทัก ษะด้านการเตรี ย มการสอน การนาเข้าสู่ บ ทเรี ย น
การจัด การเรี ยนรู ้ และการประเมิ น และสรุ ปผลที่ มี ป ระเด็ น ชั ด เจน และตรงตามวัต ถุ ป ระสงค์
มี การให้ ข ้อมู ล ย้อ นกลับ เพื่ อ ใช้เป็ นข้อ มู ล สารสนเทศในการพัฒ นาปรั บ ปรุ ง การจัด การเรี ย นรู ้
ทักษะการช่ วยเหลื อตนเองส าหรั บผูเ้ รี ยนที่ มีค วามบกพร่ องทางสติ ปัญญาต่อไป และผูน้ ิ เทศต้อง
จัดทารายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเสนอต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นที่ 5 การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ คื อ ครู น าเสนอผลการปฏิ บตั ิ งานที่ เป็ นเลิ ศในการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง เปิ ดโอกาสให้ครู ได้สะท้อนผลการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือ
ตนเองต่ อ สาธารณชน เป็ นการน าเสนอภาพความส าเร็ จ ของครู ในการจัด การเรี ย นรู ้ ท ัก ษะ
การช่วยเหลือตนเอง เป็ นการยกย่องสรรเสริ ญครู ที่มีผลงานจากการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือ
ตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์เนื้ อหาได้ขอ้ สรุ ปกระบวนการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ได้แก่ ขั้นที่ 1 การวางแผน
และสร้างแรงจูงใจ ขั้นที่ 2 การฝึ กอบรม ขั้นที่ 3 การนาไปสู่ การปฏิ บตั ิ ขั้นที่ 4 การนิ เทศ ติดตาม
และประเมินผล และขั้นที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
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2.2.5 องค์ประกอบที่ 5 ผลลัพธ์ ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงร้อยละความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
จานวน 11 คน องค์ ประกอบที่ 5 ผลลัพธ์
รายการ
1. ด้ านการเตรียมการสอน
1) ครู มีความรู ้และทักษะในการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคล
2) ครู มีความรู ้และทักษะในการเขียนแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) แผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (IIP) และแผนการให้บริ การช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว (IFSP)
3) ครู สามารถเตรี ยมห้องเรี ยนและจัดบรรยากาศใน
ชั้นเรี ยน
4) ครู สามารถเตรี ยมความรู ้หรื อ เอกสารประกอบการสอน
5) ครู สามารถเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ และสื่ อที่ใช้ใน
การสอน
ร้ อยละเฉลีย่
2. ด้ านการนาเข้ าสู่ บทเรียน
6) ครู มีความรู ้และทักษะในการนาเข้าสู่บทเรี ยนน่าสนใจ
7) ครู มีกิจกรรมนาเข้าสู่บทเรี ยนที่หลากหลาย
8) ครู สามารถนาเข้าสู่บทเรี ยนเข้าใจง่าย
9) ครู นาเข้าสู่บทเรี ยนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
10) ครู นาเข้าสู่บทเรี ยนที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน
ร้ อยละเฉลีย่
3. ด้ านการจัดการเรียนรู้
11) ครู มีความรู ้และทักษะในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา
12) ครู จดั การเรี ยนรู ้ตรงตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่
กาหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)

เหมาะสม

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ไม่ เหมาะสม
แปลผล

100

0

มากที่สุด

100

0

มากที่สุด

100
100

0
0

มากที่สุด
มากที่สุด

100
100

0
0

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

100
100
100
100
100
100

0
0
0
0
0
0

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

100

0

มากที่สุด

100

0

มากที่สุด

139

ตารางที่ 10 (ต่อ)
รายการ
13) ครู จดั การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
ด้วยการลงมือกระทา (Learning by Doing)
14) ครู ใช้สื่อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายและตรงตาม
เนื้อหา
15) ครู จดั การเรี ยนรู ้ที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย และ
น่าสนใจ
ร้ อยละเฉลีย่
4. ด้ านการประเมิน และสรุปผล
16) ครู มีความรู ้และทักษะในการประเมิน และสรุ ปผล
17) ครู สามารถสรุ ปบทเรี ยนได้ตรงตามจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมที่กาหนดไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)
18) ครู ประเมินผลพัฒนาการของผูเ้ รี ยนทุกระยะ
อย่างต่อเนื่อง
19) ครู นาเสนอและรายงานผลการประเมินผูเ้ รี ยน
อย่างต่อเนื่อง
20) ครู มีการสะท้อนผลการพัฒนาการของผูเ้ รี ยนต่อ
ผูป้ กครอง
ร้ อยละเฉลีย่
ร้ อยละเฉลีย่ รวม

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล (ร้ อยละ)
เหมาะสม
ไม่ เหมาะสม
แปลผล
100

0

มากที่สุด

100

0

มากที่สุด

100
100

0
0

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

100

0

มากที่สุด

100

0

มากที่สุด

100

0

มากที่สุด

100

0

มากที่สุด

100
100
100

0
0
0

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด
มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 10 ภาพรวม พบว่า องค์ประกอบที่ 5 ผลลัพธ์ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 100 ซึ่ งผูท้ รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าการวัดผลและประเมินผล ซึ่ ง
ทาให้ทราบผลลัพธ์ของการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ซึ่ งเป็ นการประเมินความสามารถของครู ในด้าน
ความรู ้ ทักษะ และเจตคติ ในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยประเมิ นจากการเตรี ยมการสอน การน าเข้าสู่
บทเรี ยน การจัดการเรี ยนรู ้ และการประเมินและสรุ ปผลดังต่อไปนี้
1) ด้านการเตรี ย มการสอน ครู ต้องมี ก ารวิเคราะห์ ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุ คคล เขี ย น
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และแผนการให้บริ การ
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ช่ วยเหลื อเฉพาะครอบครัว (IFSP) เตรี ย มห้องเรี ยน และจัดบรรยากาศในชั้น เรี ย น เตรี ยมความรู ้
หรื อเอกสารประกอบการสอน เตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ และสื่ อที่ใช้ประกอบในการสอน
2) ด้ านการน าเข้ าสู่ บทเรี ยน ครู ต้ อ งมี ท ั ก ษะการน าเข้ าสู่ บทเรี ยนน่ าสนใจ
หลากหลาย เข้าใจง่าย สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู ้ ทกั ษะการช่ วยเหลื อตนเอง
สอดคล้องกับเนื้อหา
3) ด้ า นการจั ด การเรี ยนรู ้ ครู ต้ อ งมี ท ั ก ษะการจั ด การเรี ยนรู ้ โดยค านึ งถึ ง
ความแตกต่างของผูเ้ รี ยน จัดการเรี ยนรู ้ ตรงตามจุดประสงค์เชิ งพฤติกรรมที่กาหนดไว้ในแผนการจัด
การศึก ษาเฉพาะบุ คคล (IEP) ใช้เทคนิ ค วิธีก ารที่ ห ลากหลาย และส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนด้วย
การลงมื อท า (Learning by Doing) ใช้สื่ อการเรี ย นรู ้ ที่ ห ลากหลาย และตรงตามเนื้ อ หา ออกแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้ที่มีกิจกรรมหลากหลายเร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน
4) ด้านการประเมิน และสรุ ปผล ครู ตอ้ งมีทกั ษะประเมินผลพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
มีการประเมินผูเ้ รี ยนทุกระยะ รายงานผลการประเมินผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ อง เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม
ในการสรุ ปบทเรี ยน สรุ ปบทเรี ยนได้ตรงตามจุดประสงค์เชิ งพฤติกรรมที่กาหนดไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สะท้อนผลการพัฒนาการของผูเ้ รี ยนต่อผูป้ กครองอย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้ ผูท้ รงคุณวุฒิ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมว่าทุกองค์ประกอบของรู ปแบบ ฯ ควร
เลื อกใช้ค า หรื อ ภาษาที่ ตรงกัน เช่ น หากใช้ค าว่า “นัก เรี ย น” “ผูเ้ รี ยน” หรื อ “เด็ ก ” ก็ ค วรเป็ นค า
เดียวกันทั้งหมด ซึ่งผูว้ ิจยั ได้พฒั นา ปรับปรุ ง และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้
รู ปแบบการบริ หารเพื่ อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ ท ักษะการช่ วยเหลื อตนเองส าหรั บ ผูเ้ รี ย นที่ มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ที่ถูกต้อง มีความสมบูรณ์
ที่สุดเพื่อนารู ปแบบ ฯไปทดลองใช้จริ งต่อไป
2.3 ผลการทดลองใช้ รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรียนรู้ ทกั ษะการช่ วยเหลือ
ตนเองสาหรับผู้เรี ยนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการนารู ปแบบฯไปทดลองใช้จริ ง กับครู กลุ่มเป้ าหมาย จานวน 9
คน ผลการวิเคราะห์ ความสามารถของครู และพัฒนาการของผูเ้ รี ยน มี รายละเอียดตามหัวข้อ 2.3.12.3.4 ดังต่อไปนี้
2.3.1 ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการทาแบบทดสอบวัดความรู ้ของครู
ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองทั้งก่อน-หลัง การฝึ กอบรม รายละเอียด ดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนการทดสอบวัดความรู ้ของครู
ก่อน-หลัง การฝึ กอบรม กับ กลุ่มเป้ าหมาย จานวน 9 คน

คนที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ค่ าเฉลีย่

คะแนนเต็ม
(40 คะแนน)
ก่ อน
หลัง
อบรม
อบรม
(X)
(Y)
18
36
19
32
20
37
20
36
15
34
14
37
19
39
18
37
19
35
18
36

ผลต่ าง
ของคะแนน

(d)
+ 18
+ 13
+ 17
+ 16
+ 19
+ 23
+ 20
+ 19
+ 16

อันดับที่
ของความ
แตกต่ าง
(R)
5
1
4
2.5
6.5
9
8
6.5
2.5

รวม

อันดับทีต่ าม
เครื่ องหมาย
บวก
ลบ
(+)
5
1
4
2.5
6.5
9
8
6.5
2.5
45

(-)
-

ร้ อยละของคะแนน
ก่ อน
อบรม
(X)
45.00
47.50
50.00
50.00
37.50
35.00
47.50
45.00
47.50
45.00

หลัง
อบรม
(Y)
90.00
80.00
92.50
90.00
85.00
92.50
97.50
92.50
87.50
89.72

อาณาเขตวิกฤต
กาหนด = .05 N = 9 ค่าวิกฤต T = 5 อาณาเขตวิกฤต T 5
คานวณค่ าสถิต
จาก T คานวณ = 45
การสรุ ปผล
ค่า T คานวณ (45) มากกว่า T ในตาราง(5)ไม่ตกในอาณาเขตวิกฤต สรุ ปว่า คะแนน
ผลการทดสอบวัดความรู ้ ของครู หลังการฝึ กอบรมสู งกว่าก่ อนการฝึ กอบรม
จากตารางที่ 11 ภาพรวม พบว่ า ครู มี ค ะแนนจากการท าแบบทดสอบวัด ความรู ้ ใน
การจัด การเรี ย นรู ้ ท ัก ษะการช่ ว ยเหลื อ ตนเอง หลัง การฝึ กอบรม สู ง กว่า ก่ อ นการฝึ กอบรม ซึ่ ง
หลังการฝึ กอบรม มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 36 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 89.72
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2.3.2 ผูว้ ิจยั ด าเนิ นการวิเคราะห์ ข้อมู ลที่ ได้จากการประเมิ นทักษะการปฏิ บตั ิ ของครู ใน
การจัดการเรี ยนรู ้ และผลพัฒนาการที่เกิดกับผูเ้ รี ยน รายละเอียดดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงระดับทักษะการปฏิบตั ิของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองสาหรั บผูเ้ รี ยนที่ มีความบกพร่ องทางสติ ปัญญา
กับกลุ่ มเป้ าหมาย 9 คน
รายการ
1. ด้ านการเตรียมการสอน
1) การวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
2) การเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
3) การจัดเตรี ยมห้องเรี ยน และจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยน
4) การเตรี ยมความรู ้หรื อเอกสารประกอบการสอน
5) การเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ และสื่ อที่ใช้ในการสอน
ค่ าเฉลีย่ รวม
2. ด้ านการนาเข้ าสู่ บทเรียน
1) การนาเข้าสู่บทเรี ยนที่เร้าใจ และน่าสนใจ
2) การนาเข้าสู่บทเรี ยนมีกิจกรรมที่หลากหลาย
3) การนาเข้าสู่บทเรี ยนเข้าใจง่ายเชื่อมโยงสิ่ งที่ตอ้ งการสอนได้ชดั เจน
4) การนาเข้าสู่บทเรี ยนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่สอน
5) การนาเข้าสู่บทเรี ยนสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน
ค่ าเฉลีย่ รวม
3. ด้ านการจัดการเรียนรู้
1) การจัดการเรี ยนรู ้คานึงถึงความแตกต่างของผูเ้ รี ยน
2) การจัดการเรี ยนรู ้ตรงตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กาหนดไว้
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
3) การจัดการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยการลงมือทา (Learning by
Doing)
4) การใช้สื่อประกอบการจัดการเรี ยนรู ้มีความหลากหลายและ
ตรงตามเนื้อหาที่สอน
5) การจัดการเรี ยนรู ้มีลาดับขั้นตอนการสอนที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ
ค่ าเฉลีย่ รวม

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
σ
μ

แปลผล

4.78
4.67
4.89
4.78
4.56
4.73

0.42
0.47
0.31
0.42
0.50
0.45

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

4.56
4.67
4.67
4.89
4.78
4.71

0.50
0.47
0.47
0.31
0.42
0.46

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

4.67

0.47

ดีเยีย่ ม

4.44

0.50

ดี

4.33

0.47

ดี

4.78
4.89
4.62

0.42
0.31
0.49

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
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ตารางที่ 12 (ต่ อ)
รายการ
4. ด้ านการประเมิน และสรุปผล
1) ครู และผูเ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปบทเรี ยน
2) การสรุ ปบทเรี ยนได้ตรงตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กาหนดไว้
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
3) การประเมินผลพัฒนาการของผูเ้ รี ยนดาเนินการทุกระยะ
4) การนาเสนอ และรายงานผลการประเมินดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
5) การสะท้อนผลการพัฒนาการของผูเ้ รี ยนมีรูปแบบชัดเจน
ค่ าเฉลีย่ รวม
ค่ าเฉลีย่ รวมทั้งหมด

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
σ
μ

แปลผล

4.89

0.31

ดีเยีย่ ม

4.67
4.78
4.56
4.56
4.69
4.69

0.47
0.42
0.50
0.50
0.47
0.46

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

จากตารางที่ 12 ภาพรวม พบว่า ครู มี ท กั ษะการปฏิ บ ัติ อยู่ในระดับ ดี เยี่ย ม (μ =4.69) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้านโดยเรี ยงลาดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดไปหาด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ได้ดงั นี้ ด้านที่
ครู มีทกั ษะการปฏิบตั ิ ที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ ด้านที่ 1 ด้านการเตรี ยมการสอน (μ=4.73) อยูใ่ นระดับ
ดี เยี่ยม รองลงมา คื อ ด้านที่ 2 ด้านการน าเข้าสู่ บทเรี ยน (μ =4.71) อยู่ในระดับดี เยี่ ยม ด้านที่ 4 ด้าน
การประเมิน และสรุ ปผล อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม (μ =4.69) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ด้านที่ 3 ด้าน
การจัดการเรี ยนรู ้ (μ =4.62) อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม ตามลาดับ
2.3.3 ผู ้วิจ ัยด าเนิ นการวิเคราะห์ ข้อมู ลที่ ได้จากการวัดเจตคติ ของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้
ทั ก ษะการช่ วยเหลื อตนเองส าหรั บ ผู ้ เรี ยน ที่ มี ความบกพร่ องทางสติ ปั ญญ า รายละเอี ยด
ดังตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงเจตคติของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา กับ กลุ่มเป้ าหมาย 9 คน
รายการ
1) ครู ควรมุ่งเน้นเนื้อหาเรื่ องที่สอนมากกว่าเรื่ องอื่น ๆ ไม่จาเป็ นต้อง
ศึกษาหลักสูตร หรื อ แผนการสอนจัดการสอนตามประสบการณ์
2) ครู มีแนวทางในการพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างชัดเจนตามแผน
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
3) ครู ใช้สื่อการเรี ยนรู ้ภายในห้องเรี ยนเท่าที่มีเพื่อการประหยัด
ค่าใช้จ่าย
4) ครู จดั บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และการปฏิบตั ิกิจกรรม
5) ครู จดั กิจกรรมส่งเสริ มปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยน
6) ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
อย่างหลากหลาย และสอดคล้องกับความสนใจของผูเ้ รี ยน
7) ครู ใช้เทคนิควิธีการสอนเพียงวิธีเดียวในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเองก็สามารถกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยนได้
8) ครู กระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้สนใจในการทากิจกรรมเพื่อฝึ กทักษะ
การช่วยเหลือตนเองอย่างเต็มที่
9) ครู เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง
10. ครู เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนสรุ ปความรู ้จากการเรี ยนรู ้
11) ครู ตอ้ งประเมินทักษะหลังเรี ยนเพียงครั้งเดียว ไม่จาเป็ น
ต้องประเมินทักษะก่อนเรี ยนในเรื่ องที่สอน
12) ครู เชื่อมโยงประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเข้ากับชีวติ จริ ง
13) ครู ตอ้ งประเมินพัฒนาการของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่อง
14) ครู นาผลการประเมินไปปรับปรุ ง และพัฒนาการเรี ยน
ของผูเ้ รี ยน
15) ครู ประเมินผลการเรี ยนสอดคล้องกับความสามารถของผูเ้ รี ยน
ค่ าเฉลีย่ รวม

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
σ
μ

แปลผล

3.67

0.70

ค่อนข้างสูง

3.89
3.56

0.60
0.72

ค่อนข้างสูง
ค่อนข้างสูง

4.11
3.78

0.60
0.67

ค่อนข้างสูง
ค่อนข้างสูง

3.78

0.67

ค่อนข้างสูง

4.00

0.70

ค่อนข้างสูง

4.00
4.11
4.11

0.70
0.60
0.33

ค่อนข้างสูง
ค่อนข้างสูง
ค่อนข้างสูง

3.67
3.56
3.67
3.56

0.70
0.53
0.70
0.53

ค่อนข้างสูง
ค่อนข้างสูง
ค่อนข้างสูง
ค่อนข้างสูง

3.56
3.80

0.73
0.63

ค่อนข้างสูง
ค่อนข้างสูง

จากตารางที่ 13 ภาพรวม พบว่า ครู มี เจตคติในการจัดการเรี ยนรู ้ ทกั ษะการช่ วยเหลื อตนเอง
สาหรั บผูเ้ รี ยนที่ มี ความบกพร่ องทางสติ ปั ญญา อยู่ในระดับค่อนข้างสู ง (μ =3.80) เมื่อพิ จารณาเป็ น
รายข้อโดยเรี ยงลาดับจากผลการวัดเจตคติของครู จากข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดไปหาข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด
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ดังนี้ ข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดเท่ากันมี อยู่ 3 รายการ ได้แก่ ข้อที่ 4 ครู จดั บรรยากาศที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
และการปฏิ บตั ิกิจกรรม ข้อที่ 9 ครู เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง และข้อที่ 10 ครู เปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู ้จากการเรี ยนรู ้ (μ =4.11) อยูใ่ นระดับค่อนข้างสู ง รองลงมา คือ มี 2 รายการที่มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากัน คือ ข้อที่ 7 ครู ใช้เทคนิ ควิธีการสอนเพียงวิธีเดี ยวในการจัดการเรี ยนรู ้ ทกั ษะการช่ วยเหลื อ
ตนเองก็สามารถกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยนได้ และข้อที่ 8 ครู กระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้สนใจในการทา
กิจกรรมเพื่อฝึ กทักษะการช่วยเหลือตนเองอย่างเต็มที่ (μ =4.00 ) อยูใ่ นระดับค่อนข้างสู ง และข้อที่มี
ค่ าเฉลี่ ย ต่ าสุ ด เท่ า กัน มี อยู่ 4 รายการ คื อ ข้อที่ 3 ครู ใช้สื่ อการเรี ย นรู ้ ภายในห้ องเรี ย นเท่ าที่ มี เพื่ อ
การประหยัดค่าใช้จ่ายข้อที่ 12 ครู เชื่ อมโยงประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนเข้ากับ ชี วิตจริ ง ข้อ
ที่ 14 ครู นาผลการประเมินไปปรับปรุ ง และพัฒนาการเรี ยนของผูเ้ รี ยน และข้อที่ 15 ครู ประเมินผล
การเรี ยนสอดคล้องกับความสามารถของผูเ้ รี ยน (μ =3.56) อยูใ่ นระดับค่อนข้างสู ง ตามลาดับ
2.3.4 ผลพัฒ นาการก่ อน–หลังการใช้รูป แบบ ฯของผูเ้ รี ย นที่ เป็ นกรณี ศึ ก ษา จานวน 9 คน
รายละเอียด ดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 แสดงผลพัฒนาการก่อน–หลังการใช้รูปแบบ ฯของผูเ้ รี ยนที่เป็ นกรณี ศึกษา จานวน 9 คน

ที่
1
2
3
4
5

ทักษะ
การช่ วยเหลือตนเอง
การรับประทานอาหาร
การแต่งกาย
การขับถ่าย
การดูแลสุขอนามัยตนเอง
การรับผิดชอบงานบ้าน
รวม
เฉลีย่

คะแนนเฉลีย่
(เต็ม 5 คะแนน)
ก่ อน
หลัง
1.44
4.00
1.44
3.56
1.11
3.22
1.44
3.33
1.00
2.56
6.43
16.67
1.29
3.33

ผลพัฒนาการ
ของผู้เรียน
ผลต่ าง
ร้ อยละ
2.56
46.67
2.11
42.22
2.11
42.22
1.89
37.78
1.56
31.11
10.23
200
2.04
40

แปลความหมาย
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สูงขึ้น
สู งขึน้

จากตารางที่ 14 พัฒ นาการของผู ้เรี ย นหลัง การใช้ รู ป แบบการบริ ห ารเพื่ อ พัฒ นาครู ใน
การจัดการเรี ยนรู ้ ท กั ษะการช่ วยเหลื อตนเองสาหรั บ ผูเ้ รี ยนที่ มี ความบกพร่ องทางสติ ปัญ ญา ศู นย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย มีผลพัฒนาการสู งขึ้นในภาพรวมเพิ่มขึ้ น คิดเป็ นร้อยละ 40
ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอภาพรวมของผลพัฒนาการของผูเ้ รี ยนกรณี ศึกษาทั้ง 9 คน หลังจากการทดลองใช้
รู ปแบบฯ โดยแยกเป็ นประเด็น ดังต่อไปนี้
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1. การรับประทานอาหาร พบว่า ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่สามารถดื่มน้ าจากแก้ว จากหลอดได้ดว้ ย
ตนเอง สามารถจับช้อนสั้น ช้อนและส้อมได้อย่างถู กต้อง สามารถตักอาหารเข้าปากได้ดว้ ยตนเอง
ไม่มูมมามหรื อหกเลอะเทอะ ไม่รับประทานเสี ยงดัง และเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้ แต่มีบางรายที่ตอ้ งมี
ผูป้ กครองหรื อคนอื่น ๆ คอยช่วยเหลือเล็กน้อย
2. การแต่งกาย พบว่า ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่สามารถสวมและถอดรองเท้าทั้งแบบสอดและแบบ
คี บ ได้ด้วยตนเอง สามารถสวมและถอดกางเกงเอวยืด และแบบติ ด ตะขอที่ มี ซิ ป ได้ด้วยตนเอง
สามารถสวมและถอดเสื้ อผ่าหน้า มีกระดุ มและซิ ปได้ดว้ ยตนเอง สามารถสวมและถอดเสื้ อคอกลม
ได้ดว้ ยตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้ แต่มีบางรายที่ตอ้ งมีผปู ้ กครองหรื อคนอื่น ๆ คอยช่วยเหลือ
เล็กน้อย
3. การขับ ถ่ าย พบว่า ผูเ้ รี ย นส่ วนใหญ่ รู ้ จกั อุปกรณ์ ในห้องน้ าและส าหรั บใช้ในการท า
ความสะอาดหลังขับ ถ่ าย เช่ น ฝั ก บัวฉี ดช าระ ขันน้ า สบู่ เพื่ อใช้ท าความสะอาดหลังการขับ ถ่ าย
สามารถฉี ด ช าระล้ า งก้ น และล้ า งมื อ ตนเองได้อ ย่ า งดี ห ลัง จากที่ ล้า งก้น ตนเองได้ สามารถท า
ความสะอาดหลังการขับถ่ายทั้งห้องน้ าแบบนัง่ ยอง และแบบชักโครก สามารถนั่งโถส้วมแบบชัก
โครกได้ด้วยตนเองและเป็ นแบบอย่างได้แต่มีบางรายไม่สามารถขับถ่ ายด้วยตนเองได้ ยังต้องใส่
แพมเพิสต้องให้มีคนอื่น ๆ ผูป้ กครองต้องคอยช่วยเหลือ กากับ ชี้แนะบ้างเล็กน้อย
4. การดูแลสุ ขอนามัยตนเอง พบว่า ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่สามารถทาความสะอาดมือ หน้าและ
เท้าได้ดว้ ยตนเอง สามารถแปรงฟันของตนเองครบทุกขั้นตอน สามารถอาบน้ า หวีผม และสระผมได้
ด้วยตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้ แต่มีบางรายที่ ตอ้ งมีคนอื่ น ๆ หรื อ ผูป้ กครองคอยช่ วยเหลื อ
ชี้แนะบ้างเล็กน้อย
5. การรับผิดชอบงานบ้าน พบว่า ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ สามารถกวาดบ้าน ถูบา้ น ปูผา้ ปูที่นอน
ด้วยตนเองได้ สามารถเก็บสิ่ งของเครื่ องใช้กลับเข้าที่เดิม และให้อยูใ่ นที่ที่เหมาะสม แต่ยงั มีบางราย
ยังต้องการความช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย
จะเห็นได้วา่ ผลพัฒนาการของผูเ้ รี ยน จากกกรณี ศึกษาทั้ง 9 คน มีพฒั นาการที่ดีข้ ึนทุกด้าน
แต่จะเพิม่ ขึ้นมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ศักยภาพและความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล
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3. ผลการประเมินความเป็ นไปได้ ในการนารู ปแบบการบริ หารเพื่ อพัฒ นาครู ในการจั ดการเรี ยนรู้
ทักษะการช่ ว ยเหลื อตนเองส าหรั บ ผู้ เรี ยนที่มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปัญ ญา ศู น ย์ ก ารศึ กษาพิ เศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย ไปใช้
ผูว้ ิจยั ด าเนิ นการวิเคราะห์ ข ้อมู ลความเป็ นไปได้ ในการน ารู ปแบบฯ ไปใช้ กับ กลุ่ ม เป้ าหมาย
จานวน 180 คน ดังตารางที่ 15 – 20
ตารางที่ 15 ภาพรวมแสดงระดับความเป็ นไปได้ในการนารู ปแบบฯ ไปใช้ กับ กลุ่มเป้ าหมาย

รายการ
องค์ประกอบที่ 1 หลักการของรู ปแบบ
องค์ประกอบที่ 2 จุดมุง่ หมายของรู ปแบบ
องค์ประกอบที่ 3 ปัจจัยนาเข้า
องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการ
องค์ประกอบที่ 5 ผลลัพธ์
ค่ าเฉลีย่ รวม

μ

σ

4.85
4.84
4.81
4.51
4.50
4.70

0.36
0.37
0.40
0.18
0.13
0.29

N = 180
ความเป็ นไปได้
ระดับ
ผล
ความเป็ นไปได้
การประเมิน
มากที่สุด
ผ่าน
มากที่สุด
ผ่าน
มากที่สุด
ผ่าน
มากที่สุด
ผ่าน
มากที่สุด
ผ่าน
มากทีส่ ุ ด
ผ่าน

จากตารางที่ 15 ภาพรวม พบว่า ความเป็ นไปได้ในการนารู ปแบบฯ ไปใช้ อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด (μ =4.70) เมื่อพิจารณาเป็ นรายองค์ประกอบของรู ปแบบฯ โดยเรี ยงลาดับจากที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
ไปหาค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ดังนี้ องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ องค์ประกอบที่ 1 หลักการของรู ปแบบ อยู่
ในระดับมากที่สุด (μ =4.85) รองลงมา คือ องค์ประกอบที่ 2 จุดมุ่งหมายของรู ปแบบ อยู่ในระดับ
มากที่สุด (μ =4.84) และองค์ประกอบที่ มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คื อ องค์ประกอบที่ 5 ผลลัพธ์ อยู่ในระดับ
มากที่สุด (μ =4.50) ตามลาดับ และถือว่าทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์การประเมินความเป็ นไปได้ใน
การนารู ปแบบฯ ไปใช้ตามที่กาหนดเกณฑ์ไว้ คือ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ 3.51 ขึ้นไป
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ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ล แสดงระดับ ความเป็ นไปได้ใ นการนารู ป แบบฯ ไปใช้
องค์ ประกอบที่ 1 หลักการของรู ปแบบฯ

รายการ
1) เป็ นหลักการเชิงระบบที่เข้าใจง่าย
2) เป็ นหลักการเชิงระบบที่สามารถนาไปใช้ได้ง่าย
3) เป็ นหลักการเชิงระบบที่ตรวจสอบง่าย
4) เป็ นหลักการเชิงระบบที่มีความทันสมัย
สามารถประยุกต์ใช้ได้ตามบริ บทที่หลากหลาย
5) เป็ นหลักการที่ใช้ในการพัฒนาครู ครอบคลุม
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ค่ าเฉลีย่ รวม

N = 180
ความเป็ นไปได้
ระดับ
ผล
ความเป็ นไปได้ การประเมิน
มากที่สุด
ผ่าน
มากที่สุด
ผ่าน
มากที่สุด
ผ่าน

μ

σ

4.87
4.88
4.84

0.33
0.32
0.36

4.84

0.33

มากที่สุด

ผ่าน

4.79
4.85

0.41
0.36

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

ผ่าน
ผ่าน

จากตารางที่ 16 ภาพรวม พบว่า องค์ประกอบที่ 1 หลักการของรู ปแบบฯ มีความเป็ นไปได้ อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด (μ =4.85) เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายการ โดยเรี ยงลาดับจากรายการที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดไป
หารายการที่มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด ได้ดงั นี้ ข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ ข้อที่ 2 เป็ นหลักการเชิ งระบบที่สามารถ
นาไปใช้ได้ง่าย อยู่ในระดับมากที่สุด (μ =4.88) รองลงมา คือ ข้อที่ 1 เป็ นหลักการเชิ งระบบที่เข้าใจง่าย
อยูใ่ นระดับมากที่สุด (μ =4.87) และข้อที่มีค่าเฉลี่ต่าสุ ด คือ ข้อที่ 5 เป็ นหลักการที่ใช้ในการพัฒนาครู
ครอบคลุ ม การจัด การเรี ย นรู ้ ท ัก ษะการช่ ว ยเหลื อ ตนเองส าหรั บ ผู ้เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทาง
สติ ปั ญ ญา อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด (μ =4.79) ถื อ ว่า ทุ ก รายการขององค์ป ระกอบที่ 1 ผ่า นเกณฑ์
การประเมินความเป็ นไปได้ตามที่กาหนดเกณฑ์ไว้ คือ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ 3.51 ขึ้นไป
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ตารางที่ 17 ผลการวิ เคราะห์ ข ้อมู ล แสดงระดับ ความเป็ นไปได้ใ นการนารู ป แบบฯ ไปใช้
องค์ ประกอบที่ 2 จุดมุ่งหมายของรู ปแบบฯ

รายการ
1) มุ่งพัฒนาครู ให้มีความรู ้พ้นื ฐานการศึกษาพิเศษเกี่ยวกับ
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับ
ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
2) มุ่งพัฒนาครู ให้มีทกั ษะเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
3) มุ่งพัฒนาครู ให้มีเจตคติเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
4) มุ่งพัฒนาความสามารถของครู ดา้ นการเตรี ยมการสอน
ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
5) มุ่งพัฒนาความสามารถของครู ดา้ นการนาเข้าสู่บทเรี ยน
ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
6) มุ่งพัฒนาความสามารถของครู ดา้ นการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
7) มุ่งพัฒนาความสามารถของครู ดา้ นการประเมิน และ
สรุ ปผลในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
8) มุ่งพัฒนาผลพัฒนาการที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนตาม
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กาหนดไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
ค่ าเฉลีย่ รวม

μ

σ

4.84

0.36

4.86

0.35

4.82

N = 180
ความเป็ นไปได้
ระดับ
ผล
ความเป็ นไปได้ การประเมิน

มากที่สุด

ผ่าน

มากที่สุด

ผ่าน

0.39

มากที่สุด

ผ่าน

4.87

0.33

มากที่สุด

ผ่าน

4.79

0.41

มากที่สุด

ผ่าน

4.82

0.39

มากที่สุด

ผ่าน

4.88

0.32

มากที่สุด

ผ่าน

4.81

0.40

มากที่สุด

ผ่าน

4.84

0.37

มากทีส่ ุ ด

ผ่าน

จากตารางที่ 17 ภาพรวม พบว่า องค์ประกอบที่ 2 จุ ดมุ่ งหมายของรู ปแบบฯ มี ความเป็ นไปได้
อยู่ในระดับมากที่ สุ ด (μ =4.84) เมื่ อแยกพิ จารณาเป็ นรายการ โดยเรี ยงล าดับ จากรายการที่ มี ค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ดไปหารายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ได้ดงั นี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ข้อที่ 7 มุ่งพัฒนาความสามารถ
ของครู ดา้ นการประเมิน และสรุ ปผลในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง อยูใ่ นระดับมาก
ที่ สุ ด (μ =4.88) รองลงมา คื อ ข้อที่ 4 มุ่ งพัฒ นาความสามารถของครู ด้านการเตรี ยมการสอนใน
การจัดการเรี ยนรู ้ ท กั ษะการช่ วยเหลื อตนเอง อยู่ในระดับมากที่ สุ ด (μ =4.87) และข้อที่ มี ค่าเฉลี่ ย
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ต่าสุ ด คือ ข้อที่ 5 มุ่งพัฒนาความสามารถของครู ดา้ นการนาเข้าสู่ บทเรี ยนในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่ วยเหลื อตนเอง อยูใ่ นระดับมากที่สุด(μ =4.79) ตามลาดับ ถื อว่า ทุกรายการขององค์ประกอบ
ที่ 2 ผ่านเกณฑ์การประเมิ นความเป็ นไปได้ตามที่ กาหนดเกณฑ์ไว้ คือ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิ น
ระดับ 3.51 ขึ้นไป
ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ล แสดงระดับ ความเป็ นไปได้ใ นการนารู ปแบบฯ ไปใช้
องค์ ประกอบที่ 3 ปัจจัยนาเข้ า

รายการ
1. ด้ านบุคลากร
1.1 ผูบ้ ริ หาร
1.1.1 คุณลักษณะของผูบ้ ริ หาร
1) มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล กาหนดนโยบายการพัฒนา
การศึกษาในสถานศึกษาได้ชดั เจน
2) เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงรู ้เท่าทันต่อเหตุการณ์
การเปลี่ยนแปลง
3) เป็ นผูน้ านวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา
4) เป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
5) เป็ นผูท้ ี่คอยส่งเสริ มเพื่อพัฒนาครู สู่ครู มืออาชีพ
6) เป็ นกาลังใจ ให้คาปรึ กษา ชี้แนะแนวทาง และ
คอยแก้ไขปั ญหาให้กบั คณะครู ในสถานศึกษา
ค่ าเฉลีย่ รวม
1.1.2 บทบาท และหน้าที่ของผูบ้ ริ หาร
7) วางแผน มอบนโยบายการพัฒนาครู และกาหนด
แนวทางการพัฒนาอย่างชัดเจน
8) สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองร่ วมกับคณะครู
9) กาหนดแนวทางการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง

N = 180
ความเป็ นไปได้
ระดับ
ผล
ความเป็ นไปได้ การประเมิน

μ

σ

4.79

0.41

มากที่สุด

ผ่าน

4.79
4.76

0.41
0.43

มากที่สุด
มากที่สุด

ผ่าน
ผ่าน

4.82
4.73

0.39
0.44

มากที่สุด
มากที่สุด

ผ่าน
ผ่าน

4.77
4.78

0.42
0.42

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

ผ่าน
ผ่าน

4.83

0.38

มากที่สุด

ผ่าน

4.76

0.43

มากที่สุด

ผ่าน

4.83

0.37

มากที่สุด

ผ่าน
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ตารางที่ 18 (ต่ อ)

รายการ
10) จัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาครู
ให้ครู มีความรู ้ ทักษะ และเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา
11) นิเทศ กากับและติดตามผลการปฏิบตั ิการสอน และ
การจัดการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนทุกระยะอย่างต่อเนื่อง
12) ประเมินผลความสามารถของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้
ให้ครอบคลุมทุกด้าน
13) สะท้อนผลการจัดการเรี ยนรู ้ของครู เพื่อนาไป
ปรับปรุ งแก้ไข และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ต่อไป
ค่ าเฉลีย่ รวม
1.2 ครู ผสู ้ อน
1.2.1 คุณลักษณะของครู ผสู ้ อน
14) ปฏิบตั ิตนตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
15) เป็ นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรี ยนการสอนสาหรับ
เพื่อนร่ วมวิชาชีพ
16) ตระหนักในหน้าที่รักองค์กร และมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมขององค์กร
17) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
18) มีความรักและเมตตาต่อศิษย์
19) มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุตาม
วิสยั ทัศน์พนั ธกิจ นโยบายต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ร่วมกัน
ค่ าเฉลี่ยรวม
1.2.2 บทบาท และหน้าที่ของครู ผสู ้ อน
20) เตรี ยมการสอนตรงตามวัตถุประสงค์ และเนื้อหา
21) กิจกรรมการนาเข้าสู่บทเรี ยนที่หลากหลาย และ
เร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน

N = 180
ความเป็ นไปได้
ระดับ
ผล
ความเป็ นไปได้ การประเมิน

μ

σ

4.75

0.43

มากที่สุด

ผ่าน

4.79

0.41

มากที่สุด

ผ่าน

4.81

0.40

มากที่สุด

ผ่าน

4.77
4.79

0.42
0.41

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

ผ่าน
ผ่าน

4.83

0.38

มากที่สุด

ผ่าน

4.73

0.44

มากที่สุด

ผ่าน

4.79
4.86
4.78

0.41
0.35
0.42

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

4.86
4.81

0.35
0.40

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

ผ่าน
ผ่าน

4.78

0.41

มากที่สุด

ผ่าน

4.82

0.39

มากที่สุด

ผ่าน

152

ตารางที่ 18 (ต่ อ)

รายการ
22) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ใช้เทคนิค วิธีการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาสาระที่สอน
23) เลือกใช้สื่อที่ตรงตามวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเอง
24) ประเมินผลพัฒนาของผูเ้ รี ยนตรงตามสภาพจริ ง
25) สรุ ปผลการจัดการเรี ยนรู ้ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับ
ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ค่ าเฉลีย่ รวม
1.3 ผูเ้ รี ยน
1.3.1 คุณลักษณะของผูเ้ รี ยน
26) สามารถรับรู ้ และสื่ อสารได้
27) มีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นได้
ค่ าเฉลีย่ รวม
1.3.2 บทบาท และหน้าที่ของผูเ้ รี ยน
28) ผูเ้ รี ยนรับการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ต่อเนื่อง
29) ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วม และลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมทุก
ขั้นตอน
ค่ าเฉลีย่ รวม
1.4 ผูป้ กครอง
1.4.1 คุณลักษณะของผูป้ กครอง
30) มีเวลาให้กบั ผูเ้ รี ยนอย่างเต็มที่
31) ยอมรับการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองของครู
1.4.2 บทบาท และหน้าที่ของผูป้ กครอง
32) นาผูเ้ รี ยนมารับบริ การอย่างสม่าเสมอ
33) มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
ทักษะการช่วยเหลือตนเองของผูเ้ รี ยน

N = 180
ความเป็ นไปได้
ระดับ
ผล
ความเป็ นไปได้ การประเมิน

μ

σ

4.83

0.38

มากที่สุด

ผ่าน

4.79
4.84

0.41
0.36

มากที่สุด
มากที่สุด

ผ่าน
ผ่าน

4.76
4.80

0.43
0.40

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

ผ่าน
ผ่าน

4.79
4.86
4.82

0.41
0.35
0.38

มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

4.86

0.35

มากที่สุด

ผ่าน

4.78

0.42

มากที่สุด

ผ่าน

4.82

0.39

มากทีส่ ุ ด

ผ่าน

4.82
4.83

0.39
0.38

มากที่สุด
มากที่สุด

ผ่าน
ผ่าน

4.79

0.41

มากที่สุด

ผ่าน

4.86

0.35

มากที่สุด

ผ่าน
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ตารางที่ 18 (ต่ อ)

รายการ
34) ร่ วมมือกับครู ในการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ขณะอยูบ่ า้ น
35) ประเมิน และรายงานผลพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
ร่ วมกับครู
ค่ าเฉลีย่ รวม
ค่ าเฉลีย่ รวมด้ านที่ 1
2. ด้ านงบประมาณ
2.1 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
36) มีการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการดาเนินการอย่างเพียงพอ
37) มีการควบคุมแผนการใช้จ่ายที่ถูกต้อง
38) มีการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ค่ าเฉลีย่ รวม
2.2 ระดมทรัพยากรจากเครื อข่าย
39) ระดมทรัพยากรจากเครื อข่ายเพื่อนามาใช้ใน
การพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือ
ตนเอง
40) หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนกิจกรรมที่
ส่งเสริ มทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ค่ าเฉลีย่ รวม
ค่ าเฉลีย่ รวมด้ านที่ 2
3. ด้ านวัสดุ สื่ อ และแหล่ งเรียนรู้
3.1 วัสดุ สื่ อ และอุปกรณ์
41) จัดหาวัสดุ สื่ อ และอุปกรณ์ที่ทนั สมัยสอดคล้องกับ
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับ
ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
42) ใช้วสั ดุ สื่ อ และอุปกรณ์ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ ลงมือ
ปฏิบตั ิจริ งในการฝึ กทักษะการช่วยเหลือตนเอง

N = 180
ความเป็ นไปได้
ระดับ
ผล
ความเป็ นไปได้ การประเมิน

μ

σ

4.77
4.78

0.42
0.42

มากที่สุด
มากที่สุด

ผ่าน
ผ่าน

4.81
4.80

0.39
0.40

มากทีส่ ุ ด
มากทีส่ ุ ด

ผ่าน
ผ่าน

4.79
4.86
4.81
4.82

0.41
0.35
0.40
0.39

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

4.88

0.33

มากที่สุด

ผ่าน

4.79
4.84
4.82

0.41
0.37
0.38

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด
มากทีส่ ุ ด

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

4.82

0.39

มากที่สุด

ผ่าน

4.83

0.37

มากที่สุด

ผ่าน
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ตารางที่ 18 (ต่ อ)

รายการ
43) ใช้วสั ดุ สื่ อ และอุปกรณ์ในการฝึ กทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผล
การใช้
44) ใช้วสั ดุ สื่ อ และอุปกรณ์ภายในสถานศึกษาให้เกิด
ประโยชน์ต่อการฝึ กทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ของผูเ้ รี ยน
45) จัดหาวัสดุ สื่ อ และอุปกรณ์ให้เพียงพอพร้อมใช้งานใน
การฝึ กทักษะการช่วยเหลือตนเอง และปฏิบตั ิจริ ง
แก้ปัญหาจากประสบการณ์จริ ง รวมทั้งใช้วสั ดุ สื่ อ
และอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับการดาเนินชีวติ ประจาวัน
ของผูเ้ รี ยน
ค่ าเฉลีย่ รวม
3.2 แหล่งเรี ยนรู ้ และการจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยน
46) จัดแหล่งเรี ยนรู ้ และการจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยน ให้
เหมาะสมกับการฝึ กทักษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับ
ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
47) จัดทาป้ ายนิเทศให้ส่งเสริ มทักษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
48) จัดสภาพบรรยากาศในชั้นเรี ยนให้ถูกสุขลักษณะ
สะอาด มีอากาศถ่ายเทได้ดี
49) จัดมุมเสริ มประสบการณ์ในชั้นเรี ยนด้วยสื่ อที่กระตุน้
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจในการฝึ กทักษะการ
ช่วยเหลือตนเอง
50) ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายใน และภายนอกสถานศึกษา
เสริ มสร้างทักษะการช่วยเหลือตนเองให้กบั ผูเ้ รี ยน
51) มีแหล่งเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มทักษะการช่วยเหลือตนเอง
อย่างหลากหลาย

N = 180
ความเป็ นไปได้
ระดับ
ผล
ความเป็ นไปได้ การประเมิน

μ

σ

4.82

0.39

มากที่สุด

ผ่าน

4.87

0.34

มากที่สุด

ผ่าน

4.76
4.79

0.43
0.39

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

ผ่าน
ผ่าน

4.79

0.41

มากที่สุด

ผ่าน

4.86

0.35

มากที่สุด

ผ่าน

4.78

0.42

มากที่สุด

ผ่าน

4.86

0.35

มากที่สุด

ผ่าน

4.78

0.42

มากที่สุด

ผ่าน

4.82

0.39

มากที่สุด

ผ่าน
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รายการ
52) ผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการจัดทาแหล่งเรี ยนรู ้ และ
การจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยนในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้
ค่ าเฉลีย่ รวม
ค่ าเฉลีย่ รวมด้ านที่ 3
4. ด้ านการบริหารจัดการ
53) วางแผนเตรี ยมการเพื่อเสนอโครงการฝึ กอบรมพัฒนา
ครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
54) จัดทาหลักสูตรโครงการฝึ กอบรมพัฒนาครู ในการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
55) ดาเนินโครงการฝึ กอบรมพัฒนาครู ในการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองตามที่กาหนด
56) ประเมินผลโครงการฝึ กอบรมพัฒนาครู ในการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองทุกระยะ
57) สะท้อนผลการประเมินให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ
58) สรุ ป และรายงานผลการดาเนินการตามโครงการ
ฝึ กอบรมพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
59) ปรับปรุ ง/พัฒนาโครงการฝึ กอบรมพัฒนาครู ใน
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
60) ขยายผลต่อสาธารณชนโครงการฝึ กอบรมพัฒนาครู
ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
ค่ าเฉลีย่ รวม
ค่ าเฉลีย่ รวมด้ านที่ 4
ค่ าเฉลีย่ รวมทั้งหมดด้ านที่ 1-4

N = 180
ความเป็ นไปได้
ระดับ
ผล
ความเป็ นไปได้ การประเมิน

μ

σ

4.83
4.81
4.82

0.38
0.39
0.39

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด
มากทีส่ ุ ด

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

4.79

0.41

มากที่สุด

ผ่าน

4.84

0.36

มากที่สุด

ผ่าน

4.76

0.43

มากที่สุด

ผ่าน

4.79
4.86

0.41
0.35

มากที่สุด
มากที่สุด

ผ่าน
ผ่าน

4.88

0.42

มากที่สุด

ผ่าน

4.86

0.35

มากที่สุด

ผ่าน

4.78
4.78
4.78
4.81

0.42
0.40
0.40
0.40

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด
มากทีส่ ุ ด
มากทีส่ ุ ด

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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ตารางที่ 18 ภาพรวม พบว่า องค์ประกอบที่ 3 ปั จจัยนาเข้า มีความเป็ นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด
(μ =4.81) เมื่ อแยกพิ จารณาเป็ นรายด้าน โดยเรี ยงล าดับ จากด้านที่ มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ดไปหาด้านที่ มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ได้ดงั นี้ ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านที่ 2 ด้านงบประมาณ และด้านที่ 3 ด้านวัสดุ สื่ อ และ
แหล่งเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับมากที่สุด (μ =4.82) รองลงมา คือ ด้านที่ 1 ด้านบุคลากร อยูใ่ นระดับมากที่สุด
(μ =4.80) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านที่ 4 ด้านการบริ หารจัดการ อยูใ่ นระดับมากที่สุด (μ =4.78)
ตามลาดับ ถื อว่า ทุกด้านขององค์ประกอบที่ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิ นความเป็ นไปได้ ตามที่ กาหนด
เกณฑ์ไว้ คือ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ 3.51 ขึ้นไป
ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ล แสดงระดับ ความเป็ นไปได้ใ นการนารู ปแบบฯ ไปใช้
องค์ ประกอบที่ 4 กระบวนการ

รายการ
ขั้นที่ 1 การวางแผนและสร้ างแรงจูงใจ
1) วางแผนและมอบนโยบายต่าง ๆ ในการพัฒนา
2) ร่ วมกันเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาครู
ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา
3) ใช้กระบวนการบริ หารเชิงคุณภาพมาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาครู การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา
4) ร่ วมกันจัดทาหลักสูตรอบรมพัฒนาครู
เชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยน
ที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
5) สร้างแรงจูงใจให้กบั ครู เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ
ในการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา
ค่ าเฉลีย่ รวม

N = 180
ความเป็ นไปได้
ระดับ
ผล
ความเป็ นไปได้ การประเมิน

μ

σ

4.55

0.50

มากที่สุด

ผ่าน

4.51

0.50

มากที่สุด

ผ่าน

4.51

0.50

มากที่สุด

ผ่าน

4.48

0.50

มาก

ผ่าน

4.50
4.50

0.50
0.03

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

ผ่าน
ผ่าน
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ตารางที่ 19 (ต่ อ)

รายการ
ขั้นที่ 2 การฝึ กอบรม
6) ให้มีความรู ้พ้นื ฐานทางการศึกษาพิเศษที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
7) พัฒนาครู ดา้ นการจัดทาแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(IIP) และแผนการให้บริ การช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว (IFSP)
8) พัฒนาครู ดา้ นเทคนิค วิธีการสอนในการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับ
ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
9) พัฒนาครู ดา้ นการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
10) พัฒนาครู ดา้ นการจัดหา สร้าง นวัตกรรม
เทคโนโลยี สิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อบริ การ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
11) พัฒนาครู ดา้ นการวัดผลและประเมินผลผูเ้ รี ยน
12) ครู นาความรู ้พ้นื ฐานทางการศึกษาพิเศษที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญาไปสู่การปฏิบตั ิ
ค่ าเฉลีย่ รวม
ขั้นที่ 3 การนาไปสู่ การปฏิบตั ิ
13) ครู จดั ทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และแผน
การให้บริ การช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP)
ได้อย่างถูกต้อง

N = 180
ความเป็ นไปได้
ระดับ
ผล
ความเป็ นไปได้ การประเมิน

μ

σ

4.56

0.50

มากที่สุด

ผ่าน

4.56

0.50

มากที่สุด

ผ่าน

4.46

0.50

มาก

ผ่าน

4.50

0.50

มากที่สุด

ผ่าน

4.50
4.57

0.50
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด

ผ่าน
ผ่าน

4.48
4.52

0.50
0.04

มาก
มากทีส่ ุ ด

ผ่าน
ผ่าน

4.50

0.50

มากที่สุด

ผ่าน
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ตารางที่ 19 (ต่ อ)

รายการ
14) ครู มีเทคนิค วิธีการสอนในจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญาที่หลากหลาย
15) ครู จดั สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญาสอดคล้องกับเนื้อหา
16) ครู ผลิต/จัดหา/นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่ งอานวย
ความสะดวก สื่ อบริ การ และความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา
17) ครู วดั ผลและประเมินผลผูเ้ รี ยนตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู ้
ค่ าเฉลีย่ รวม
ขั้นที่ 4 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18) ผูน้ ิเทศที่ได้รับมอบหมายร่ วมวางแผน และจัดทา
ปฏิทินการออกนิเทศอย่างต่อเนื่อง
19) มีเครื่ องมือการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลอย่างชัดเจนตรงประเด็น
20) นิเทศ ติดตามและประเมินผลให้ครอบคลุม
ทุกด้านทั้งด้านการเตรี ยมการสอน การนาเข้าสู่
บทเรี ยน การจัดการจัดเรี ยน และ การประเมิน
และสรุ ปผล
21) ผูน้ ิเทศต้องให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อใช้เป็ นข้อมูล
สารสนเทศในการพัฒนาปรับปรุ งการจัด
การเรี ยนการสอนต่อไป
22) ผูน้ ิเทศต้องจัดทารายงานผลการนิเทศ กากับ
ติดตาม และประเมินผลเสนอต่อผูบ้ ริ หาร

N = 180
ความเป็ นไปได้
ระดับ
ผล
ความเป็ นไปได้
การประเมิน

μ

σ

4.53

0.50

มากที่สุด

ผ่าน

4.46

0.50

มาก

ผ่าน

4.56

0.50

มากที่สุด

ผ่าน

4.53
4.52

0.50
0.03

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

ผ่าน
ผ่าน

4.48

0.50

มาก

ผ่าน

4.48

0.50

มาก

ผ่าน

4.44

0.50

มาก

ผ่าน

4.53

0.50

มาก

ผ่าน

4.49

0.50

มาก

ผ่าน
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ตารางที่ 19 (ต่ อ)

รายการ
ค่ าเฉลีย่ รวม
ขั้นที่ 5 การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
23) เป็ นการนาเสนอผลการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศใน
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
24) เปิ ดโอกาสให้ครู ได้สะท้อนผลการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองต่อสาธารณชน
25) เป็ นการยกย่อง สรรเสริ ญครู ที่มีผลงานจาก
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ค่ าเฉลีย่ รวม
ค่ าเฉลีย่ รวมทั้งหมด

N = 180
ความเป็ นไปได้
ระดับ
ผล
ความเป็ นไปได้
การประเมิน
มาก
ผ่าน

μ

σ

4.48

0.03

4.45

0.50

มาก

ผ่าน

4.54

0.50

มากที่สุด

ผ่าน

4.54
4.53
4.51

0.50
0.02
0.18

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด
มากทีส่ ุ ด

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ตารางที่ 19 ภาพรวม พบว่า องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการ มีความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด (μ =4.51) เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายการขั้นตอนของกระบวนการ โดยลาดับจากรายการที่ มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดไปหารายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ได้ดงั นี้ ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ขั้นที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
อยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด (μ =4.53) รองลงมา คื อ ขั้น ที่ 2 การฝึ กอบรม และขั้น ที่ 3 การน าไปสู่
การปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมากที่สุด (μ = 4.52) และที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ขั้นที่ 4 การนิ เทศ ติดตามและ
ประเมิ น ผล อยู่ใ นระดับ มาก (μ = 4.48) ตามล าดับ ถื อว่า ทุ ก รายการกระบวนการของขั้น ตอน
องค์ประกอบที่ 4 ผ่านเกณฑ์การประเมินความเป็ นไปได้ตามที่กาหนดเกณฑ์ไว้ คือ ต้องผ่านเกณฑ์
การประเมิน ระดับ 3.51 ขึ้นไป
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ตารางที่ 20 ผลการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล แสดงระดับ ความเป็ นไปได้ใ นการนารู ป แบบฯ ไปใช้
องค์ ประกอบที่ 5 ผลลัพธ์

รายการ
1. ด้ านการเตรียมการสอน
1) ครู มีความรู ้และทักษะในการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
2) ครู มีความรู ้และทักษะในการเขียนแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)
3) ครู สามารถเตรี ยมห้องเรี ยน และจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยน
4) ครู สามารถเตรี ยมความรู ้หรื อเอกสารประกอบการสอน
5) ครู สามารถเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ และสื่ อที่ใช้ในการสอน
ค่ าเฉลีย่ รวม
2. ด้ านการนาเข้ าสู่ บทเรียน
6) ครู มีความรู ้และทักษะในการนาเข้าสู่บทเรี ยนน่าสนใจ
7) ครู มีกิจกรรมนาเข้าสู่บทเรี ยนที่หลากหลาย
8) ครู สามารถนาเข้าสู่บทเรี ยนเข้าใจง่าย
9) ครู นาเข้าสู่บทเรี ยนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
10) ครู นาเข้าสู่บทเรี ยนสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน
ค่ าเฉลีย่ รวม
3. ด้ านการจัดการเรียนรู้
11) ครู มีความรู ้และทักษะในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา
12) ครู จดั การเรี ยนรู ้ตรงตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP)
13) ครู จดั การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
ด้วยการลงมือทา (Learning by Doing)
14) ครู ใช้สื่อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย และตรงตามเนื้อหา

N = 180
ความเป็ นไปได้
ระดับ
ผล
ความเป็ นไปได้ การประเมิน

μ

σ

4.54

0.50

มากที่สุด

ผ่าน

4.44
4.49
4.49
4.52
4.50

0.50
0.50
0.50
0.50
0.04

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

4.52
4.46
4.42
4.55
4.44
4.48

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.06

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

4.56

0.50

มากที่สุด

ผ่าน

4.55

0.50

มากที่สุด

ผ่าน

4.46
4.53

0.50
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด

ผ่าน
ผ่าน
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ตารางที่ 20 (ต่ อ)

รายการ
15) ครู จดั การเรี ยนรู ้ที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย และน่าสนใจ
ค่ าเฉลีย่ รวม
4. ด้ านการประเมิน และสรุปผล
16) ครู มีความรู ้ และทักษะในการประเมินและสรุ ปผล
17) ครู สามาถสรุ ปบทเรี ยนได้ตรงตามจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP)
18) ครู ประเมินผลพัฒนาการของผูเ้ รี ยนทุกระยะต่อเนื่อง
19) ครู นาเสนอ และรายงานผลการประเมินผูเ้ รี ยน
อย่างต่อเนื่อง
20) ครู มีการสะท้อนผลการพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
ต่อผูป้ กครอง
ค่ าเฉลีย่ รวม
ค่ าเฉลีย่ รวมทั้งหมด

N = 180
ความเป็ นไปได้
ระดับ
ผล
ความเป็ นไปได้ การประเมิน
มากที่สุด
ผ่าน
มากทีส่ ุ ด
ผ่าน

μ

σ

4.44
4.51

0.50
0.05

4.48

0.50

มาก

ผ่าน

4.46
4.58

0.50
0.50

มาก
มากที่สุด

ผ่าน
ผ่าน

4.55

0.50

มากที่สุด

ผ่าน

4.47
4.51
4.50

0.50
0.05
0.13

มาก
มากทีส่ ุ ด
มากทีส่ ุ ด

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

จากตารางที่ 20 ภาพรวม พบว่า องค์ประกอบที่ 5 ผลลัพธ์ มีความเป็ นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด
(μ =4.50) เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายด้าน โดยเรี ยงลาดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดไปหาด้านที่มีค่าเฉลี่ ย
ต่าสุ ด ได้ดงั นี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด มีจานวน 2 รายการ คือ ด้านที่ 3 การจัดการเรี ยนรู ้ และด้านที่ 4
การประเมิน และสรุ ป ผล อยู่ในระดับมากที่ สุด (μ = 4.51) รองลงมา ได้แก่ ด้านที่ 1 การเตรี ยม
การสอน อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด (μ = 4.50) และด้านที่ มี ค่ าเฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ ด้านที่ 2 การน าเข้าสู่
บทเรี ยน อยู่ในระดับมาก (μ = 4.48) ซึ่ งถื อว่าทุ กด้านขององค์ประกอบที่ 5 ผ่านเกณฑ์ก ารประเมิ น
ความเป็ นไปได้ ตามที่กาหนดเกณฑ์ไว้ คือ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ 3.51 ขึ้นไป

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่ มี ความบกพร่ องทางสติ ปั ญญา ศู นย์การศึ กษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ผูว้ ิจยั
ขอนาเสนอดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของรู ปแบบการบริ ห ารเพื่ อ พัฒ นาครู ใ นการจัด การเรี ย นรู ้
ทัก ษะการช่ วยเหลื อตนเองส าหรั บ ผูเ้ รี ยนที่ มี ค วามบกพร่ องทางสติ ปั ญ ญา ศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย
2. เพื่อสร้างรู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
3. เพื่ อ ประเมิ น ความเป็ นไปได้ ใ นการน ารู ป แบบการบริ ห ารเพื่ อ พัฒ นาครู ใ นการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่ วยเหลื อตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ไปใช้กบั ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอื่น

วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 การศึ กษาองค์ ประกอบของรู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู้ ทักษะ
การช่ วยเหลือตนเองสาหรั บผู้เรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศู นย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โขทัย
วิธีดาเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นย่อย ดังนี้
ขั้นที่ 1.1 การศึ กษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง โดยท าการศึก ษาเอกสาร
วรรณกรรมและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวกับแนวคิด รู ปแบบและการพัฒนารู ปแบบ ทฤษฎี ทางการบริ หาร
การพัฒ นาครู การจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ทัก ษะการช่ วยเหลื อตนเอง ผูเ้ รี ยนที่ มีค วามบกพร่ องทาง
สติปัญญา เทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ประเด็นที่ศึกษาใน
ขั้นตอนนี้ คือ ข้อมูลพื้นฐานองค์ประกอบของรู ปแบบ ฯ ผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

163

องค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หารเพื่ อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ย นรู ้ ท กั ษะการช่ วยเหลื อตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ขั้นที่ 1.2 การสัมภาษณ์ครู และผูป้ กครอง ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ปี การศึกษา 2560 จานวน 20 คน ประกอบด้วย 1) ครู จานวน 10 คน ที่มีคุณสมบัติดงั นี้ (1) จบการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึ นไป (2) ปฏิ บ ัติ หน้าที่ สอนที่ ศู นย์การศึ กษาพิ เศษ ประจ าจังหวัดสุ โขทัย (3) มี
ประสบการณ์ ในการสอนผูเ้ รี ยนที่ เป็ นเด็ กพิ เศษหรื อเด็ กพิ การ มาไม่ น้อยกว่า 5 ปี และ 2) ผูป้ กครอง
จ านวน 10 คน ที่ เป็ นผู ้ที่ พ าผู ้เรี ยนมารั บ บริ การที่ ศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจ าจังหวัด สุ โขทั ย
อย่างสม่ าเสมอติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี การศึกษา ประเด็นที่ ศึกษา คือ ข้อมูลความต้องการรู ปแบบ
การบริ ห ารเพื่ อ การพัฒ นาครู ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ และแนวทางการบริ ห ารเพื่ อ พัฒ นาครู ใ น
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ผูว้ ิจยั ใช้
การวิ เคราะห์ เนื้ อหา เพื่ อหาข้อมู ลความต้อ งการรู ป แบบการบริ ห ารเพื่ อ การพัฒ นาครู ใ นการจัด
การเรี ยนรู ้ และแนวทางการบริ หารเพื่ อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ ท กั ษะการช่ วยเหลื อตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ขั้นที่ 1.3 การจัดสนทนากลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่ งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ปี การศึกษา 2560 จานวน 9 คน ประกอบด้วย 1) อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา จานวน 4 คน ที่มีผลงานทาง
วิชาการเกี่ยวกับการบริ หารเพื่อพัฒนาครู การจัดการเรี ยนรู ้ของครู 2) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 3 คน ที่
มีคุณสมบัติ (1) จบการศึกษาระดับปริ ญญาเอกหรื อมีวิทยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ (2) มีประสบการณ์
เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการศึกษาสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ (3) เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ 3) ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 2 คน ที่มีคุณสมบัติ (1) เคยเป็ นผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษา สั งกัดส านักบริ หารงานการศึ กษาพิ เศษ (2) มี ประสบการณ์ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัด
การศึกษาสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี ประเด็นที่ศึกษา คือ องค์ประกอบของ
รู ปแบบ ฯ ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์ เนื้ อหาองค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หารเพื่ อพัฒนาครู ในการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่ วยเหลื อตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ระยะที่ 2 การสร้ างรู ปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรียนรู้ ทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
สาหรับผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
วิธีดาเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นย่อย ดังนี้
ขั้นที่ 2.1 ยกร่ างรู ป แบบการบริ หารเพื่ อพัฒ นาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ ท กั ษะการช่ วยเหลื อ
ตนเองสาหรั บผูเ้ รี ยนที่ มีความบกพร่ องทางสติ ปัญญา ศู นย์การศึ กษาพิ เศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ประเด็นที่ศึกษา คือ การยกร่ างรู ปแบบ ฯ ผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ได้ร่างรู ปแบบการบริ หาร
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เพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ ทกั ษะการช่ วยเหลื อตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่ มีความบกพร่ องทาง
สติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ขั้นที่ 2.2 ตรวจสอบความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบ ฯ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ปี การศึ กษา 2560 จ านวน 11 คน ประกอบด้ ว ย 1) อาจารย์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษา จานวน 5 คน ที่มีผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการบริ หารเพื่อพัฒนาครู การจัดการเรี ยนรู ้
ของครู และเกี่ ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ 2) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 4 คน ที่มีคุณสมบัติ (1) จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาเอก หรื อมีวทิ ยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ (2) มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริ หาร
จัดการศึกษาสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ (3) เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักบริ หารงาน
การศึกษาพิเศษ 3) ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 2 คน ที่มีคุณสมบัติ (1) เคยเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานัก
บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เศษ (2) มี ป ระสบการณ์ เกี่ ยวข้ องกับ การจัดการศึ ก ษาส าหรั บ ผู ้เรี ยนที่ มี
ความต้องการพิ เศษไม่ น้อยกว่า 20 ปี ประเด็น ที่ ศึ ก ษา คื อ ความเหมาะสมของรู ปแบบ ฯ ผูว้ ิจยั ใช้
การวิเคราะห์ โดยใช้สถิติพ้ืนฐานหาค่าร้อยละ และสรุ ปตามประเด็นในการประชุ มผูท้ รงคุณวุฒิ หา
ระดับความเหมาะสมของรู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลื อ
ตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ขั้ นที่ 2.3 ทดลองใช้ รู ปแบบการบริ หารเพื่ อพั ฒ นาครู ในการจั ด การเรี ยนรู ้ ทั ก ษะ
การช่ วยเหลื อตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โขทัย กับกลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ ครู ซึ่ งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ปี การศึกษา
2561 จานวน 9 คน ที่ มีคุณสมบัติดงั นี้ 1) จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึ นไป 2) ปฏิ บตั ิหน้าที่สอนที่
หน่ วยบริ การของศู นย์การศึ กษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย 3) มีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualized Education Program : IEP) สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ประเด็นที่
ศึกษา คือ ศึกษาระดับความสามารถของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ หลังจากการใช้รูปแบบ ฯ ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐานหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ระดับความสามารถของ
ครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ หลังจากการนารู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ ทกั ษะ
การช่ วยเหลื อตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โขทัย ไปทดลองใช้ นาข้อค้นพบมาปรับปรุ งพัฒนา เพื่ อให้ได้รูปแบบการบริ หารเพื่ อพัฒนาครู ใน
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ที่มีความสมบูรณ์ ยืดหยุน่ สามารถนาไปขยายผลต่อไป
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ระยะที่ 3 ประเมินความเป็ นไปได้ ในการนารู ปแบบการบริ หารเพื่ อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู้
ทักษะการช่ วยเหลือตนเองสาหรั บผู้เรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศู นย์ การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดสุ โขทัย ไปใช้
ระยะนี้ เป็ นการประเมิ นความเป็ นไปได้ในการน ารู ปแบบการบริ หารเพื่ อพัฒนาครู ในการจัด
การเรี ยนรู ้ ทั ก ษ ะการช่ วยเหลื อตนเองส าหรั บ ผู ้ เรี ยนที่ มี ความบกพร่ องทางส ติ ปั ญ ญ า
ศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจาจัง หวัด สุ โขทัย ไปใช้ก ับ ศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจาจัง หวัด อื่ น ๆ
แหล่ งข้อมู ล /กลุ่ มเป้ าหมาย ได้แก่ ผูอ้ านวยการ และครู ซึ่ งได้มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จานวน 180 คน ปี การศึกษา 2561 จาก 4 ภูมิภาค โดยเลือกมาภูมิภาคละ 5 จังหวัด พิจารณาจาก
เป็ นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดที่มีบริ บทใกล้เคียงกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ทั้งหมด 20 แห่ ง ที่ มี คุ ณ สมบัติ ดังนี้ 1) เป็ นศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจ าจังหวัดเหมื อนกัน ไม่ ใช่
ศู นย์การศึ กษาพิ เศษ เขตการศึ กษา 2) เป็ นศู นย์การศึ กษาพิ เศษ ประจ าจังหวัดที่ มี หน่ วยบริ การที่ มี
การบริ หารจัดการตามรู ปแบบที่ ส านักบริ หารงานการศึ กษาพิเศษกาหนด 3) เป็ นศูนย์การศึกษาพิ เศษ
ประจาจังหวัด ที่มีผอู ้ านวยการที่มีตวั ตน ณ วันที่ให้ขอ้ มูล ซึ่ งไม่ใช้ผรู ้ ักษาการแทน 4) เป็ นศูนย์การศึกษา
พิ เศษประจาจังหวัดที่ ยินดี และสมัครใจในการให้ข้อมู ลตามแบบประเมิ นความเป็ นไปได้ ในการน า
รู ปแบบ ฯ ไปใช้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นผูอ้ านวยการของศูนย์การศึกษาพิเศษทั้ง 20 แห่ ง จานวน 20 คน และครู ที่
ปฏิ บตั ิการสอนที่มีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) สาหรับ
ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด แห่ งละ 8 คน จานวน 160
คน รวมทั้งสิ้ น 180 คน ประเด็นที่ศึกษา คือ ความเป็ นไปได้ในการนารู ปแบบ ฯ ไปใช้กบั ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดอื่น ๆ ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ ขอ้ มู ลโดยใช้ส ถิ ติพ้ื นฐานหาค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน หาระดับ ความเป็ นไปได้ในการนารู ปแบบการบริ หารเพื่ อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่ วยเหลื อตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดสุ โขทัย ที่สามารถนาไปใช้ได้จริ งตามบริ บทของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอื่น ๆ

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของรู ป แบบการบริ ห ารเพื่ อ พั ฒ นาครู ในการจั ด การเรี ย นรู้
ทักษะการช่ วยเหลื อตนเองส าหรั บ ผู้ เรี ยนที่มี ค วามบกพร่ องทางสติปัญ ญา ศู นย์ การศึ กษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ผูว้ ิจ ัย ด าเนิ น การศึ ก ษาองค์ป ระกอบของรู ป แบบฯ โดยด าเนิ น การจาก 1) ศึ ก ษาเอกสาร
วรรณกรรม และงานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง 2) สั ม ภาษณ์ ค รู และผูป้ กครอง และ 3) จัด สนทนากลุ่ ม
ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภาพรวม พบว่ า รู ปแบบการบริ หารเพื่ อ พัฒ นาครู ในการจัด การเรี ยนรู ้ ท ัก ษะ
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การช่ วยเหลื อตนเองส าหรั บ ผูเ้ รี ยนที่ มี ความบกพร่ องทางสติ ปั ญญา ศู นย์การศึ กษาพิ เศษ ประจา
จัง หวัด สุ โขทั ย มี ท้ ั งหมด 5 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบที่ 1 หลั ก การของรู ปแบบ
องค์ ป ระกอบที่ 2 จุ ด มุ่ ง หมายของรู ป แบบ องค์ ป ระกอบที่ 3 ปั จ จัย น าเข้า องค์ ป ระกอบที่ 4
กระบวนการ และองค์ประกอบที่ 5 ผลลัพธ์
2. ผลการสร้ างรู ป แบบการบริ หารเพื่ อ พั ฒ นาครู ในการจั ด การเรี ยนรู้ ทัก ษะการช่ วยเหลื อ
ตนเองสาหรับผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ผู ้วิ จ ัย ด าเนิ น การสร้ า งรู ป แบบฯ โดยด าเนิ น การจาก 1) ยกร่ า งรู ป แบบฯ 2) ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของร่ างรู ป แบบฯ โดยผู ท้ รงคุ ณ วุฒิ และ 3) ทดลองใช้รูป แบบฯ พบว่า รู ป แบบ
การบริ ห ารเพื่ อ พัฒ นาครู ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ ท ั ก ษะการช่ ว ยเหลื อ ตนเองส าหรั บ ผู ้เรี ย นที่ มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ภาพรวม มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด และความสามารถของครู ในการจัด การเรี ย นรู ้ ท กั ษะการช่ วยเหลื อตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา มีดงั ต่อไปนี้
2.1 ด้ า นความรู ้ ครู มี ค ะแนนจากการทดสอบวัด ความรู ้ ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ ท ัก ษะ
การช่วยเหลือตนเองสาหรับผู ้เ รี ยน หลังการฝึ กอบรมสู งกว่าก่อนการฝึ กอบรม คิดเป็ นร้อยละ 89.72
2.2 ด้า นทัก ษะ ครู มี ท ัก ษะการปฏิ บ ัติ ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ ท ัก ษะการช่ ว ยเหลื อ ตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีค วามบกพร่ องทางสติปัญญา อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
2.3 ด้านเจตคติ ครู มีเจตคติในการจัดการเรี ยนรู ้ ทกั ษะการช่ วยเหลื อตนเองสาหรับผูเ้ รี ยน
ที่มีค วามบกพร่ องทางสติปัญญา อยูใ่ นระดับค่อนข้างสู ง
3. การประเมินความเป็ นไปได้ ในการนารู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู้
ทักษะการช่ วยเหลือตนเองสาหรั บ ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามบกพร่ องทางสติปัญญา ศู นย์ การศึ กษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย ไปใช้
ดาเนิ นการโดยการประเมินความเป็ นไปได้ในการนารู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ใน
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่ วยเหลื อตนเองสาหรับผู ้เ รี ยนที่ มี ค วามบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ไปใช้ กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอื่น ๆ ที่มีบริ บท
ใกล้เคียงภาพรวม พบว่า มีความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับมากที่สุด
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย มีประเด็น
ที่ จ ะน ามาอภิ ป รายผลตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จ ัย จ านวน 3 ประเด็ น คื อ 1) การศึ ก ษา
องค์ป ระกอบของรู ป แบบฯ 2) การสร้ างรู ป แบบฯ 3) การประเมิ น ความเป็ นไปได้ ใ นการน า
รู ปแบบ ฯ ไปใช้ รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การศึกษาองค์ป ระกอบของรู ปแบบการบริ หารเพื่ อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
ช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โขทัย
ผลการศึกษาองค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
ช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โขทัย ภาพรวม พบว่า รู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ ทกั ษะการช่ วยเหลื อ
ตนเองสาหรั บผูเ้ รี ยนที่ มีความบกพร่ องทางสติ ปัญญา ศู นย์การศึ กษาพิ เศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
มี ท้ ั ง หมด 5 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบที่ 1 หลัก การของรู ป แบบ องค์ ป ระกอบที่ 2
จุ ด มุ่ ง หมายของรู ป แบบ องค์ ป ระกอบที่ 3 ปั จ จัย น าเข้า องค์ ป ระกอบที่ 4 กระบวนการ และ
องค์ป ระกอบที่ 5 ผลลัพ ธ์ ที่ เป็ นเช่ น นี้ เนื่ อ งจากผูว้ ิ จยั ได้ดาเนิ น การวิเคราะห์ อ งค์ป ระกอบของ
รู ป แบบซึ่ ง ได้ม าจากการศึ ก ษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจยั และวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้อง ศึ ก ษาข้อมู ล
พื้ น ฐานขององค์ ป ระกอบของรู ป แบบอย่า งละเอี ย ด น ามาสั ง เคราะห์ ห าแนวคิ ด ร่ ว มกัน ของ
นักการศึกษาในประเทศ และต่างประเทศอย่างละเอียด ทั้ง 5 องค์ประกอบนั้นมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของนิ วตั ร นาคะเวช (2554) ; ไมตรี บุ ญทศ (2554) ; ทิ ศนา แขมมณี (2555) ; ปริ ชาติ ชมชื่ น
(2555) ; สมชัย จรรยาไพบู ลย์ (2555) ; ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์ (2561) ; วศิ นี รุ่ งเรื อง (2562) ; Joyce, &
Weil (2000) และ Gluck (2004) นอกจากนี้ องค์ป ระกอบของรู ป แบบ ฯ ยังมี ค วามสอดคล้องกับ
ข้อสรุ ปที่ได้จากการสัมภาษณ์ ครู และผูป้ กครอง ตลอดจนองค์ประกอบของรู ปแบบฯ ที่ เป็ นข้อสรุ ป
จากการจัดสนทนากลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิอีกด้วย
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2. การสร้ างรู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู้ ทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
สาหรับผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ผลการสร้ างรู ป แบบการบริ หารเพื่ อพัฒ นาครู ใ นการจัดการเรี ย นรู ้ ท ัก ษะการช่ วยเหลื อ
ตนเองสาหรั บผูเ้ รี ยนที่ มีความบกพร่ องทางสติ ปัญญา ศู นย์การศึ กษาพิ เศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ภาพรวม พบว่า รู ป แบบการบริ หารเพื่ อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ ท กั ษะการช่ วยเหลื อตนเอง
ส าหรั บ ผู เ้ รี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา ศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจ าจัง หวัด สุ โ ขทัย มี
ความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่ สุด และระดับความสามารถของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ ทกั ษะ
การช่ วยเหลื อตนเองส าหรั บ ผูเ้ รี ยนที่ มี ค วามบกพร่ องทางสติ ปั ญ ญาในด้านต่ าง ๆ มี รายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
2.1 ด้านความรู ้ ภาพรวม พบว่า ครู มีคะแนนการทดสอบวัดความรู ้ในการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผู ้เ รี ยน หลังการฝึ กอบรมสู งกว่าก่อนการฝึ กอบรม คิดเป็ นร้อยละ
89.72 ที่ เป็ นเช่ น นี้ เนื่ อ งจากได้มี ก ารฝึ กอบรมจะช่ ว ยให้ ครู มี ความรู ้ พ้ื นฐานทางการศึ กษาพิ เศษ
สามารถจัดการศึกษาสาหรับผูท้ ี่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษ คัดกรองผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ
ทางการศึกษา มี ความรู ้ เกี่ ยวกับทักษะการช่ วยเหลื อตนเองส าหรั บผูเ้ รี ยนที่ มี บกพร่ องทางสติ ปั ญญา
หลักการ/เทคนิ ค/ วิธีการสอนทักษะการช่ วยเหลื อตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
โดยการวิเคราะห์ งาน แผนการจัดการศึก ษาเฉพาะบุ คคล (IEP) และแผนการให้บ ริ ก ารช่ วยเหลื อ
เฉพาะครอบครัว (IFSP) แผนการสอนเฉพาะบุ คคล (IIP) และการผลิ ตสื่ อในการจัดการเรี ยนรู ้
ทัก ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ครู ตอ้ งมีความรู ้เชิงลึกใน
การบ าบัดฟื้ นฟู ผูเ้ รี ยนที่ มี ความต้องการพิ เศษนั้นซึ่ งสอดคล้องกับ แนวคิ ดการพัฒ นาความรู ้ ข อง
บุ ค ลากรของ นริ ศ รา ชนจู ม จัง (2550) ที่ ว่าบุ ค ลากรมี ค วามส าคัญ อย่างยิ่ง ต่ อ การบริ ห ารงานใน
องค์กร ดังนั้นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ก่อน เช่นเดี ยวกับ รัตนพล บุญคงที่ (2550) ที่กล่าวว่า
การพัฒนาบุคลากรมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรเพราะว่าองค์กรจะมีประสิ ทธิ ภาพ และมีศกั ยภาพ
เข้ม แข็งจนเป็ นที่ ย อมรั บ จากภายนอกนั้นขึ้ น อยู่ก ับ ทรั พ ยากรบุ ค ลากรภายในองค์ก รว่ามี ค วามรู ้
เพี ยงใด และ บุ ญสื บ เทียมหยิน (2553) ได้กล่ าวว่าการพัฒนาครู และบุ คลากรในสถานศึ ก ษาให้
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ต้องส่ งเสริ มให้บุคลากรนั้นมีความรู ้อย่างเต็มที่ก่อน
2.2 ด้า นทัก ษะ ภาพรวม พบว่า ครู มี ท ัก ษะการปฏิ บ ัติ ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ ท ัก ษะ
การช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีค วามบกพร่ องทางสติปัญญา อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม ที่เป็ นเช่นนี้
เนื่องจากผูว้ ิจยั ได้ศึกษาสภาพปั ญหาของการจัดการเรี ยนรู ้ของครู เป็ นอย่างดีแล้วนามาเป็ นข้อมูลใน
การพัฒนาครู โดยการศึกษารายงานผลการประเมินตนเองของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
สุ โขทัย (2560) มาตรฐานด้านกระบวนการจัด การเรี ย นการสอนที่ เน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ ซึ่ งผล
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การประเมินอยู่ในระดับดี แต่มีจุดควรพัฒนาที่ผูท้ รงคุณวุฒิมีขอ้ เสนอแนะเกี่ ยวกับการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ของครู คือการพัฒนาศัก ยภาพของผูเ้ รี ยนที่ ยงั ไม่สอดคล้องกับ ความต้องการพิ เศษของ
ผูเ้ รี ยน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมี การฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ ให้กบั ครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ ให้ฝึกการออกแบบ
การจัด การเรี ย รู ้ เริ่ ม ตั้ง แต่ การเตรี ย มการสอน การน าเข้ า สู่ บ ทเรี ย น การจัด การเรี ย นรู ้ และ
การประเมินและสรุ ปผล ในการพัฒนาครู จึงต้องให้ครู สอนโดยใช้เทคนิ ควิธีการที่หลากหลาย ซึ่ ง
ต้องเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิจริ งตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน ครู ตอ้ งมีการเลือกใช้
เทคนิ ค วิธีการหรื อแหล่งเรี ยนรู ้ ที่หลากหลายในการจัดการเรี ยนรู ้ อีกทั้งต้องบู รณาการทักษะด้าน
ต่าง ๆ อี ก ด้วย ดังนั้นนอกจากการพัฒนาความรู ้ แล้วต้องพัฒ นาทักษะในการจัดการเรี ยนรู ้ ควบคู่
ไปด้ ว ยเนื่ อ งจากการพั ฒ นาครู เป็ นการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะ (Skill) ทัก ษะคื อ ความช านาญ หรื อ
ความคล่องแคล่วในการปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่ งได้โดยอัตโนมัติ เช่น การใช้เครื่ องมือต่าง ๆ เป็ นต้น
สอดคล้องกับนริ ศรา ชนจูมจัง (2550) ที่กล่าวว่า การพัฒนาความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่จนเกิด
ความชานาญ และต้องเสาะแสวงหาความรู ้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่ องให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ปั จจุบนั อยูเ่ สมอ มีการพัฒนาทักษะกระบวนการปฏิ บตั ิงานของตนเองให้องค์การได้รับประโยชน์
สู งสุ ดเสมอ
2.3 ด้านเจตคติ ภาพรวม พบว่า ครู มี เจตคติ ในการจัดการเรี ย นรู ้ ท ักษะการช่ วยเหลื อ
ตนเองส าหรั บ ผู ้เรี ย นที่ มี ค ว าม บ ก พ ร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา อยู่ใ นระดับ ค่ อ นข้า งสู ง ที่ เป็ นเช่ น นี้
เนื่ องจากก่ อนการพัฒนาครู ผูว้ ิจยั ได้มีการวางแผนที่ ดี ประชุ ม และสร้ างแรงจู งใจให้กบั คณะครู
ทุกคน เพื่อให้ครู เกิดแรงบันดาลใจ มีทศั นคติที่ดี คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม สื่ อการเรี ยนการสอนเพื่อ
นาพัฒนาผูเ้ รี ยนจนเกิดเป็ นเจตคติที่ดี ผูว้ ิจยั เชื่ อว่าหากครู มีความรู ้สึกที่ดีจะมีผลในการจัดการเรี ยนรู ้
จะมี ผ ลต่ อ การปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ที่ เกี่ ย วข้อ ง มี ผ ลต่ อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพผู ้เรี ย นเป็ นอย่า งยิ่ ง ดัง นั้ น
การพัฒนาครู ในด้านเจตคติ น้ ันมุ่ งให้เกิ ด หรื อเพิ่ มพู นเจตคติ ที่ ดีต่อองค์การ ต่อผูบ้ งั คับ บัญ ชาต่ อ
เพื่ อ นร่ ว มงาน และต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านในหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ต่ อ ภารกิ จ ใน
การจัด การเรี ย นรู ้ ต่ าง ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของบุ ญ สื บ เที ย มหยิน (2553) ที่ ไ ด้ใ ห้ ก ล่ าวถึ ง
การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ต้องส่ งเสริ มให้
บุคลากรเหล่านั้น มีทศั นคติเจตคติที่ดีในการทางานก่อนเพื่อจะให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่อยูใ่ นความรับผิดชอบได้ดียงิ่ ขึ้น และมีความคิดที่จะปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้ดียงิ่ ขึ้น
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3. การประเมินความเป็ นไปได้ ในการนารู ปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู้
ทักษะการช่ วยเหลื อตนเองส าหรั บ ผู้ เรี ยนที่มี ค วามบกพร่ องทางสติปัญ ญา ศู นย์ การศึ กษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย ไปใช้
ผลการประเมินความเป็ นไปได้ในการนารู ปแบบฯ ไปใช้กบั ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดอื่น ๆ ภาพรวม พบว่า รู ปแบบฯ มีความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ที่เป็ นเช่นนี้ เนื่องจาก
ผูว้ ิจยั ได้มี กระบวนการวิจยั ที่ มีข้ นั ตอนชัดเจน ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง
อย่ า งหลากหลาย เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้อ มู ล พื้ น ฐานขององค์ ป ระกอบของรู ป แบบฯ และศึ ก ษาข้อ มู ล
ความต้องการรู ปแบบ ฯและแนวทางการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้จากการสัมภาษณ์
ครู และผูป้ กครอง ทาให้ได้ขอ้ มูลองค์ประกอบของรู ปแบบฯที่ ชดั เจน มีการดาเนิ นการจัดสนทนา
กลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ ทาให้ได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนามาพัฒนา แก้ไขและปรับปรุ ง ได้ท้ งั หมด 5
องค์ป ระกอบ ได้แก่ องค์ป ระกอบที่ 1 หลัก การของรู ป แบบ องค์ป ระกอบที่ 2 จุ ดมุ่ งหมายของ
รู ปแบบ องค์ประกอบที่ 3 ปัจจัยนาเข้า องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการ และองค์ประกอบที่ 5 ผลลัพธ์
แล้ว น ามายกร่ า งขึ้ นเป็ นรู ป แบบฯ ด าเนิ น การตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบฯโดย
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ที่ มี ป ระสบการณ์ นาข้อเสนอแนะมาพัฒ นา ปรั บปรุ ง และแก้ไข จนเป็ นรู ป แบบฯ
ที่ถูกต้อง มีความสมบูรณ์ที่สุด นาไปทดลองใช้จริ งกับกลุ่มเป้ าหมาย มีการพัฒนาการของผูเ้ รี ยนเพื่อ
ใช้ยืน ยัน ประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบ ฯ จนท าให้ ไ ด้รูป แบบการบริ ห ารเพื่ อ พัฒ นาครู ใ นการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่ วยเหลื อตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษา
พิ เศษ ประจ าจัง หวัด สุ โ ขทัย ที่ มี ค วามสมบู รณ์ ยื ด หยุ่น มี ค วามเป็ นไปได้ ในระดับ มากที่ สุ ด
สอดคล้องกับงานวิจยั ของวรนิ ษฐา เลขนอก (2560) ที่ได้ทาการวิจยั เรื่ อง โปรแกรมการพัฒนาครู
ด้า นการจัด การเรี ย นรู ้ ส าหรั บ สถานศึ ก ษา สั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครราชสี มา เขต 6 โดยภาพรวมมีความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับมากที่สุด เช่นเดียวกับวสันต์ ปานทอง
(2555) ที่ ไ ด้วิจ ัย เรื่ อ ง รู ป แบบการพัฒ นาครู เพื่ อ ศิ ษ ย์ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ภาพรวมผลการประเมิ น ความเป็ นไปได้ อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ดัง นั้น
รู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ ทกั ษะการช่ วยเหลื อตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย จึงสามารถนาไปใช้ขยายผล
กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอื่น ๆ ให้มีการพัฒนาความสามารถของครู ให้เป็ นครู มืออาชี พ
ให้เป็ นครู ที่มีความรู ้ มีทกั ษะ และมีเจตคติที่ดีในการจัดการเรี ยนรู ้ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดสาหรับ
ผูเ้ รี ย นที่ มี ค วามต้องการจาเป็ นพิ เศษ อันจะส่ งผลกับผูเ้ รี ยนให้มี พ ฒ
ั นาการที่ ดี และมี คุณภาพชี วิต
ที่ดีข้ ึนต่อไป
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาหรื อหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่ มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา ควรนารู ปแบบการบริ หารเพื่อการพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่ ว ยเหลื อ ตนเองส าหรั บ เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญานี้ ไปใช้ ใ ห้ ค รอบคลุ ม ทุ ก
องค์ประกอบเพื่อการพัฒนาครู ผสู ้ อนให้มีความรู ้ ความสามารถ และมีเจตคติที่ดีในการจัดการเรี ยนรู ้
อันจะส่ งผลดีต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาต่อไป
1.2 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทาง
สติ ปั ญ ญาที่ จะน ารู ป แบบการบริ ห ารเพื่ อการพัฒ นาครู ในการจัดการเรี ย นรู ้ ท กั ษะการช่ วยเหลื อ
ตนเองสาหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาไปใช้ ควรมีการศึกษารายละเอียดของรู ปแบบฯ
ให้เข้าใจท่องแท้ก่อนนาไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อการพัฒนาครู
1.3 ผูบ้ ริ หาร ควรประชุ มชี้ แจงและสร้างแรงจูงใจให้กบั ครู ผูส้ อนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
รู ปแบบการบริ หารเพื่อการพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่ วยเหลื อตนเองสาหรับเด็กที่มี
ความบกพร่ องทางสติ ปัญญา ซึ่ งจะส่ งผลต่อการให้ความร่ วมมื อในการนารู ปแบบการบริ หารเพื่อ
พัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ไปพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรี ยนรู ้อนั จะส่ งผลผูเ้ รี ยนเป็ นการพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อไป
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทุกประเภทในสถานศึกษา สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อน
2.2 ควรศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับปั จจัยเชิ งสาเหตุของความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู
เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
2.3 ควรศึกษาวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครู ดา้ นการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเองสาหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาในสถานศึกษา
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ภาคผนวก
งานวิจัย เรื่ อง รู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู้ ทกั ษะการช่ วยเหลือตนเอง
สาหรับผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศู นย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
-

ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง

- ภาคผนวก จ
- ภาคผนวก ฉ
-

ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ
ภาคผนวก ด
ภาคผนวก น

รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญในตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
รายชื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์
รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิที่เข้าร่ วมสนทนากลุ่ม
รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิที่เข้าร่ วมประชุมเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ของร่ างรู ปแบบ ฯ
รายชื่อครู กลุ่มเป้ าหมาย กับ การทดลองใช้รูปแบบฯ
ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเครื่ องมือ
ค่าความยากง่าย(p) และค่าอานาจจาแนก(r)ของข้อสอบ
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั
หนังสื อเชิญและหนังสื อขอความอนุเคราะห์
การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
ผลพัฒนาการกรณี ศึกษาของผูเ้ รี ยนจากการทดลองใช้รูปแบบ ฯ
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รายชื่ อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
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รายชื่ อผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เรื่ อง รู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิ ช สิ ทธิสมบูรณ์ อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูมิสิทธิ พร ประธานหลัก สู ตรสาขาวิ ช าการศึ ก ษาพิ เศษ
(ระดับปริ ญญาเอก) คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ หัวหน้าศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการศึกษาพิเศษ
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
นางสุ รัญจิต วรรณนวล
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดลาปาง
ดร.สุ รางค์ วิสุทธิ สระ
ผูท้ รงคุณวุฒิ อดีตผูอ้ านวยการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
จังหวัดพิษณุโลก
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รายชื่ อผู้ให้ ข้อมูลในการสั มภาษณ์
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รายชื่ อครู และผู้ปกครอง ทีใ่ ห้ สัมภาษณ์
เกีย่ วกับข้ อมูลความต้ องการรู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรียนรู้
และแนวทางการบริหารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรียนรู้
1. ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย จานวน 10 คน
1. นางทวีพร ช่วยเพล
2. นางวงเดือน พรมวิชยั
3. นางสาวชนิดา แก้วนาค
4. นางสุ พตั รา จันทร์นอ้ ย
5. นายอานนท์ เขียวแก้ว
6. นางจุฑารัตน์ เรื องเดช
7. นายวิทวัส หาหอม
8. นายจินตวัฒน์ จันทร์นอ้ ย
9. นายอรรถพล ทะนันไชย
10. นางสาวกัลยา เรื อนรักเรา
2. ผูป้ กครองของผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา จานวน 10 คน
1. นางพิกุล ทองกล่า
2. นางสุ นิสา น่วมทอง
3. นางสาวสุ กญั ญา จาเริ ญ
4. นางกาญจนา สุ วรรณภาชน์
5. นางร่ าน ผูกจิต
6. นางนริ นทร์ แก้วนิล
7. นางวนิดา ดวงหาคลัง
8. นางสาวศิริรัตน์ ใจดี
9. นายจีระศักดิ์ เรื องฤทธิ์
10. นางมยุรา โตสี ดา
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รายชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิทเี่ ข้ าร่ วมสนทนากลุ่ม (Focus Group)
วันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์ เดนเชี ยงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิ ช สิ ทธิสมบูรณ์ อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุ ทธิรัตน์ อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร ประธานหลักสู ตรสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
(ระดับปริ ญญาเอก) คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ดร.พิกุล เลียวศิริพงศ์
อาจารย์พิเศษ สาขาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายศักดา เรื องเดช
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนพิษณุ โลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก
นางสุ รัญจิต วรรณนวล
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดลาปาง
ดร.ปนัดดา วงศ์จนั ตา
ผูอ้ านวยการชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์
กรุ งเทพมหานคร
นายธีระ จันทรรัตน์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
อดีตผูอ้ านวยการกองการศึกษาพิเศษ
ดร.สุ รางค์ วิสุทธิสระ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
อดีตผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุ โลก

190

ภาคผนวก ง
รายชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิทเี่ ข้ าร่ วมประชุม
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบ
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รายชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิทรี่ ่ วมประชุม
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบ ฯ
วันเสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ ห้ องประชุ มภูมิสุโข ศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิ ช สิ ทธิสมบูรณ์ อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุ ทธิรัตน์ อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.ภานุวฒั น์ ภักดีวงศ์ อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร ประธานหลักสู ตรสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
(ระดับปริ ญญาเอก) คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ดร.วุฒิศกั ดิ์ เหล็กคา
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์
ดร.ประมวล พลอยกมลชุณห์
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรี ยนสอนคนตาบอด
ภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
นายศักดา เรื องเดช
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนพิษณุ โลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก
นางสุ รัญจิต วรรณนวล
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดลาปาง
นายธีระ จันทรรัตน์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
อดีตผูอ้ านวยการกองการศึกษาพิเศษ
ดร.สุ รางค์ วิสุทธิสระ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
อดีตผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุ โลก

192

ภาคผนวก จ
รายชื่ อครู กลุ่มเป้ าหมายกับการทดลองใช้ รูปแบบฯ
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รายชื่ อครู กลุ่มเป้ าหมาย จานวน 9 คน กับ การทดลองใช้ รูปแบบฯ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่ อ – สกุล
นางวัชราภรณ์ ปะสะจัน
นางสาวปิ ยวรรณ ดวงเงิน
นางสาวนรี รัตน์ บางเฟื่ อง
นางสาวจันจิรา น่วมนวล
นางสาวนันทิกา ยากูล
นางสาวพรธิพา สุ ธงษา
นายวชิรวิทย์ ธิปะตะ
นายธัณนมชมฒ์ ริ นรา
นายวิทวัส หาหอม
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ภาคผนวก ฉ
ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั
และค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของข้อสอบ
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ผลการวิเคราะห์ ความสอดคล้อง
ด้ วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC)
แบบวิเคราะห์ เอกสาร จากการศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
รายการประเมิน
1) แนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบและการพัฒนารู ปแบบ
2) แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฏีการบริ หาร
3) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาครู
4) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ของครู
5) แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการช่วยเหลือตนเอง
6) แนวคิดเกี่ยวกับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา
7) แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้สาหรับ
ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
รวม

1
+1
+1
+1
+1
+1

2
+1
+1
+1
+1
+1

ผู้เชี่ยวชาญ
3
+1
+1
+1
+1
+1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

0

+1

+1

0

+1

3

0.6
0.9

4
+1
+1
+1
+1
+1

5
+1
+1
+1
+1
+1

SUM
IOC
(N)
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
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ผลการวิเคราะห์ ความสอดคล้อง
ด้ วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item-Objective Congruence : IOC)
แบบสั มภาษณ์
ส าหรับ สัม ภาษณ์ ค รู และผู ป้ กครอง เก็บ ข้อ มูล ความต้อ งการในการพัฒ นาของครู
ในการจัดการเรี ยนรู ้ และแนวทางการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้
รายการประเมิน
1) ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั
ปั ญหาในการจัดการเรี ยนรู ้ของครู
2) ท่านคิดว่า ควรมีการพัฒนาความสามารถของครู
ในการจัดการเรี ยนรู ้หรื อไม่อย่างไร
3) ท่านต้องการพัฒนาทักษะผูเ้ รี ยนกลุ่มใดมากที่สุด
และต้องการเน้นทักษะใดมากที่สุด
4) ท่านอยากเสนอแนะแนวทางการบริ หารเพื่อพัฒนา
ครู หรื อด้วยวิธีการใดบ้าง
รวม

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4

SUM
IOC
(N)

5

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

0

+1

+1

0

3

0.6

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1
0.9
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ผลการวิเคราะห์ ความสอดคล้อง
ด้ วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item-Objective Congruence : IOC)
ประเด็นในการประชุ มผู้ทรงคุณวุฒิ
สาหรับผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบการบริ หารเพื่อ
พัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
รายการประเมิน
องค์ ประกอบที่ 1 หลักการของรูปแบบ
1) เป็ นหลักการเชิงระบบที่เข้าใจง่าย
2) เป็ นหลักการเชิงระบบที่สามารถนาไปใช้ได้ง่าย
3) เป็ นหลักการเชิงระบบที่ตรวจสอบง่าย
4) เป็ นหลักการเชิงระบบที่มีความทันสมัยสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ตามบริ บทที่หลากหลาย
5) เป็ นหลักการที่ใช้ในการพัฒนาครู ครอบคลุม
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
รวม
องค์ ประกอบที่ 2 จุดมุ่งหมายของรู ปแบบ
6) มุ่งพัฒนาครู ให้มีความรู ้พ้นื ฐานการศึกษาพิเศษ
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือ
ตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทาง
สติปัญญา
7) มุ่งพัฒนาครู ให้มีทกั ษะเกี่ยวกับการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
8) มุ่งพัฒนาครู ให้มีเจตคติเกี่ยวกับการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
9) มุ่งพัฒนาความสามารถของครู ดา้ นการเตรี ยม
การสอนในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเอง

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4

5

SUM
(N)

IOC

+1
+1
+1

+1
0
+1

+1
+1
+1

+1
0
+1

+1
+1
+1

5
3
5

1
0.6
1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1
0.8

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

0

0

+1

3

0.6
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รายการประเมิน
10) มุ่งพัฒนาความสามารถของครู ดา้ นการนาเข้า
สู่บทเรี ยนในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเอง
11) มุ่งพัฒนาความสามารถของครู ดา้ นการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
12) มุ่งพัฒนาความสามารถของครู ดา้ นการสรุ ป
บทเรี ยนและประเมินผลผูเ้ รี ยนในการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
13) มุ่งพัฒนาผลพัฒนาการที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กาหนดไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
รวม
องค์ ประกอบที่ 3 ปัจจัยนาเข้ า
1. ด้ านบุคลากร
1.1 ผู้บริหาร
1.1.1 คุณลักษณะของผู้บริหาร
14) มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล กาหนดนโยบาย
การพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษาได้ชดั เจน
15) เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง รู ้เท่าทัน
ต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง
16) เป็ นผูน้ านวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา
17) เป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
18) เป็ นผูท้ ี่คอยส่งเสริ มเพื่อพัฒนาครู สู่ครู มือ
อาชีพ
19) เป็ นกาลังใจ ให้คาปรึ กษาชี้แนะแนวทาง
และคอยแก้ไขปั ญหาให้กบั คณะครู
ในสถานศึกษา

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4

5

SUM
(N)

IOC

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1
0.9

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

5
5

1

+1

+1
+1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

0

+1

+1

0

3

0.6
0.9

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

รวม
1.1.2 บทบาทและหน้ าทีข่ องผู้บริหาร
20) วางแผน มอบนโยบายการพัฒนาวามสามารถ
ของครู และกาหนดแนวการพัฒนาอย่างชัดเจน

1

199

รายการประเมิน
21) สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองร่ วมกับคณะครู
22) กาหนดแนวทางการบริ หารเพื่อพัฒนาครู
ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
23) จัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนา
ครู ให้ครู มีความรู ้ มีทกั ษะ และมีเจตคติต่อ
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
24) นิเทศ กากับและติดตามผลการปฏิบตั ิการสอน
และการจัดการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนทุกระยะ
อย่างต่อเนื่อง
25) ประเมินผลความสามารถของครู ในการจัด
การเรี ยนรู ้ให้ครอบคลุมทุกด้าน
26) สะท้อนผลการจัดการเรี ยนรู ้ของครู เพื่อนาไป
ปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ต่อไป

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4

5

SUM
(N)

IOC

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

0

+1

0

+1

3

0.6

+1

+1

+1

+1

+1

5

1
0.9
0.9

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

5
5
5

1
1
1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1
1

รวม
รวมผู้บริหาร
1.2 ครู ผ้สู อน
1.2.1 คุณลักษณะของครู ผ้สู อน
27) ปฏิบตั ิตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
28) เป็ นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรี ยนการสอน
สาหรับเพื่อนร่ วมวิชาชีพ
29) ตระหนักในหน้าที่รักองค์กรและมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมขององค์กร
30) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
31) มีความรักและเมตตาต่อศิษย์
32) มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุตาม
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบายต่างๆที่กาหนดไว้ร่วมกัน
รวม
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1

1.2.2 บทบาทและหน้ าทีข่ องครู ผ้สู อน
33) เตรี ยมการสอนตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหา
+1
34) จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และ
แผนการให้บริ การช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP)
+1
35) กิจกรรมการนาเข้าสู่บทเรี ยนที่หลากหลาย
เร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน
+1
36) เลือกใช้สื่อที่ตรงตามวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเอง
+1
37) ประเมินผลพัฒนาของผูเ้ รี ยนตรงตามสภาพจริ ง
+1
38) สรุ ปผลการจัดการเรี ยนรู ้ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับ
ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
+1
รวม
รวมครู ผ้สู อน
1.3 ผู้เรียน
1.3.1 คุณลักษณะของผู้เรียน
39) สามารถรับรู ้ และสื่ อสารได้
+1
40) มีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นได้
+1
รวม
1.3.2 บทบาทและหน้ าทีข่ องผู้เรียน
41) ผูเ้ รี ยนรับการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
+1
42) ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วม และลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมทุกขั้นตอน
+1
รวม
1.4 ผู้ปกครอง
1.4.1 คุณลักษณะของผู้ปกครอง
43) มีเวลาให้กบั ผูเ้ รี ยนอย่างเต็มที่
+1
44) ยอมรับการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองของครู
+1
1.4.2 บทบาทและหน้ าทีข่ องผู้ปกครอง
45) นาผูเ้ รี ยนมารับบริ การอย่างสม่าเสมอ
+1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4

5

SUM
(N)

IOC

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

5

1

0

+1

0

+1

3

0.6

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

5
5

1
1

+1

+1

+1

+1

5

1
0.9
0.9

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

5
5

1
1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

5
5

1
1
1.0

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

5
5

1
1

+1

+1

+1

+1

5

1
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46) มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
ทักษะการช่วยเหลือตนเองของผูเ้ รี ยน
+1
47) ร่ วมมือกับครู ในการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ขณะอยูบ่ า้ น
+1
48) ประเมิน และรายงานผลพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
ร่ วมกับครู
+1
รวม
รวมด้ านบุคลากร
2. ด้ านงบประมาณ
2.1 ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินการ
49) มีการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการดาเนินการอย่างเพียงพอ
+1
50) มีการควบคุมแผนการใช้จ่ายที่ถูกต้อง
+1
51) มีการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
+1
รวม
2.2 ระดมทรัพยากรจากเครื อข่ าย
52) ระดมทรัพยากรจากเครื อข่ายเพื่อนามาใช้ในการพัฒนา
ครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
+1
53) หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนกิจกรรมที่
ส่งเสริ มทักษะการช่วยเหลือตนเอง
+1
รวม
รวมด้ านงบประมาณ
3. ด้ านวัสดุ สื่ อ และแหล่ งเรียนรู้
3.1 วัสดุ สื่ อ อุปกรณ์
54) จัดหาวัสดุ สื่ อ และอุปกรณ์ที่ทนั สมัยสอดคล้อง
กับการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
+1
55) ใช้วสั ดุ สื่ อ และอุปกรณ์ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้
ลงมือปฏิบตั ิจริ งในการฝึ กทักษะการช่วยเหลือ
ตนเอง
0
56) \ใช้วสั ดุ สื่ อ และอุปกรณ์ในการฝึ กทักษะ
การช่วยเหลือตนเองของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่อง
และประเมินผลการใช้สื่ออย่างมีประสิ ทธิภาพ
+1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4

5

SUM
(N)

IOC

0

+1

0

+1

3

0.6

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

5

1
0.9
0.9

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

5
5
5

1
1
1
1.0

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

5

1
1.0
0.9

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

0

+1

3

0.6

+1

+1

+1

+1

5

1
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57) ใช้วสั ดุ สื่ อ และอุปกรณ์ภายในสถานศึกษาให้
เกิดประโยชน์ต่อการฝึ กทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองของผูเ้ รี ยน
58) จัดหาวัสดุ สื่ อ และอุปกรณ์ให้เพียงพอพร้อมใช้
งานในการฝึ กทักษะการช่วยเหลือตนเองและ
ปฏิบตั ิจริ ง แก้ปัญหาจากประสบการณ์จริ ง
รวมทั้งใช้วสั ดุ สื่ อ และอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับ
การดาเนินชีวติ ประจาวันของผูเ้ รี ยน

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4

5

SUM
(N)

IOC

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1
0.9

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

0

+1

+1

0

+1

3

0.6

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1
0.9
0.9

รวม
3.2 แหล่ งเรียนรู้ และการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
59) จัดแหล่งเรี ยนรู ้และจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยนให้
เหมาะสมกับการฝึ กทักษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
60) จัดทาป้ ายนิเทศให้ส่งเสริ มทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา
61) จัดสภาพบรรยากาศในชั้นเรี ยนให้ถูกสุขลักษณะ
สะอาด มีอากาศถ่ายเทได้ดี
62) จัดมุมเสริ มประสบการณ์ในชั้นเรี ยนด้วยสื่ อ
ที่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจในการฝึ ก
ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
63) ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอก
สถานศึกษาเสริ มสร้างทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองให้กบั ผูเ้ รี ยน
64) มีแหล่งเรี ยนรู ท้ ี่ส่งเสริ มทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองอย่างหลากหลาย
65) ผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการจัดแหล่งเรี ยนรู ้ และ
บรรยากาศในชั้นเรี ยนในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้และนาเทคนิควิธีการไปพัฒนาผูเ้ รี ยน

รวม
รวมด้ านวัสดุ สื่ อ และแหล่งเรียนรู้
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4. ด้ านการบริหารจัดการ
66) วางแผนเพื่อเตรี ยมการเพื่อเสนอโครงการฝึ กอบรม
พัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือ
ตนเอง
67) จัดทาหลักสูตรโครงการฝึ กอบรมพัฒนาครู ในการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
68) ดาเนินโครงการฝึ กอบรมพัฒนาครู ในการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองตามที่กาหนด
69) ประเมินผลโครงการฝึ กอบรมพัฒนาครู ในการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองทุกระยะ
70) สะท้อนผลการประเมินให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ
71) สรุ ปและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการ
ฝึ กอบรมพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเอง
72) ปรับปรุ ง/พัฒนา โครงการฝึ กอบรมพัฒนาครู
ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
73) ขยายผลต่อสาธารณชนโครงการฝึ กอบรมพัฒนาครู
ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
รวม
รวมทั้งหมด
องค์ ประกอบที่ 4 กระบวนการ
ขั้นที่ 1 การวางแผนและสร้ างแรงจูงใจ
74) วางแผนและมอบนโยบายต่างๆในการพัฒนา
75) ร่ วมกันเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความสามารถ
ของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
76) ใช้กระบวนการบริ หารเชิงคุณภาพมาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาความสามารถของครู ในการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยน
ที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4

5

SUM
(N)

IOC

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

0
+1

+1
+1

+1
+1

0
+1

+1
+1

3
5

0.6
1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

0

0

3

0.6
0.9
0.9

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

0

+1

+1

+1

0

3

0.6

+1
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77) ร่ วมกันจัดทาหลักสูตรอบรมพัฒนาครู เชิงปฏิบตั ิการ
เพื่อพัฒนาความสามารถของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา
78) สร้างแรงจูงใจให้กบั ครู เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจใน
การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา
รวม
ขั้นที่ 2 การฝึ กอบรม
79) ให้มีความรู ้พ้นื ฐานทางการศึกษาพิเศษที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
80) พัฒนาครู ดา้ นการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล(IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และ
แผนการให้บริ การช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP)
81) พัฒนาครู ดา้ นเทคนิค วิธีการสอนไปใช้จดั การเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา
82) พัฒนาครู ดา้ นการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยน
ที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
83) พัฒนาครู ดา้ นการจัดหา สร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี
สิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ บริ การ และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
84) พัฒนาครู ดา้ นการวัดผลและประเมินผลผูเ้ รี ยน
85) ครู นาความรู ้พ้นื ฐานทางการศึกษาพิเศษที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ไปสู่การปฏิบตั ิ
รวม

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4

5

SUM
(N)

IOC

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1
0.9

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1
+1

+1
0

+1
+1

+1
+1

+1
0

5
3

1
0.6

+1

+1

+1

+1

+1

5

1
0.9
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ขั้นที่ 3 การนาไปสู่ การปฏิบตั ิ
86) ครู จดั ทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) แผนการให้บริ การ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) ได้อย่างถูกต้อง
87) ครู มีเทคนิค วิธีการสอนในจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญาที่หลากหลาย
88) ครู จดั สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญาสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน
89) ครู ผลิต/ จัดหา/ นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่ งอานวย
ความสะดวก สื่ อบริ การ และความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา
90) ครู วดั ผลและประเมินผลผูเ้ รี ยนตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจัดการเรี ยนรู ้
รวม
ขั้นที่ 4 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
91) ผูน้ ิเทศที่ได้รับมอบหมายร่ วมวางแผน และจัดทา
ปฏิทินการออกนิเทศอย่างต่อเนื่อง
92) มีเครื่ องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลอย่าง
ชัดเจนตรงประเด็น
93) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลให้ครอบคลุมทุกด้าน
ทั้งด้านการเตรี ยมการสอน การนาเข้าสู่บทเรี ยน
การจัดการเรี ยนการสอนและการประเมิน และสรุ ปผล
94) ผูน้ ิเทศต้องให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อใช้เป็ นข้อมูล
สารสนเทศในการพัฒนาปรับปรุ งการจัดการเรี ยน
การสอนต่อไป
95) ผูน้ ิเทศต้องจัดทารายงานผลการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
รวม

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4

5

SUM
(N)

IOC

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

0

+1

0

+1

3

0.6
0.9

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

0

+1

+1

0

3

0.6
0.9
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ขั้นที่ 5 การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
96) เป็ นการนาเสนอผลการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศในการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
97) เปิ ดโอกาสให้ครู ได้สะท้อนผลการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองต่อสาธารณชน
98) เป็ นการยกย่อง สรรเสริ ญครู ที่มีผลงานจากการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา
รวม
รวมทั้งหมด
องค์ ประกอบที่ 5 ผลลัพธ์
1. ด้ านการเตรียมการสอน
99) ครู มีความรู ้และทักษะในการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคล
100) ครู มีความรู ้และทักษะในการเขียนแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) แผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (IIP)
101) ครู สามารถเตรี ยมห้องเรี ยนและจัดบรรยากาศใน
ชั้นเรี ยน
102) ครู สามารถเตรี ยมความรู ้หรื อเอกสารประกอบ
การสอน
103) ครู สามารถเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์และสื่ อที่ใช้ใน
การสอน
รวม
2. ด้ านการนาเข้ าสู่ บทเรียน
104) ครู มีความรู ้และทักษะการนาเข้าสู่บทเรี ยนน่าสนใจ
105) ครู มีกิจกรรมนาเข้าสู่บทเรี ยนที่หลากหลาย
106) ครู สามารถนาเข้าสู่บทเรี ยนเข้าใจง่าย
107) ครู นาเข้าสู่บทเรี ยนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
108) ครู นาเข้าสู่บทเรี ยนที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน
รวม

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4

5

SUM
(N)

IOC

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1
1
0.9

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

0

+1

+1

+1

0

3

0.6
0.9

+1
+1
+1
0
+1

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
0
+1

+1
+1
+1
+1
+1

5
5
5
3
5

1
1
1
0.6
1
0.9
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3. ด้ านการจัดการเรียนรู้
109) ครู มีความรู ้และทักษะในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา
110) ครู จดั การเรี ยนรู ้ตรงตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่
กาหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)
111) ครู จดั การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ย
การลงมือทา (Learning by Doing)
112) ครู ใช้สื่อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายและตรงตามเนื้อหา
113) ครู จดั การเรี ยนรู ้ที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย และน่า
สนใจ
รวม
4. ด้ านการประเมิน และสรุปผล
114) ครู มีความรู ้และทักษะในการประเมินและสรุ ปผล
115) ครู สามารถสรุ ปบทเรี ยนได้ตรงตามจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล(IEP)
116) ครู ประเมินผลพัฒนาการของผูเ้ รี ยนทุกระยะต่อเนื่อง
117) ครู นาเสนอและรายงานผลการประเมินผูเ้ รี ยนอย่าง
ต่อเนื่อง
118) ครู มีการสะท้อนผลการพัฒนาการของผูเ้ รี ยนต่อ
ผูป้ กครอง
รวม
รวมทั้งหมด

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4

5

SUM
(N)

IOC

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1
+1

+1
+1

0
+1

0
+1

+1
+1

3
5

0.6
1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1
0.9

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1
+1

+1
+1

+1
0

+1
+1

+1
0

5
3

1
0.6

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1
0.9
0.9
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ผลการวิเคราะห์ ความสอดคล้อง
ด้ วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC)
แบบทดสอบวัดความรู้ ของครู ในการจัดการเรียนรู้ ทกั ษะการช่ วยเหลือตนเอง
รายการประเมิน
1. ข้อใดไม่ใช่กลุ่มเป้ าหมายของการศึ กษา
พิเศษ
ก. เด็กที่ฉลาด มีความสามารถพิเศษ
ข. เด็กที่ร่างกายพิการหรื อทุพพลภาพ
ค. บุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเอง
ได้หรื อด้อยโอกาส
ง. เด็กที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย
จิตใจสติปัญญา
2. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษาพิเศษ
ก. ต้องดาเนินการทันทีที่คน้ พบ
ความต้องการจาเป็ นพิเศษ
ข. เป็ นการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริ ม
ความสามารถพิเศษให้สูงสุด
ค. การจัดบริ การสาหรับเด็กพิเศษ
ต้องครอบคลุมตั้งแต่ก่อนวัยเรี ยน
จนถึงระดับมัธยมศึกษา
ง. เด็กพิเศษคนหนึ่งอาจต้องการ
รู ปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ
ที่แตกต่างกันไปตามช่วงเวลา
3. เหตุ ผ ลจ าเป็ นของการจั ด การศึ ก ษา
สาหรับคนพิการได้กล่าวถึงในกฎหมาย
ใดบ้าง
ก. มาตรา 10 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
ข. มาตรา 10 พรบ. สิ ทธิทางการศึกษา
พ.ศ. 2542
ค. มาตรา 10 พรบ. การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542
ง. มาตรา 10 พรบ.การจัดการศึกษาเพื่อ
คนพิการ พ.ศ. 2542

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4

SUM
IOC ข้ อเสนอแนะ
(N)

5

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

0

+1

0

3

0.6

+1

+1

+1

+1

+1

5

1
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4. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ผูด้ ูแลคนพิการคือบุคคลที่ใกล้ชิด ที่ดูแล
หรื ออุปการะ
ข. ครู การศึกษาพิเศษ หมายความว่า ครู ที่มี
หน้าที่จดั การเรี ยนรู ้ให้แก่เด็กพิเศษ
ค. คนพิการ หมายความว่า บุคคลที่มีสภาพร่ างกาย
จิตใจ สติอารมณ์ การเรี ยนรู ้ไม่ปกติหรื อบกพร่ อง
ง. สถานศึกษาเฉพาะความพิการ หมายความว่า
สถานศึกษาที่จดั การศึกษาสาหรับคนพิการ
ทั้งของรัฐและเอกชนแต่ไม่รวมถึงการจัด
การเรี ยนที่บา้ น
5. คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา ยกเว้น ข้อใด
ก. ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพ
ข. เลือกระบบและรู ปแบบการจัดการศึกษา
ได้ตามความสนใจและความถนัด
ค.ได้รับการศึกษาโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายตั้งแต่
แรกเกิดหรื อแรกพบความพิการจนตลอดชีวติ
ง. เลือกทางานได้ตามความต้องการเหมือน
บุคคลทัว่ ไป โดยรัฐต้องจัดให้ตามความต้องการ
6. การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ สาหรับ
คนพิการ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ให้สถานศึกษาในทุกสังกัด จัดทาแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลสอดคล้องกับความพิการ
ของแต่ละบุคคล
ข. ให้จดั ทาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลตามกลุ่ม
ประเภทของความพิการ
ค. ให้จดั ทาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลที่มี
ความจาเป็ นต้องจัดทา
ง. ถูกทุกข้อ

1
+1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4
+1 +1 +1

5
+1

SUM
(N)
5

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

0

+1

0

3

0.6

IOC
1

ข้ อเสนอแนะ
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7. การช่วยเหลือด้านการประเมิน ทดสอบ
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ ข้อใด
ไม่เหมาะสม
ก. ช่วยปรับขยายเวลาทาการสอบให้มากขึ้น
ข. ให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในการทาข้อสอบ
ค. ช่วยอานวยความสะดวกด้านวิธีการ
ตอบข้อสอบ เช่น ให้มีเจ้าหน้าที่
ช่วยเขียนคาตอบ
ง. ปรับรู ปแบบของแบบทดสอบให้
เหมาะสมกับความต้องการ เช่น
เป็ นอักษรเบรลล์,เป็ นภาษามือ
8. คากล่าวใดไม่สอดคล้องกับกระบวน
การวัดและประเมินผลสาหรับคนพิการ
ก. มีการเทียบโอนประสบการณ์ได้
ข. มีวธิ ี การวัดที่เหมาะสมตามความพิการ
ค. มีการบูรณาการ การวัดได้หลากหลายวิธี
ง. ใช้ระเบียบการวัดผลที่แตกต่างจาก
นักเรี ยนทัว่ ไป
9. การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ ข้อใด
กล่าวไม่ถูกต้อง
ก. คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาเท่าเทียม
กับนักเรี ยนทัว่ ไป
ข. คนพิการมีสิทธิที่จะได้รับสิ่ งอานวย
ความสะดวกโดยรัฐเป็ นผูจ้ ดั ให้
ค. คนพิการมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษา
และรับบริ การมากเป็ นพิเศษกว่าคนปกติ
ง. คนพิการ มีสิทธิที่จะเลือกที่เรี ยน
เลือกประกอบอาชีพได้ตามความถนัด
และความต้องการ
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10. แผนซึ่งกาหนดแนวทางการจัดการศึกษา
ที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็ นพิเศษ
ของคนพิการ ตลอดจนกาหนดเทคโนโลยี
สิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ บริ การ และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะ
บุคคลสอดคล้องกับข้อใด
ก. แผนการจัดการศึกษารายบุคคล
ข. แผนการจัดการเรี ยนรู ้รายบุคคล
ค. แผนการจัดการเรี ยนรู ้เฉพาะบุคคล
ง. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
11. ขั้นตอนในการจัดทาแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล ขั้นตอนแรกได้แก่ขอ้ ใด
ก. การรวบรวมข้อมูล
ข. การประเมินความสามารถพื้นฐาน
ค. การประสานความร่ วมมือกับผูเ้ กี่ยวข้อง
ง. การคัดกรองประเภทความพิการ
ทางการศึกษา
12. สถานศึกษาต้องมีการปรับปรุ งแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างน้อยปี ละกี่ครั้ง
ก. สี่ ครั้ง
ข. สามครั้ง
ค. สองครั้ง
ง. หนึ่งครั้ง
13. บุคคลที่มีบทบาทสาคัญที่สุดในการทางาน
แบบทีมสหวิชาชีพระหว่างครู ผูป้ กครอง
และนักวิชาชีพ
ก. แพทย์
ข. ครู
ค. ผูป้ กครอง
ง. นักวิชาชีพ
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ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3
4
+1 +1 +1 +1

14. เครื่ องมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์หรื อบริ การที่
ใช้สาหรับคนพิการโดยเฉพาะ หรื อที่มีการดัดแปลง
หรื อปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการจาเป็ นพิเศษ
ของคนพิการแต่ละบุคคล เพือ่ เพิ่ม รักษา คงไว้ หรื อ
พัฒนาความสามารถและศักยภาพที่จะเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารการสื่ อสาร รวมถึงกิจกรรมอื่นใดในชีวติ
ประจาวันเพื่อการดารงชีวติ อิสระสอดคล้องกับข้อใด
ก. สื่ อและอุปกรณ์สาหรับคนพิการ
ข. สื่ อและอุปกรณ์สาหรับเด็กพิเศษ
ค. เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
ง. เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเด็กพิการ
15. ข้อใดคือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
+1 +1
ก. Individualized Education Program
ข. Individualized Education Process
ค. Individualized Education Project
ง. Individualized Education Prompt
16. ข้อใดมีหน้าที่จดั ทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล +1 +1
โดยให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็ นพิเศษ
ของคนพิการ
ก. ครู
ข. สถานศึกษา
ค. สานักงานเขตพื้นที่
ง. สานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
17. จุดมุง่ หมายของกิจกรรมนันทนาการสาหรับเด็กพิเศษ คือ +1 +1
ก. เสริ มสร้างกาลังใจและทัศนคติที่ดีต่อสังคม
ข. ผ่อนคลายความเครี ยดทางอารมณ์
ค. กระตุน้ พัฒนาการให้มีขอ้ จากัดมากขึ้น
ง. บาบัดและฟื้ นฟูสมรรถภาพทางร่ างกาย
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18. แผนซึ่งกาหนดแนวทางการจัดการศึกษา
ที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็ นพิเศษ
ของคนพิการซึ่งกาหนดเทคโนโลยี
สิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ บริ การ และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
เฉพาะบุคคล ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. แผนการจัดการศึกษาบุคคลพิการ
ข. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ค. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ
ง. แผนการจัดการศึกษาบุคคลที่มี
ความบกพร่ อง
19. คณะกรรมการจัดทาแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล มีใครบ้าง
ก. ผูป้ กครอง ผูบ้ ริ หาร นักเรี ยน
ข. ครู ผูบ้ ริ หาร นักเรี ยน
ค. ผูบ้ ริ หาร ผูป้ กครอง ครู ครู ประจาชั้น
คณะสหวิชาชีพ
ง. ผูบ้ ริ หารเท่านั้น
20. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการจัดทา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ก. เพื่อให้คนพิการได้รับการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องความต้องการพิเศษ
เป็ นรายบุคคลโดยเฉพาะ
ข. เพื่อใช้เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
ตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรี ยน
และพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
ค. เพื่อให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา ผูป้ กครอง
ครู และคณะสหวิชาชีพ มีส่วนร่ วม
ในการวางแผนการจัดการศึกษา
ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคน
ง. ถูกทุกข้อ
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21. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับ
คนพิการ พ.ศ.2551 ให้นิยาม “แผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล” หมายถึงข้อใด
ก. แผนการให้บริ การทางการศึกษา
พิเศษรายปี
ข. แนวทางการจัดการศึกษาคนพิการ
สาหรับครู การศึกษาพิเศษ
ค. แผนซึ่งกาหนดแนวทางการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ
จาเป็ นพิเศษของคนพิการตลอดจน
กาหนดเทคโนโลยี สิ่ งอานวย
ความสะดวก สื่ อ บริ การ และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
เฉพาะบุคคล
ง. ถูกทุกข้อ
22. การจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ต้องคานึงถึงบริ บทด้านใดเป็ นสาคัญ
ก. ด้านผูเ้ รี ยน
ข. ด้านสิ่ งแวดล้อม
ค. ด้านกิจกรรมและเทคโนโลยี
สิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ บริ การ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
23. สิ่ งที่ ตอ้ งการในสื่ อบัญชี ข ที่ ระบุใน
แผนการจัดการศึ กษาเฉพาะบุคคล
ผูจ้ ดั หา คือ
ก. ผูป้ กครอง
ข. สถานศึกษา
ค. สถานพยาบาล
ง. ถูกทุกข้อ
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24. การช่วยเหลือระยะสั้น (Intermittent) ใช้กบั เด็ก
ที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาลักษณะเช่นใด
ก. แตนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ต้องการหางานทา จึงช่วยประสาน
หา สถานประกอบการให้
ข. โต๊ดชอบทางาน แต่ไม่ยอมเรี ยน จึงให้ทางาน
อย่างเดียว ไม่ตอ้ งเข้ามาเรี ยนเลย
ค. ต้อยไม่ชอบเรี ยนหนังสื อ หนีเรี ยนบ่อยมาก
ครู จึงให้หยุดเรี ยนอยูบ่ า้ นเฉยๆ
ง. แต๋ วชอบนอนหลับในห้องเรี ยนเป็ นประจา
จึงให้ไปนอนพักที่หอ้ งพยาบาล
25. ข้อใดคือลักษณะทางร่ างกายของบุคคลที่มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา
ก. มือใหญ่มาก
ข. หูมีการปวดเรื้ อรัง
ค. มักมองเห็นภาพซ้อน
ง. ลิ้นมักจะโตเกินขนาด
26. ปั ญหาที่มกั เกิดกับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา ได้แก่
ก. พฤติกรรมและการปรับตัว
ข. สติปัญญาและการปรับตัว
ค. การควบคุมตัวเองและอารมณ์
ง. การปรับตัวและการควบคุมตนเอง
27. เด็กชายต้อม มีลกั ษณะที่ชดั เจนคือขาดความสามารถ
ทางการเรี ยนรู ้ ช่วงความสนใจสั้น พูดช้า พูดไม่ชดั
ไม่กระฉับกระเฉง สามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันได้
จากข้อมูลดังกล่าวเด็กชายต้อมจาเป็ นต้องได้รับ
การสนับสนุนในระดับใด
ก. สนับสนุนมาก
ข. สนับสนุนอย่างเต็มที่
ค. การช่วยเหลือเพียงระยะสั้น
ง. สนับสนุนอย่างจากัดเท่าที่จาเป็ น
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28. ภาวะที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาที่มี
สาเหตุมาจากยีนทางพันธุกรรม เราเรี ยกว่า
ก. ดาวน์ซินโดรม
ข. พิการซ้อน
ค. ออทิสติก
ง. แอลดี
29. IQ (Intellingence Quotient) หมายถึง
ก. ความจา
ข. ความคิดสร้างสรรค์
ค. ความฉลาดทางเชาว์ปัญญา
ง. ความแตกต่างระหว่างบุคคล
30. นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ระดับปานกลาง มีระดับเชาวน์ปัญญา
ระหว่าง
ก. 70 - 80
ข. 35 - 49
ค. 50 - 70
ง. 20 - 34
31. การประเมินระดับความฉลาดทางสติปัญญา
ของเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาจะ
พิจารณา 2 เรื่ องหลักคือ
ก. ความสามารถในการปรับตัวและ
พัฒนาการทางภาษา
ข. ความสามารถในการปรับตัวและ
พัฒนาการทางร่ างกาย
ค. พัฒนาการทางสังคมและความสามารถ
ในการปรับตัว
ง. ความสามารถทางสติปัญญาและ
ความสามารถในการปรับตัว
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32. การประเมิน ในระยะแรกเริ่ มเพื่อ
ดูแนวโน้มใดของเด็ก
ก. การปรับตัว
ข. พัฒนาการ
ค. สติปัญญา
ง. ร่ างกาย
33. การประเมินระยะใดสาคัญที่สุด
ก. การประเมินตั้งแต่ในครรภ์
ข. การประเมินในระยะแรกคลอด
ค. การประเมินในระยะหลังคลอด
ง. การประเมินในระยะก่อนวัยเรี ยน
34. การประเมินในระยะแรกคลอดใครเป็ น
ผูป้ ระเมินเด็ก
ก. แม่
ข. พ่อ
ค. แพทย์
ง. ญาติพี่นอ้ ง
35. วิธีการประเมินเด็กระยะแรกคลอด นิยม
ใช้วธิ ีใด
ก. การใช้คะแนนแอ็ปการ์
ข. การวัดของไวน์แลนด์
ค. การวัดของAAMD
ง. วัดพฤติกรรมเด็ก
36. ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องเรื่ อง vestibular
หรื อ tactile ต้องได้รับการรักษาจากผูใ้ ด
ก. Physiotherapist
ข. Occupational Therapist
ค. speech-Language pathologist
ง. Prosthetist/Orthotist
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37. เทคนิคตะล่อมกล่อมเกลา (shaping) เป็ นเทคนิค
ที่นาเทคนิคใดมารวมกับเทคนิคใด
ก. เลียนแบบและให้รางวัล
ข. วิเคราะห์งานและให้รางวัล
ค. กระตุน้ เตือนและให้รางวัล
ง. สื่ อการเรี ยนการสอนและให้รางวัล
38. วิธีการประเมินพฤติกรรมทางอ้อม คือวิธีการใดบ้าง
ก. การสัมภาษณ์
ข. การวัดทางสรี ระ
ค. การวัดผลพฤติกรรม
ง. การสังเกตพฤติกรรม
39. การปรับพฤติกรรม สิ่ งสาคัญประการแรกที่จะต้อง
ดาเนินการ คือ
ก. การประเมินพฤติกรรม
ข. การเลือกพฤติกรรมเป้ าหมาย
ค. การกาหนดพฤติกรรมเป้ าหมาย
ง. การเลือกวิธีการปรับพฤติกรรม
40. ข้อใดไม่ใช่หลักการฝึ กเด็กสมองพิการใน
นักกายภาพบาบัด
ก. ส่งเสริ มการทรงท่าผ่านกิจวัตรประจาวัน
ข. ฝึ กตามลาดับขั้นตอนของพัฒนาการ
ค. กระตุน้ ให้ใช้ร่างกายข้างมีแรงมากกว่าข้าง
อ่อนแรง
ง. ป้ องกัน ลดการยึดติด ผิดรู ปของอวัยวะต่าง ๆ
41. เทคนิคการเพิ่มพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์
คือข้อใด
ก. การปรับสิ นไหม
ข. การให้เวลานอก
ค. การลงโทษ
ง. การชี้แนะ

1
+1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4
+1 +1 +1

5
+1

SUM
(N)
5

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

IOC
1

ข้ อเสนอแนะ
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42. ข้อจากัดของการให้แรงเสริ มทางลบที่ทา
ให้เกิดพฤติกรรมข้างเคียงคือข้อใด
ก. ตั้งใจเรี ยน
ข. ไม่กรี ดร้อง
ค. พฤติกรรมก้าวร้าว
ง. ชอบเข้าร่ วมกิจกรรม
43. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการลดพฤติกรรม
ก. การลงโทษ
ข. เบี้ยอรรถกร
ค. การให้เวลานอก
ง. การปรับสิ นไหม
44. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทาให้เกิดภาวะ
บกพร่ องทางสติปัญญา
ก. รับประทานอาหารที่มีสารเจือปน
ข. ติดเชื้อหัดเยอรมัน
ค. ดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ง. ดื่มน้ าเกลือแร่ ในปริ มาณมาก
45. เป้ าหมายการฟื้ นฟูและพัฒนาสมรรถภาพ
คนพิการคือ
ก. มีสิทธิเสรี ภาพเท่าเทียมกับคนปกติ
ข. การแก้ไข บาบัด ข้อจากัดของ
คนพิการ
ค. การแสดงศักยภาพเพื่อให้ผอู ้ ื่นยอมรับ
ง. การสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวติ
คนพิการ

1
+1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4
+1
+1
+1

5
+1

SUM
(N)
5

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

IOC
1
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46. ข้อใดเป็ นขั้นตอนแนวทางการจัดกิจกรรมฟื้ นฟู
สมรรถภาพในสถานศึกษา
ก. การคัดกรอง-การวางแผน-การให้บริ การการทบทวนและปรับเปลี่ยนการบริ การการยุติการบาบัด-การส่งต่อ
ข. การคัดกรอง-การวางแผน-การทบทวน
และปรับเปลี่ยนการบริ การ-การให้บริ การการยุติการบาบัด-การส่งต่อ
ค. การคัดกรอง-การให้บริ การ-การวางแผนการทบทวนและปรับเปลี่ยนการบริ การ-การยุติ
การบาบัด-การส่งต่อ
ง. การคัดกรอง-การให้บริ การ-การวางแผนการทบทวนและปรับเปลี่ยนการบริ การการส่งต่อ-การยุติการบาบัด
47. Physical Therapy หรื อ Physiotherapy เป็ น
การป้ องกันรักษา และจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
ที่ผิดปกติที่เกิดจากสภาพและภาวะที่เกิดในทุกช่วง
ชีวติ ภายใต้การดูแลและแนวทางของใคร
ก. นักกายภาพบาบัด
ข. ผูช้ ่วยนักกายภาพบาบัด
ค. นักกายภาพบาบัดและผูช้ ่วยนักกายภาพบาบัด
ง. ใครก็ได้ที่อบรมได้รับความรู ้เกี่ยวกับ
กายภาพบาบัด

1
+1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4
+1 +1 +1

5
+1

+1

+1

+1

+1

+1

SUM
IOC ข้ อเสนอแนะ
(N)
5
1

5

1
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48. “ครู ” ได้รับประโยชน์จากแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล ตามข้อใด
ก. มีแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของผูเ้ รี ยน
ข. สามารถวัดและประเมินผลการพัฒนา
ให้ส อดคล้องกับเป้ าหมายที่ กาหนดไว้
ค. รู ้ขอบเขตความรับผิดชอบการจัด
การเรี ยนการสอนของตนเอง
ง. ถูกทุกข้อ
49. ในกระบวนการจัดทาแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล ข้อใดไม่ใช่ข้ นั ตอนการจัดทา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ก. การคัดกรองประเภทความพิการ
ทางการศึกษา
ข. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล
ค. การประเมินความสามารถพื้นฐาน
ง. การจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล
50. กฎหมายการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
ระบุให้จดั ทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลเพื่อพัฒนาเด็กพิการทุกคน โดยมี
หลักการดังนี้
ก. เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษา
ข. การไม่เลือกปฏิบตั ิในการตรวจวัดและ
ประเมิน
ค. การให้บริ การทางการศึกษาแบบให้เปล่า
ที่เหมาะสม
ง. ถูกทุกข้อ

1
+1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4
+1 +1 +1

5
+1

SUM
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+1
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ผลการวิเคราะห์ ค่าความยากง่ าย (P) และค่ าอานาจจาแนก (r)
แบบทดสอบวัดความรู้ ของครู ในการจัดการเรียนรู้
รายการประเมิน
ค่ าความยาก (p)
1. ข้อใดไม่ใช่กลุ่มเป้ าหมายของการศึกษาพิเศษ
0.83
ก. เด็กที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย จิตใจสติปัญญา
ข. เด็กที่ฉลาด มีความสามารถพิเศษ
ค. เด็กที่ร่างกายพิการหรื อทุพพลภาพ
ง. บุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรื อด้อยโอกาส
2. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษาพิเศษ
0.73
ก. ต้องดาเนินการทันทีที่คน้ พบความต้องการจาเป็ น
พิเศษ
ข. เด็กพิเศษคนหนึ่งอาจต้องการรู ปแบบการจัด
การศึกษาพิเศษที่แตกต่างกันไปตามช่วงเวลา
ค. เป็ นการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริ มความสามารถ
พิเศษให้สูงสุด
ง. การจัดบริ การสาหรับเด็กพิเศษต้องครอบคลุม
ตั้งแต่ก่อนวัยเรี ยนจนถึงระดับมัธยมศึกษา
3. เหตุผลจาเป็ นของการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการได้
0.70
กล่าวถึงในกฎหมายใดบ้าง
ก. มาตรา 10 พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ข. มาตรา 10 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
ค. มาตรา 10 พรบ.การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ
พ.ศ. 2542
ง. มาตรา 10 พรบ. สิ ทธิทางการศึกษา พ.ศ. 2542

ค่ าอานาจจาแนก (r)
0.33

สรุปข้ อสอบ
ใช้ได้

0.27

ใช้ได้

0.47

ใช้ได้
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4. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. คนพิการ หมายความว่า บุคคลที่มีสภาพร่ างกาย
จิตใจ สติอารมณ์ การเรี ยนรู ้ไม่ปกติหรื อบกพร่ อง
ข. ผูด้ ูแลคนพิการคือบุคคลที่ใกล้ชิด ที่ดูแล
หรื ออุปการะคนพิการ
ค. ครู การศึกษาพิเศษ หมายความว่า ครู ที่มี
หน้าที่จดั การเรี ยนรู ้ให้แก่เด็กพิเศษ
ง. สถานศึกษาเฉพาะความพิการ หมายความ
ว่า สถานศึกษาที่จดั การศึกษาสาหรับ
คนพิการทั้งของรัฐและเอกชนแต่ไม่รวมถึง
การจัดการเรี ยนที่บา้ น
5. คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา ยกเว้น ข้อใด
ก. ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่
แรกเกิดหรื อแรกพบความพิการ จนตลอดชีวติ
ข. เลือกทางานได้ตามความต้องการ
เหมือนบุคคลทัว่ ไป โดยรัฐต้องจัดให้
ตามความต้องการ
ค. เลือกระบบและรู ปแบบการจัดการศึกษา
ได้ตามความสนใจและความถนัด
ง. ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพ
6. การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ สาหรับคนพิการ
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ให้สถานศึกษาในทุกสังกัด จัดทาแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลสอดคล้องกับความพิการ
ของแต่ละบุคคล
ข. ให้จดั ทาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ตามกลุ่ม
ประเภทของความพิการ
ค. ให้จดั ทาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลเฉพาะบุคคล
ที่มีความจาเป็ นต้องจัดทา
ง. ถูกทุกข้อ

ค่ าความยาก (p) ค่ าอานาจจาแนก (r)
0.63
0.33

สรุปข้ อสอบ
ใช้ได้

0.83

0.20

ใช้ได้

0.63

0.60

ใช้ได้
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7. การช่วยเหลือ ด้านการประเมิน ทดสอบ สาหรับ
ผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ ข้อใดไม่เหมาะสม
ก. ปรับรู ปแบบของแบบทดสอบให้เหมาะสม
กับความต้องการ เช่น เป็ นอักษรเบรลล์,
เป็ นภาษามือ
ข. ช่วยอานวยความสะดวกด้านวิธีการตอบ
ข้อสอบ เช่น ให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยเขียนคาตอบ
ค. ให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในการทาข้อสอบ
ง. ช่วยปรับขยายเวลาทาการสอบให้มากขึ้น
8. คากล่าวใด ไม่สอดคล้องกับกระบวนการวัดและ
ประเมินผลสาหรับคนพิการ
ก. ใช้ระเบียบการวัดผลที่แตกต่างจากนักเรี ยน
ทัว่ ไป
ข. มีการเทียบโอนประสบการณ์ได้
ค. มีการบูรณาการ การวัดได้หลากหลายวิธี
ง. มีวธิ ีการวัดที่เหมาะสมตามความพิการ

ค่ าความยาก (p)
0.73

ค่ าอานาจจาแนก (r)
0.40

สรุปข้ อสอบ
ใช้ได้

0.53

0.27

ใช้ได้

9. การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ ข้อใดกล่าวไม่
ถูกต้อง
ก. คนพิการมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาและ
รับบริ การมากเป็ นพิเศษกว่าคนปกติ
ข. คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาเท่าเทียมกับ
นักเรี ยนทัว่ ไป
ค. คนพิการมีสิทธิที่จะได้รับสิ่ งอานวยความ
สะดวกโดยรัฐเป็ นผูจ้ ดั ให้
ง. คนพิการมีสิทธิที่จะเลือกที่เรี ยน เลือก
ประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและ
ความต้องการ

0.53

0.40

ใช้ได้
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10. แผนซึ่งกาหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการจาเป็ นพิเศษของ
คนพิการ ตลอดจนกาหนดเทคโนโลยี
สิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ บริ การ และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล
สอดคล้องกับ ข้อใด
ก. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ข. แผนการจัดการเรี ยนรู ้เฉพาะบุคคล
ค. แผนการจัดการเรี ยนรู ้รายบุคคล
ง. แผนการจัดการศึกษารายบุคคล
11. ขั้นตอนในการจัดทาแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล ขั้นตอนแรกได้แก่ขอ้ ใด
ก. การรวบรวมข้อมูล
ข. การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา
ค. การประเมินความสามารถพื้นฐาน
ง. การประสานความร่ วมมือกับผูเ้ กี่ยวข้อง
12. สถานศึกษาต้องมีการปรับปรุ งแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างน้อยปี ละกี่ครั้ง
ก. หนึ่งครั้ง
ข. สองครั้ง
ค. สามครั้ง
ง. สี่ ครั้ง
13. บุคคลที่มีบทบาทสาคัญที่สุดในการทางานแบบ
ทีมสหวิชาชีพ ระหว่างครู ผูป้ กครอง และ
นักวิชาชีพ
ก. แพทย์
ข. ครู
ค. ผูป้ กครอง
ง. นักวิชาชีพ

ค่ าความยาก (p) ค่ าอานาจจาแนก (r)
0.33
0.27

สรุปข้ อสอบ
ใช้ได้

0.57

0.47

ใช้ได้

0.57

0.33

ใช้ได้

0.60

0.13

ใช้ไม่ได้
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ค่ าความยาก (p)
14. เครื่ องมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์หรื อ
0.47
บริ การที่ใช้สาหรับคนพิการโดยเฉพาะ หรื อ
ที่มีการดัดแปลงหรื อปรับใช้ให้ตรงกับความ
ต้องการจาเป็ นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคล
เพื่อเพิ่ม รักษา คงไว้ หรื อพัฒนาความสามารถ
และศักยภาพที่จะเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร
การสื่ อสาร รวมถึงกิจกรรมอื่นใดในชีวติ
ประจาวันเพื่อการดารงชีวติ อิสระสอดคล้อง
กับข้อใด
ก. สื่ อและอุปกรณ์สาหรับคนพิการ
ข. สื่ อและอุปกรณ์สาหรับเด็กพิเศษ
ค. เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
ง. เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเด็กพิการ
15. ข้อ ใดคื อ แผนการจัด การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล
0.53
(IEP)
ก. Individualized Education Program
ข. Individualized Education Process
ค. Individualized Education Project
ง. Individualized Education Prompt
16. ข้อใดมีหน้าที่จดั ทาแผนการจัดการศึกษา
0.47
เฉพาะบุคคล โดยให้สอดคล้องกับความ
ต้องการจาเป็ นพิเศษของคนพิการ
ก. สถานศึกษา
ข. ครู
ค. สานักงานเขตพื้นที่
ง. สานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
17. จุดมุ่งหมายของกิจกรรมนันทนาการสาหรับ
0.83
เด็กพิเศษ คือ
ก. เสริ มสร้างกาลังใจและทัศนคติที่ดีต่อสังคม
ข. ผ่อนคลายความเครี ยดทางอารมณ์
ค. กระตุน้ พัฒนาการให้มีขอ้ จากัดมากขึ้น
ง. บาบัดและฟื้ นฟูสมรรถภาพทางร่ างกาย

ค่ าอานาจจาแนก (r)
0.40

สรุปข้ อสอบ
ใช้ได้

0.27

ใช้ได้

0.40

ใช้ได้

0.07

ใช้ไม่ได้
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ค่ าความยาก (p) ค่ าอานาจจาแนก (r)
18. แผนซึ่งกาหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่
0.37
0.33
สอดคล้องกับความต้องการจาเป็ นพิเศษของ
คนพิการซึ่งกาหนดเทคโนโลยี สิ่ งอานวย
ความสะดวก สื่ อ บริ การ และความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาเฉพาะบุคคล ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. แผนการจัดการศึกษาบุคคลที่มีความบกพร่ อง
ข. แผนการจัดการศึกษาบุคคลพิการ
ค. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ง. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ
19. คณะกรรมการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
0.43
0.47
บุคคล มีใครบ้าง
ก. ผูป้ กครอง ผูบ้ ริ หาร นักเรี ยน
ข. ครู ผูบ้ ริ หาร นักเรี ยน
ค. ผูบ้ ริ หาร ผูป้ กครอง ครู ครู ประจาชั้น
คณะสหวิชาชีพ
ง. ผูบ้ ริ หารเท่านั้น
20. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล
ก. เพื่อให้คนพิการได้รับการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องความต้องการพิเศษเป็ นรายบุคคล
โดยเฉพาะ
ข. เพื่อใช้เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
ตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรี ยนและ
พัฒนาการของผูเ้ รี ยน
ค. เพื่อให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา ผูป้ กครอง ครู
และคณะสหวิชาชีพ มีส่วนร่ วมในการวาง
แผนการจัดการศึกษาให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคน
ง. ถูกทุกข้อ

0.63

0.47

สรุปข้ อสอบ
ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้
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ค่ าความยาก (p)
21. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับ
0.70
คนพิการ พ.ศ.2551 ให้นิยาม “แผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล” หมายถึงข้อใด
ก. แผนการให้บริ การทางการศึกษาพิเศษรายปี
ข. แผนซึ่งกาหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการจาเป็ นพิเศษของ
คนพิการตลอดจนกาหนดเทคโนโลยี
สิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ บริ การ และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะ
บุคคล
ค. แนวทางการจัดการศึกษาคนพิการสาหรับ
ครู การศึกษาพิเศษ
ง. ถูกทุกข้อ
22. การจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
0.77
ต้องคานึงถึงบริ บทด้านใดเป็ นสาคัญ
ก. ด้านผูเ้ รี ยน
ข. ด้านสิ่ งแวดล้อม
ค. ด้านกิจกรรมและเทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวก สื่ อ บริ การและความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
23. สิ่ งที่ตอ้ งการ ในสื่ อบัญชี ข ที่ระบุในแผนการจัด
0.77
การศึกษาเฉพาะบุคคลผูจ้ ดั หา คือ
ก. ผูป้ กครอง
ข. สถานศึกษา
ค. สถานพยาบาล
ง. ถูกทุกข้อ

ค่ าอานาจจาแนก (r)
0.47

สรุปข้ อสอบ
ใช้ได้

0.20

ใช้ได้

0.33

ใช้ได้
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ค่ าความยาก (p)
24. การช่วยเหลือระยะสั้น (Intermittent) ใช้กบั เด็กที่
0.73
มีความบกพร่ องทางสติปัญญาลักษณะเช่นใด
ก. แตนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ต้องการหางานทา จึงช่วย
ประสานหาสถานประกอบการให้
ข. โต๊ดชอบทางาน แต่ไม่ยอมเรี ยน จึงให้
ทางานอย่างเดียว ไม่ตอ้ งเข้ามาเรี ยนเลย
ค. ต้อยไม่ชอบเรี ยนหนังสื อ หนีเรี ยนบ่อยมาก
ครู จึงให้หยุดเรี ยนอยูบ่ า้ นเฉยๆ
ง. แต๋ วชอบนอนหลับในห้องเรี ยนเป็ นประจา
จึงให้ไปนอนพักที่หอ้ งพยาบาล
25. ข้อใดคือลักษณะทางร่ างกายของบุคคลที่มี
0.63
ความบกพร่ องทางสติปัญญา
ก. ลิ้นมักจะโตเกินขนาด
ข. มักมองเห็นภาพซ้อน
ค. หูมีการปวดเรื้ อรัง
ง. มือใหญ่มาก
26. ปั ญหาที่มกั เกิดกับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ อง
0.53
ทางสติปัญญา ได้แก่
ก. พฤติกรรมและการปรับตัว
ข. การปรับตัวและการควบคุมตนเอง
ค. สติปัญญาและการปรับตัว
ง. การควบคุมตัวเองและอารมณ์
27. เด็กชายต้อม มีลกั ษณะที่ชดั เจน คือ ขาด
0.57
ความสามารถทางการเรี ยนรู ้ ช่วงความสนใจ
สั้น พูดช้า พูดไม่ชดั ไม่กระฉับกระเฉง สามารถ
ปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันได้ จากข้อมูลดังกล่าว
เด็กชายต้อมจาเป็ นต้องได้รับการสนับสนุน
ในระดับใด
ก. การช่วยเหลือเพียงระยะสั้น
ข. สนับสนุนอย่างจากัดเท่าที่จาเป็ น
ค. สนับสนุนมาก
ง. สนับสนุนอย่างเต็มที่

ค่ าอานาจจาแนก (r)
0.27

สรุปข้ อสอบ
ใช้ได้

0.33

ใช้ได้

0.40

ใช้ได้

0.20

ใช้ได้
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28. ภาวะที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาที่มี
สาเหตุมาจากยีนทางพันธุกรรม เราเรี ยกว่า
ก. ออทิสติก
ข. แอลดี
ค. ดาวน์ซินโดรม
ง. พิการซ้อน

ค่ าความยาก (p)
0.70

ค่ าอานาจจาแนก (r)
0.20

สรุปข้ อสอบ
ใช้ได้

29. IQ (Intellingence Quotient) หมายถึง
ก. ความฉลาดทางเชาว์ปัญญา
ข. ความจา
ค. ความคิดสร้างสรรค์
ง. ความแตกต่างระหว่างบุคคล

0.73

0.27

ใช้ได้

30. นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาระดับ
ปานกลาง มีระดับเชาวน์ปัญญาระหว่าง
ก. 70 - 80
ข. 35 - 49
ค. 50 - 70
ง. 20 - 34
31. การประเมินระดับความฉลาดทางสติปัญญา
ของเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาจะ
พิจารณา 2 เรื่ องหลักคือ
ก. ความสามารถในการปรับตัวและพัฒนา
การทางภาษา
ข. ความสามารถในการปรับตัวและพัฒนา
การทางร่ างกาย
ค. พัฒนาการทางสังคมและความสามารถ
ในการปรับตัว
ง. ความสามารถทางสติปัญญาและ
ความสามารถในการปรับตัว

0.77

0.33

ใช้ได้

0.60

0.27

ใช้ได้
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32. การประเมิน ในระยะแรกเริ่ มเพื่อดูแนวโน้ม
ใดของเด็ก
ก. พัฒนาการ
ข. สติปัญญา
ค. การปรับตัว
ง. ร่ างกาย

ค่ าความยาก (p)
0.80

ค่ าอานาจจาแนก (r)
0.27

สรุปข้ อสอบ
ใช้ได้

33. การประเมินระยะใดสาคัญที่สุด
ก. การประเมินในระยะแรกคลอด
ข. การประเมินตั้งแต่ในครรภ์
ค. การประเมินในระยะแรกคลอด
ง. การประเมินในระยะก่อนวัยเรี ยน

0.53

0.67

ใช้ได้

34. การประเมินในระยะแรกคลอดใครเป็ น
ผูป้ ระเมินเด็ก
ก. แม่
ข. พ่อ
ค. ญาติพี่นอ้ ง
ง. แพทย์
35. วิธีการประเมินเด็กระยะแรกคลอด นิยมใช้
วิธีใด
ก. การใช้คะแนนแอ็ปการ์
ข. การวัดของAAMD
ค. การวัดของไวน์แลนด์
ง. วัดพฤติกรรมเด็ก
36. ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องเรื่ อง vestibular หรื อ
tactile ต้องได้รับการรักษาจากผูใ้ ด
ก. Physiotherapist
ข. Occupational Therapist
ค. speech-Language pathologist
ง. Prosthetist/Orthotist

0.80

0.27

ใช้ได้

0.70

0.20

ใช้ได้

0.50

0.07

ใช้ไม่ได้
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37. เทคนิคตะล่อมกล่อมเกลา (shaping) เป็ นเทคนิค
ที่นาเทคนิคใดมารวมกับเทคนิคใด
ก. กระตุน้ เตือนและให้รางวัล
ข. เลียนแบบและให้รางวัล
ค. วิเคราะห์งานและให้รางวัล
ง. สื่ อการเรี ยนการสอนและให้รางวัล

ค่ าความยาก (p)
0.60

ค่ าอานาจจาแนก (r)
0.40

สรุปข้ อสอบ
ใช้ได้

38. วิธีการประเมินพฤติกรรมทางอ้อม คือวิธีการ
ใดบ้าง
ก. การสังเกตพฤติกรรม
ข. การวัดทางสรี ระ
ค. การวัดผลพฤติกรรม
ง. การสัมภาษณ์

0.77

0.20

ใช้ได้

39. การปรับพฤติกรรม สิ่ งสาคัญประการแรก
ที่จะต้องดาเนินการ คือ
ก. การประเมินพฤติกรรม
ข. การกาหนดพฤติกรรมเป้าหมาย
ค. การเลือกพฤติกรรมเป้ าหมาย
ง. การเลือกวิธีการปรับพฤติกรรม

0.67

0.40

ใช้ได้

40. ข้อใดไม่ใช่หลักการฝึ กเด็กสมองพิการ
ในนักกายภาพบาบัด
ก. ส่งเสริ มการทรงท่าผ่านกิจวัตรประจาวัน
ข. ฝึ กตามลาดับขั้นตอนของพัฒนาการ
ค. กระตุน้ ให้ใช้ร่างกายข้างมีแรงมากกว่าข้าง
อ่อนแรง
ง. ป้ องกัน ลดการยึดติด ผิดรู ปของอวัยวะต่าง ๆ

0.40

0.00

ใช้ไม่ได้

233

รายการประเมิน
41. เทคนิคการเพิ่มพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์คือ
ข้อใด
ก. การลงโทษ
ข. การให้เวลานอก
ค. การปรับสิ นไหม
ง. การชี้แนะ

ค่ าความยาก (p)
0.90

ค่ าอานาจจาแนก (r)
0.20

สรุปข้ อสอบ
ใช้ได้

42. ข้อจ ากัดของการให้แรงเสริ มทางลบที่ ท าให้
เกิดพฤติกรรมข้างเคียงคือข้อใด
ก. พฤติกรรมก้าวร้าว
ข. ตั้งใจเรี ยน
ค. ไม่กรี ดร้อง
ง. ชอบเข้าร่ วมกิจกรรม

0.90

0.20

ใช้ได้

43. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการลดพฤติกรรม
ก. เบี้ยอรรถกร
ข. การลงโทษ
ค. การปรับสิ นไหม
ง. การให้เวลานอก
44. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทาให้เกิดภาวะบกพร่ อง
ทางสติปัญญา
ก. รับประทานอาหารที่มีสารเจือปน
ข. ติดเชื้อหัดเยอรมัน
ค. ดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ง. ดื่มน้ าเกลือแร่ ในปริ มาณมาก
45. เป้ าหมายการฟื้ นฟูและพัฒนาสมรรถภาพ
คนพิการคือ
ก. มีสิทธิเสรี ภาพเท่าเทียมกับคนปกติ
ข. การแก้ไข บาบัด ข้อจากัดของคนพิการ
ค. การแสดงศักยภาพเพื่อให้ผอู ้ ื่นยอมรับ
ง. การสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวติ คนพิการ

0.83

0.20

ใช้ได้

0.70

0.20

ใช้ได้

0.50

0.07

ใช้ไม่ได้
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รายการประเมิน
ค่ าความยาก (p) ค่ าอานาจจาแนก (r) สรุปข้ อสอบ
46. ข้อใดเป็ นขั้นตอนแนวทางการจัดกิจกรรม
0.40
0.13
ใช้ไม่ได้
ฟื้ นฟูสมรรถภาพในสถานศึกษา
ก. การคัดกรอง-การวางแผน-การให้บริ การการทบทวนและปรับเปลี่ยนการบริ การการยุติการบาบัด-การส่งต่อ
ข. การคัดกรอง-การวางแผน-การทบทวนและ
ปรับเปลี่ยนการบริ การ-การให้บริ การ-การยุติ
การบาบัด-การส่งต่อ
ค. การคัดกรอง-การให้บริ การ-การวางแผนการทบทวนและปรับเปลี่ยนการบริ การ-การยุติ
การบาบัด-การส่งต่อ
ง. การคัดกรอง-การให้บริ การ-การวางแผนการทบทวนและปรับเปลี่ยนการบริ การการส่งต่อ-การยุติการบาบัด
47. Physical Therapy หรื อ Physiotherapy เป็ นการป้ องกัน
0.30
0.07
ใช้ไม่ได้
รักษา และจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ
ที่เกิดจากสภาพและภาวะที่เกิดในทุกช่วงชีวติ ภายใต้
การดูแลและแนวทางของใคร
ก. นักกายภาพบาบัด
ข. ผูช้ ่วยนักกายภาพบาบัด
ค. นักกายภาพบาบัดและผูช้ ่วยนักกายภาพบาบัด
ง. ใครก็ได้ที่อบรมได้รับความรู ้เกี่ยวกับกายภาพ
บาบัด
48. “ครู ” ได้รับประโยชน์จากแผนการจัดการศึกษา
0.47
0.13
ใช้ไม่ได้
เฉพาะบุคคล ตามข้อใด
ก. มีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ให้สอดคล้องกับศักยภาพของผูเ้ รี ยน
ข. สามารถวัดและประเมินผลการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับเป้ าหมายที่กาหนดไว้
ค. รู ้ขอบเขตความรับผิดชอบการจัดการเรี ยน
การสอนของตนเอง
ง. ถูกทุกข้อ
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รายการประเมิน
ค่ าความยาก (p) ค่ าอานาจจาแนก (r)
49. ในกระบวนการจัดทาแผนการจัดการศึกษา
0.33
0.00
เฉพาะบุคคล ข้อใดไม่ใช่ข้ นั ตอนการจัดทา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ก. การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา
ข. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล
ค. การประเมินความสามารถพื้นฐาน
ง. การจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
50. กฎหมายการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ ระบุ
0.27
0.13
ให้จดั ทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เพื่อพัฒนาเด็กพิการทุกคน โดยมีหลักการดังนี้
ก. เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษา
ข. การไม่เลือกปฏิบตั ิในการตรวจวัดและ
ประเมิน
ค. การให้บริ การทางการศึกษาแบบให้เปล่า
ที่เหมาะสม
ง. ถูกทุกข้อ

สรุ ปผลการวิเคราะห์ แบบทดสอบ
1. จานวนข้อของแบบทดสอบ
2. จานวนผูต้ อบ
3. ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ

40
30
0.90

สรุปข้ อสอบ
ใช้ไม่ได้

ใช้ไม่ได้
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ผลการวิเคราะห์ ความสอดคล้อง
ด้ วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC)
แบบประเมินทักษะการปฏิบัติ
สาหรับประเมินทักษะการปฏิบตั ิของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับ
ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
รายการประเมิน
1. ด้ านการเตรียมการสอน
1) การวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
2) การเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
3) การจัดเตรี ยมห้องเรี ยนและจัดบรรยากาศใน
ชั้นเรี ยน
4) การเตรี ยมความรู ้หรื อเอกสารประกอบการสอน
5) การเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์และสื่ อที่ใช้ในการสอน
รวม
2. ด้ านการนาเข้ าสู่ บทเรียน
6) การนาเข้าสู่บทเรี ยนที่เร้าใจและน่าสนใจ
7) การนาเข้าสู่บทเรี ยนมีกิจกรรมที่หลากหลาย
8) การนาเข้าสู่บทเรี ยนเข้าใจง่ายเชื่อมโยงสิ่ งที่
ต้องการสอนได้ชดั เจน
9) การนาเข้าสู่บทเรี ยนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่สอน
10) การนาเข้าสู่บทเรี ยนสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน
รวม
3. ด้ านการจัดการเรียนรู้
11) การจัดการเรี ยนรู ้คานึงถึงความแตกต่างของ
ผูเ้ รี ยน
12) การจัดการเรี ยนรู ้ตรงตามจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล(IEP)

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4

SUM IOC
(N)

5

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

5
5

1
1

+1
+1
+1

0
+1
0

+1
+1
+1

+1
+1
0

0
+1
+1

3
5
3

0.6
1
0.6
0.8

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

5
5

1
1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

5
5

1
1
1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1
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รายการประเมิน
13) การจัดการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ย
การลงมือทา (Learning by Doing)
14) การใช้สื่อประกอบการจัดการเรี ยนรู ้
มีความหลากหลายและตรงตามเนื้อหาที่สอน
15) การจัดการเรี ยนรู ้มีลาดับขั้นตอนการสอนที่
เข้าใจง่าย และน่าสนใจ

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4

SUM IOC
(N)

5

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1
1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1
+1

+1
0

+1
+1

+1
+1

+1
0

5
3

1
0.6

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

0

0

+1

3

0.6
0.8
0.9

รวม
4. ด้ านการประเมิน และสรุปผล
16) ครู และผูเ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปบทเรี ยน
17) การสรุ ปบทเรี ยนได้ตรงตามจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมที่กาหนดไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
18) การประเมินผลพัฒนาการของผูเ้ รี ยนทุกระยะ
19) การนาเสนอและรายงานผลการประเมิน
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
20) การสะท้อนผลการพัฒนาการของผูเ้ รี ยนมี
รู ปแบบชัดเจน

รวม
รวมทั้งหมด

238

ผลการวิเคราะห์ ความสอดคล้อง
ด้ วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item-Objective Congruence : IOC)
แบบวัดเจตคติ
สาหรับวัดเจตคติของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา
รายการประเมิน
1) ครู มงุ่ เน้นเนื้อหาที่สอนมากกว่าเรื่ องอื่นๆ ไม่จาเป็ น
ต้องศึกษาหลักสูตร หรื อแผนการสอน จัดการสอน
ตามประสบการณ์
2) ครู มีแนวทางในการพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างชัดเจนตามแผน
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
3) ครู ใช้สื่อการเรี ยนรู ้ภายในห้องเรี ยนเท่าที่มีเพื่อ
การประหยัดค่าใช้จ่าย
4) ครู จดั บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิ
กิจกรรม
5) ครู จดั กิจกรรมส่งเสริ มปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยน
6) ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
อย่างหลากหลายและสอดคล้องกับความสนใจของผูเ้ รี ยน
7) ครู ใช้เทคนิควิธีการสอนเพียงวิธีเดียวในการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองก็สามารถกระตุน้ ความสนใจ
ของผูเ้ รี ยนได้
8) ครู กระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้สนใจในการทากิจกรรมเพื่อฝึ กทักษะ
การช่วยเหลือตนเองอย่างเต็มที่
9) ครู เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง
10) ครู เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนสรุ ปความรู ้จากการเรี ยนรู ้
11) ครู ตอ้ งประเมินทักษะหลังเรี ยนเพียงครั้งเดียว ไม่จาเป็ น
ต้องประเมินทักษะก่อนเรี ยนในเรื่ องที่สอน
12) ครู เชื่อมโยงประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเข้ากับ
ชีวติ จริ ง
13) ครู ประเมินพัฒนาการของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่อง

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4

IOC

5

SUM
(N)

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1
+1

0
+1

+1
+1

+1
+1

0
+1

3
5

0.6
1

+1

+1

0

0

+1

3

0.6

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

0
0
+1

0
+1
+1

+1
0
+1

3
3
5

0.6
0.6
1

+1

+1

0

+1

0

3

0.6

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1
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14) ครู นาผลการประเมินไปปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยน
ของผูเ้ รี ยน
15) ครู ประเมินผลการเรี ยนสอดคล้องกับความสามารถของ
ผูเ้ รี ยน
รวม

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4

IOC

5

SUM
(N)

+1

+1

0

+1

0

3

0.6

+1

+1

+1

+1

+1

5

1
0.8

ผลการวิเคราะห์ ค่าความเชื่ อมั่นแบบวัดเจตคติ
Cronbach's Alpha

N of Items
.727

9
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ผลการวิเคราะห์ ความสอดคล้อง
ด้ วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item-Objective Congruence : IOC)
แบบประเมินความเป็ นไปได้ ในการนารู ปแบบ ฯ ไปใช้
ส าห รั บ ป ร ะ เมิ น ค ว าม เป็ น ไ ป ไ ด้ ใ น ก าร น า รู ป แ บ บ ก าร บ ริ ห าร เพื่ อ พั ฒ น า ค รู ใ น
การจัด การเรี ย นรู ้ ท ัก ษะการช่ ว ยเหลื อ ตนเองส าหรั บ ผู ้เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัสุโขทัย ไปใช้กบั ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอื่น ๆ
รายการประเมิน
องค์ ประกอบที่ 1 หลักการของรูปแบบ
1) เป็ นหลักการเชิงระบบที่เข้าใจง่าย
2) เป็ นหลักการเชิงระบบที่สามารถนาไปใช้ได้ง่าย
3) เป็ นหลักการเชิงระบบที่ตรวจสอบง่าย
4) เป็ นหลักการเชิงระบบที่มีความทันสมัยสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ตามบริ บทที่หลากหลาย
5) เป็ นหลักการที่ใช้ในการพัฒนาครู ครอบคลุม
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
รวม
องค์ ประกอบที่ 2 จุดมุ่งหมายของรู ปแบบ
6) มุ่งพัฒนาครู ให้มีความรู ้พ้นื ฐานการศึกษาพิเศษ
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือ
ตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทาง
สติปัญญา
7) มุ่งพัฒนาครู ให้มีทกั ษะเกี่ยวกับการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
8) มุ่งพัฒนาครู ให้มีเจตคติเกี่ยวกับการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
9) มุ่งพัฒนาความสามารถของครู ดา้ นการเตรี ยม
การสอนในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเอง

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4

5

SUM
(N)

IOC

+1
+1
+1

+1
0
+1

+1
+1
+1

+1
0
+1

+1
+1
+1

5
3
5

1
0.6
1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1
0.9

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

0

0

+1

3

0.6
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10) มุ่งพัฒนาความสามารถของครู ดา้ นการนาเข้าสู่
บทเรี ยนในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเอง
11) มุ่งพัฒนาความสามารถของครู ดา้ นการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
12) มุ่งพัฒนาความสามารถของครู ดา้ น
การประเมิน และสรุ ปผล ในการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
13) มุ่งพัฒนาผลพัฒนาการที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กาหนดไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
รวม
องค์ ประกอบที่ 3 ปัจจัยนาเข้ า
1. ด้ านบุคลากร
1.1 ผู้บริหาร
1.1.1 คุณลักษณะของผู้บริหาร
14) มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล กาหนดนโยบาย
การพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษาได้ชดั เจน
15) เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง รู ้เท่าทัน
ต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง
16) เป็ นผูน้ านวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา
17) เป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
18) เป็ นผูท้ ี่คอยส่งเสริ มเพื่อพัฒนาครู สู่ครู มือ
อาชีพ
19) เป็ นกาลังใจ ให้คาปรึ กษาชี้แนะแนวทาง
และคอยแก้ไขปั ญหาให้กบั คณะครู
ในสถานศึกษา

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4

5

SUM
(N)

IOC

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1
0.9

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

5
5

1

+1

+1
+1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1
รวม

0

+1

+1

0

3

0.6
0.9

1
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1.1.2 บทบาทและหน้ าทีข่ องผู้บริหาร
20) วางแผน มอบนโยบายการพัฒนาความสามารถ
ของครู และกาหนดแนวทางการพัฒนาอย่าง
ชัดเจน
21) สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาครู ในการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองร่ วมกับ
คณะครู
22) กาหนดแนวทางการบริ หารเพื่อพัฒนาครู
ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
23) จัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนา
ครู ให้ครู มีความรู ้ ทักษะ และมีเจตคติต่อ
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
24) นิเทศ กากับและติดตามผลการปฏิบตั ิการสอน
และการจัดการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนทุกระยะ
อย่างต่อเนื่อง
25) ประเมินผลความสามารถของครู ในการจัด
การเรี ยนรู ้ให้ครอบคลุมทุกด้าน
26) สะท้อนผลการจัดการเรี ยนรู ้ของครู เพื่อนาไป
ปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้
ต่อไป

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4

5

SUM
(N)

IOC

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

0

+1

0

+1

3

0.6

+1

+1

+1

+1

+1

5

1
0.9
0.9

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

5
5
5

1
1
1

รวม
รวมผู้บริหาร
1.2 ครู ผ้สู อน
1.2.1 บทบาทและหน้ าทีข่ องครู ผ้สู อน
27) ปฏิบตั ิตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
28) เป็ นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรี ยนการสอน
สาหรับเพื่อนร่ วมวิชาชีพ
29) ตระหนักในหน้าที่รักองค์กรและมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมขององค์กร
30) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
31) มีความรักและเมตตาต่อศิษย์
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1

32) มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุตาม
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบายต่างๆที่กาหนดไว้ร่วมกัน
+1
รวม
1.2.2 บทบาทและหน้ าทีข่ องครู ผ้สู อน
33) เตรี ยมการสอนตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหา
+1
34) กิจกรรมการนาเข้าสู่บทเรี ยนที่หลากหลาย
เร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน
+1
35) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ใช้เทคนิค วิธีการที่สอด
คล้องกับเนื้อหาที่สอน
+1
36) เลือกใช้สื่อที่ตรงตามวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
+1
37) ประเมินผลพัฒนาของผูเ้ รี ยนตรงตามสภาพจริ ง
+1
38) สรุ ปผลการจัดการเรี ยนรู ้ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับ
ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
+1
รวม
รวมครู ผ้สู อน
1.3 ผู้เรียน
1.3.1 คุณลักษณะของผู้เรียน
39) สามารถรับรู ้ และสื่ อสารได้
+1
40) มีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นได้
+1
รวม
1.3.2 บทบาทและหน้ าทีข่ องผู้เรียน
41) ผูเ้ รี ยนรับการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองต่อเนื่อง
+1
42) ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วม และลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมทุกขั้นตอน
+1
รวม
รวมด้ านผู้เรียน
1.4 ผู้ปกครอง
1.4.1 คุณลักษณะของผู้ปกครอง
43) มีเวลาให้กบั ผูเ้ รี ยนอย่างเต็มที่
+1
44) ยอมรับการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองของครู
+1
รวม

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4

5

SUM
(N)

+1

+1

+1

+1

5

1
1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

5

1

0

+1

0

+1

3

0.6

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

5
5

1
1

+1

+1

+1

+1

5

1
0.9
0.9

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

5
5

1
1
1

+1
0

+1
+1

+1
+1

+1
0

5
3

1
0.6
0.8
0.9

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

5
5

1
1
1

IOC
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1.4.2 บทบาท และหน้ าทีข่ องผู้ปกครอง
45) นาผูเ้ รี ยนมารับบริ การอย่างสม่าเสมอ
46) มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
ทักษะการช่วยเหลือตนเองของผูเ้ รี ยน
47) ร่ วมมือกับครู ในการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองขณะอยูบ่ า้ น
48) ประเมิน และรายงานผลพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
ร่ วมกับครู

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4

5

SUM
(N)

IOC

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

0

+1

0

+1

3

0.6

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1
0.9
0.9
0.9

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

5
5
5

1
1
1
1.0

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

5

1
1.0
0.9

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

0

+1

3

0.6

รวม
รวมผู้ปกครอง
รวมด้ านบุคลากร
2. ด้ านงบประมาณ
2.1 ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินการ
49) มีการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการดาเนินการอย่างเพียงพอ
+1
50) มีการควบคุมแผนการใช้จ่ายที่ถูกต้อง
+1
51) มีการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
+1
รวม
2.2 ระดมทรัพยากรจากเครื อข่ าย
52) ระดมทรัพยากรจากเครื อข่ายเพื่อนามาใช้ใน
การพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเอง
+1
53) หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนกิจกรรม
ที่ส่งเสริ มทักษะการช่วยเหลือตนเอง
+1
รวม
รวมด้ านงบประมาณ
3. ด้ านวัสดุ สื่ อ และแหล่ งเรียนรู้
3.1 วัสดุ สื่ อ และอุปกรณ์
54) จัดหาวัสดุ สื่ อ และอุปกรณ์ที่ทนั สมัยสอดคล้อง กับ
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
+1
55) ใช้วสั ดุ สื่ อ และอุปกรณ์ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้
0
ลงมือปฏิบตั ิจริ งในการฝึ กทักษะการช่วยเหลือตนเอง
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56) ใช้วสั ดุ สื่ อ และอุปกรณ์ในการฝึ กทักษะ
การช่วยเหลือตนเองของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่อง
และประเมินผลการใช้สื่ออย่างมีประสิ ทธิภาพ
57) ใช้วสั ดุ สื่ อ และอุปกรณ์ภายในสถานศึกษาให้เกิด
ประโยชน์ต่อการฝึ กทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ของผูเ้ รี ยน
58) จัดหาวัสดุ สื่ อ และอุปกรณ์ให้เพียงพอพร้อมใช้งาน
ในการฝึ กทักษะการช่วยเหลือตนเองและปฏิบตั ิจริ ง
แก้ปัญหาจากประสบการณ์จริ ง รวมทั้งใช้วสั ดุ
สื่ อ และอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับการดาเนินชีวติ
ประจาวันของผูเ้ รี ยน
รวม
3.2 แหล่ งเรียนรู้ และการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
59) จัดแหล่งเรี ยนรู ้และจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยนให้
เหมาะสมกับการฝึ กทักษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
60) จัดทาป้ ายนิเทศให้ส่งเสริ มทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทาง
สติปัญญา
61) จัดสภาพบรรยากาศในชั้นเรี ยนให้ถูกสุขลักษณะ
สะอาด มีอากาศถ่ายเทได้ดี
62) จัดมุมเสริ มประสบการณ์ในชั้นเรี ยนด้วยสื่ อ
ที่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจในการฝึ กทักษะ
การช่วยเหลือตนเอง
63) ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึกษา
เสริ มสร้างทักษะการช่วยเหลือตนเองให้กบั ผูเ้ รี ยน
64) มีแหล่งเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มทักษะการช่วยเหลือตนเอง
อย่างหลากหลาย
65) ผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการจัดแหล่งเรี ยนรู ้ และ
บรรยากาศในชั้นเรี ยนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
และนาเทคนิควิธีการไปพัฒนาผูเ้ รี ยน
รวม

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4

5

SUM
(N)

IOC

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1
0.9

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

0

+1

+1

0

+1

3

0.6

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1
0.9
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1
รวมด้ านวัสดุ สื่ อ อุปกรณ์

4. ด้ านการบริหารจัดการ
66) วางแผนเตรี ยมการเพื่อเสนอโครงการฝึ กอบรม
พัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือ
ตนเอง
+1
67) จัดทาหลักสูตรโครงการฝึ กอบรมพัฒนาครู ในการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
+1
68) ดาเนินโครงการฝึ กอบรมพัฒนาครู ในการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองตามที่กาหนด
+1
69) ประเมินผลโครงการฝึ กอบรมพัฒนาครู ในการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองทุกระยะ
0
70) สะท้อนผลการประเมินให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ
+1
71) สรุ ปและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการ
ฝึ กอบรมพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเอง
+1
72) ปรับปรุ ง/พัฒนา โครงการฝึ กอบรมพัฒนาครู
ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
+1
73) ขยายผลต่อสาธารณชนโครงการฝึ กอบรมพัฒนาครู
ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
+1
รวม
รวมทั้งหมด
องค์ ประกอบที่ 4 กระบวนการ
ขั้นที่ 1 การวางแผนและสร้ างแรงจูงใจ
74) วางแผนและมอบนโยบายต่างๆในการพัฒนา
+1
75) ร่ วมกันเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาครู ใน
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับ
ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
+1
76) ใช้กระบวนการบริ หารเชิงคุณภาพมาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา
0

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4

5

SUM
(N)

IOC
0.9

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1
+1

+1
+1

0
+1

+1
+1

3
5

0.6
1

0

+1

+1

0

3

0.6

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

0

0

3

0.6
0.9
0.9

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

0

3

0.6

+1
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77) ร่ วมกันจัดทาหลักสูตรอบรมพัฒนาครู
เชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาความสามารถของครู
ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
78) สร้างแรงจูงใจให้กบั ครู เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจใน
การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา
รวม
ขั้นที่ 2 การฝึ กอบรม
79) ให้มีความรู ้พ้นื ฐานทางการศึกษาพิเศษที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
80) พัฒนาครู ดา้ นการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล(IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และ
แผนการให้บริ การช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
(IFSP)
81) พัฒนาครู ดา้ นเทคนิค วิธีการสอนในการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยน
ที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
82) พัฒนาครู ดา้ นการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัด
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยน
ที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
83) พัฒนาครู ดา้ นการจัดหา สร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี
สิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ บริ การ และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
84) พัฒนาครู ดา้ นการวัดผลและประเมินผลผูเ้ รี ยน
85) ครู นาความรู ้พ้นื ฐานทางการศึกษาพิเศษที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ไปสู่การปฏิบตั ิ
รวม

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4

5

SUM
(N)

IOC

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1
0.9

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1
+1

+1
0

+1
+1

+1
+1

+1
0

5
3

1
0.6

+1

+1

+1

+1

+1

5

1
0.9
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ขั้นที่ 3 การนาไปสู่ การปฏิบตั ิ
86) ครู จดั ทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และแผน
การให้บริ การช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP)
ได้อย่างถูกต้อง
87) ครู มีเทคนิค วิธีการสอนในจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความ
บกพร่ องทางสติปัญญาที่หลากหลาย
88) ครู จดั สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญาสอดคล้องกับ
เนื้อหา
89) ครู ผลิต/ จัดหา/ นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่ งอานวย
ความสะดวก สื่ อบริ การ และความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความ
บกพร่ องทางสติปัญญา
90) ครู วดั ผลและประเมินผลผูเ้ รี ยนตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู ้

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4

5

SUM
(N)

IOC

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

0

+1

0

+1

3

0.6
0.9

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

รวม
ขั้นที่ 4 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
91) ผูน้ ิเทศที่ได้รับมอบหมายร่ วมวางแผน และจัดทา
ปฏิทินการออกนิเทศอย่างต่อเนื่อง
92) มีเครื่ องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
อย่างชัดเจนตรงประเด็น
93) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลให้ครอบคลุม
ทุกด้านทั้งด้านการเตรี ยมการสอน การนาเข้าสู่
บทเรี ยนการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมิน
และสรุ ปผล
94) ผูน้ ิเทศต้องให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อใช้เป็ นข้อมูล
สารสนเทศในการพัฒนาปรับปรุ งการจัดการเรี ยน
การสอนต่อไป
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95) ผูน้ ิเทศต้องจัดทารายงานผลการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

1

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4

5

SUM
(N)

+1

0

+1

+1

0

3

0.6
0.9

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1
1
0.9

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

รวม
ขั้นที่ 5 การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
96) เป็ นการนาเสนอผลการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศใน
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
97) เปิ ดโอกาสให้ครู ได้สะท้อนผลการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองต่อสาธารณชน
98) เป็ นการยกย่อง สรรเสริ ญครู ที่มีผลงานจาก
การจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง
สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา

รวม
รวมทั้งหมด
องค์ ประกอบที่ 5 ผลลัพธ์
1. ด้ านการเตรียมการสอน
99) ครู มีความรู ้และทักษะในการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคล
100) ครู มีความรู ้และทักษะในการเขียนแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) และ แผนการสอน
เฉพาะบุคคล (IIP)
101) ครู สามารถเตรี ยมห้องเรี ยนและจัดบรรยากาศใน
ชั้นเรี ยน
102) ครู สามารถเตรี ยมความรู ้หรื อเอกสารประกอบ
การสอน
103) ครู สามารถเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์และสื่ อที่ใช้ใน
การสอน

IOC

5
+1

+1

+1

+1

+1

1

0

+1

+1

+1

0

3

0.6
0.9

+1
+1
+1
0

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
0

+1
+1
+1
+1

5
5
5
3

1
1
1
0.6

รวม
2. ด้ านการนาเข้ าสู่ บทเรียน
104) ครู มีความรู ้และทักษะการนาเข้าสู่บทเรี ยนน่าสนใจ
105) ครู มีกิจกรรมนาเข้าสู่บทเรี ยนที่หลากหลาย
106) ครู สามารถนาเข้าสู่บทเรี ยนเข้าใจง่าย
107) ครู นาเข้าสู่บทเรี ยนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
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1
+1

108) ครู นาเข้าสู่บทเรี ยนที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน

ผู้เชี่ยวชาญ
2
3
4
+1
+1
+1

5
+1

SUM
(N)
5

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

5

1

+1
+1

0
+1

0
+1

+1
+1

3
5

0.6
1

+1

+1

+1

+1

5

1
0.9

+1

+1

+1

+1

5

1

+1
+1

+1
0

+1
+1

+1
0

5
3

1
0.6

+1

+1

+1

+1

5

1

+1

+1

+1

+1

5

1
0.9
0.9

รวม
3. ด้ านการจัดการเรียนรู้
109) ครู มีความรู ้และทักษะในการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา
+1
110) ครู จดั การเรี ยนรู ้ตรงตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
+1
111) ครู จดั การเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ย
การลงมือทา (Learning by Doing)
+1
112) ครู ใช้สื่อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายและตรงตามเนื้อหา +1
113) ครู จดั การเรี ยนรู ้ที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย และ
น่าสนใจ
+1
รวม
4. ด้ านการประเมิน และสรุปผล
114) ครู มีความรู ้และทักษะการประเมิน และสรุ ปผล
+1
115) ครู สามารถสรุ ปบทเรี ยนได้ตรงตามจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล(IEP)
+1
116) ครู ประเมินพัฒนาการของผูเ้ รี ยนทุกระยะต่อเนื่อง
+1
117) ครู นาเสนอและรายงานผลการประเมินผูเ้ รี ยน
อย่างต่อเนื่อง
+1
118) ครู มีการสะท้อนผลการพัฒนาการของผูเ้ รี ยนต่อ
ผูป้ กครอง
+1
รวม
รวมทั้งหมด

IOC
1
0.8
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ภาคผนวก ช
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
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แบบสัมภาษณ์
ค าชี้ แ จง ส ำหรั บ สั ม ภำษณ์ ค รู และผูป้ กครองในกำรศึ ก ษำข้อ มู ล พื้ น ฐำนควำมต้อ งกำรรู ป แบบ
กำรบริ ห ำรเพื่ อ พัฒ นำครู ใ นกำรจัด กำรเรี ย นรู ้ และแนวทำงกำรบริ ห ำรเพื่ อ พัฒ นำครู ใ นกำรจัด
กำรเรี ยนรู ้
ข้ อมูลเกีย่ วกับผู้ให้ สัมภาษณ์
ชื่ อผู้ให้ สัมภาษณ์ ..................................................................................................................................
ตาแหน่ ง...............................................................................................................................................
สถานทีท่ างาน......................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ................................................................................................................................
เรื่ องทีส่ ั มภาษณ์ ควำมต้องกำรรู ปแบบกำรบริ หำรเพื่อพัฒนำครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้และแนว
ทำงกำรบริ หำรเพื่อพัฒนำครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
ผู้สัมภาษณ์ นำงพัทธยำ ชนะพันธ์
สั มภาษณ์เมื่อวันที่......เดือน...........................พ.ศ...............สถานที.่ .................................................
เริ่มสั มภาษณ์ เวลำ..................................น.สิ้นสุ ดการสั มภาษณ์ เวลำ.............................................น.
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คาชี้แจง
แบบสัมภำษณ์ ฉบับนี้ ใช้สำหรับสัมภำษณ์ครู และผูป้ กครอง วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษำข้อมูลพื้นฐำน
ควำมต้องกำรรู ป แบบกำรบริ หำรเพื่ อ พัฒ นำครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ และแนวทำงกำรบริ ห ำรเพื่ อ
พัฒนำครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ ดังนี้
1. ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไร เกี่ยวกับสภำพปั จจุบนั ปั ญหำในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ของครู
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2. ท่ำนคิดว่ำ ควรมีกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ของครู หรื อไม่อย่ำงไร
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3. ท่ำนต้องกำรพัฒนำทักษะผูเ้ รี ยนกลุ่มใดมำกที่สุด และต้องกำรเน้นทักษะใดมำกที่สุด
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
4. ท่ำนอยำกเสนอแนะแนวทำงกำรบริ หำรเพื่อพัฒนำครู ด้วยวิธีกำรใด (เสนอได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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ประเด็นในการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
คาชี้แจง ประเด็นในกำรขอควำมคิดเห็น สำหรับกำรสนทนำกลุ่มกับผูท้ รงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน
โดยใช้เวลำในกำรสนทนำ 2 ชัว่ โมง ใน 5 องค์ประกอบ
ประเด็น : รู ปแบบกำรบริ หำรเพื่อพัฒนำครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเองสำหรับ
ผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดสุ โขทัย
ควรมีองค์ ประกอบ อะไรบ้ำง
ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอความคิดเห็นว่ า
คนที่ 1 เสนอว่ำ……………………………………………………..…………………………………
..………………………………………………………………………………………………………
คนที่ 2 เสนอว่ำ………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………
คนที่ 3 เสนอว่ำ………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………
คนที่ 4 เสนอว่ำ………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………
คนที่ 5 เสนอว่ำ………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………
คนที่ 6 เสนอว่ำ………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………
คนที่ 7 เสนอว่ำ………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………
คนที่ 8 เสนอว่ำ………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………
คนที่ 9 เสนอว่ำ………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………
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ประเด็นการตรวจสอบความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบ ฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
วันเสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ ห้ องประชุ มภูมิสุโขทะเลหลวง
ศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
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ประเด็นการตรวจสอบความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบ ฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
วันเสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ ห้ องประชุ มภูมิสุโขทะเลหลวง
ศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
คาชี้แจง
1. ประเด็ นในกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของร่ ำงรู ปแบบ ฯ โดยผูท้ รงคุ ณวุฒิ ฉบับนี้
สำหรับกำรตรวจสอบหำระดับควำมเหมำะสมของร่ ำงรู ปแบบกำรบริ หำรเพื่ อพัฒนำครู ในกำรจัด
กำรเรี ยนรู ้ ทกั ษะกำรช่ วยเหลื อตนเองสำหรับผูเ้ รี ยนที่มี ควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ ศูนย์กำรศึกษำ
พิเศษ ประจำจังหวัดสุ โขทัย ขอควำมกรุ ณำผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่ำนได้ศึกษำคู่มือประกอบกำรใช้รูปแบบ
ฯที่แนบมำพร้อมกันนี้
2. โปรดใส่ เครื่ องหมำย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน ทั้ง 5 องค์ประกอบ
แล้วพิจำรณำว่ำมีควำมเหมำะสม หรื อไม่เหมำะสม
3. ขอควำมกรุ ณำท่ำนผูท้ รงคุณวุฒิเสนอแนะเพิม่ เติม เพื่อผูว้ จิ ยั จะได้นำข้อเสนอแนะของ
ท่ำนไปพัฒนำ ปรับปรุ ง และแก้ไขให้เป็ นรู ปแบบกำรบริ หำรเพื่อพัฒนำครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
ทักษะกำรช่ วยเหลื อตนเองสำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
ประจำจังหวัดสุ โขทัย ที่ถูกต้อง และสมบูรณ์ที่สุดเพื่อนำไปทดลองใช้จริ งต่อไป

พัทธยา ชนะพันธ์
ผู้อานวยการศูนย์ การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย
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องค์ ประกอบที่ 1 หลักการของรู ปแบบ

รายการ

การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ
เหมาะสม ไม่ เหมาะสม ข้ อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

1) เป็ นหลักกำรเชิงระบบที่เข้ำใจง่ำย
2) เป็ นหลักกำรเชิงระบบที่สำมำรถนำไปใช้ได้ง่ำย
3) เป็ นหลักกำรเชิงระบบที่ตรวจสอบง่ำย
4) เป็ นหลักกำรเชิงระบบที่มีควำมทันสมัยสำมำรถ
ประยุกต์ใช้ได้ตำมบริ บทที่หลำกหลำย
5) เป็ นหลักกำรที่ใช้ในกำรพัฒนำครู ครอบคลุม
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเอง
สำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.......................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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องค์ ประกอบที่ 2 จุดมุ่งหมายของรู ปแบบ

รายการ

การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ
เหมาะสม ไม่ เหมาะสม ข้ อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

1) มุ่งพัฒนำครู ให้มีควำมรู ้พ้นื ฐำนกำรศึกษำ
พิเศษ เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะ
กำรช่วยเหลือตนเองสำหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
2) มุ่งพัฒนำครู ให้มีทกั ษะเกี่ยวกับกำรจัด
กำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเอง
3) มุ่งพัฒนำครู ให้มีเจตคติเกี่ยวกับกำรจัด
กำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเอง
4) มุ่งพัฒนำควำมสำมำรถของครู ดำ้ น
กำรเตรี ยมกำรสอนในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
ทักษะกำรช่วยเหลือตนเอง
5) มุ่งพัฒนำควำมสำมำรถของครู ดำ้ นกำรนำ
เข้ำสู่บทเรี ยนในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะ
กำรช่วยเหลือตนเอง
6) มุ่งพัฒนำควำมสำมำรถของครู ดำ้ นกำรจัด
กำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเอง
7) มุ่งพัฒนำควำมสำมำรถของครู ดำ้ นกำรสรุ ป
บทเรี ยนและประเมินผลผูเ้ รี ยนในกำรจัด
กำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเอง
8) มุ่งพัฒนำผลพัฒนำกำรที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
ตำมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กำหนดไว้ใน
แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.......................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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องค์ ประกอบที่ 3
ปัจจัยนาเข้ า

รายการ
1. ด้ านบุคลากร
1.1 ผู้บริหาร
1.1.1 คุณลักษณะของผู้บริหาร
1) มีวสิ ยั ทัศน์กว้ำงไกล กำหนดนโยบำย
กำรพัฒนำกำรศึกษำในสถำนศึกษำได้ชดั เจน
2) เป็ นผูน้ ำกำรเปลี่ยนแปลง รู ้เท่ำทัน
ต่อเหตุกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง
3) เป็ นผูน้ ำนวัตกรรมใหม่ๆมำพัฒนำกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ
4) เป็ นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่รำชกำร
5) เป็ นผูท้ ี่คอยส่งเสริ มเพื่อพัฒนำครู สู่ครู มืออำชีพ
6) เป็ นกำลังใจ ให้คำปรึ กษำชี้แนะแนวทำงและ
คอยแก้ไขปั ญหำให้กบั คณะครู ในสถำนศึกษำ
1.1.2 บทบาทและหน้ าทีข่ องผู้บริหาร
7) วำงแผน มอบนโยบำยกำรพัฒนำ ควำมสำมำรถ
ของครู และกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงชัดเจน
8) สร้ำงแรงจูงใจในกำรพัฒนำครู ในกำรจัด
กำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเองร่ วมกับ
คณะครู
9) กำหนดแนวทำงกำรบริ หำรเพือ่ พัฒนำครู
ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเอง
10)จัดหลักสูตรกำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรเพื่อ
พัฒนำครู ให้ครู มีควำมรู ้ มีทกั ษะ และมีเจตคติ
ต่อกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเอง
สำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
11) นิเทศ กำกับและติดตำมผลกำรปฏิบตั ิกำรสอน
และกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนทุกระยะ
อย่ำงต่อเนื่อง

การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ
เหมาะสม ไม่ เหมาะสม ข้ อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
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รายการ
12) ประเมินผลควำมสำมำรถของครู ในกำรจัด
กำรเรี ยนรู ้ให้ครอบคลุมทุกด้ำน
13) สะท้อนผลกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ของครู เพื่อนำไป
ปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนำกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ ต่อไป
1.2 ครู ผ้สู อน
1.2.1 คุณลักษณะของครู ผ้สู อน
14) ปฏิบตั ิตนตำมมำตรฐำนและจรรยำบรรณ
วิชำชีพครู
15) เป็ นแบบอย่ำงที่ดีในกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน
สำหรับเพื่อนร่ วมวิชำชีพ
16) ตระหนักในหน้ำที่รักองค์กรและมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมขององค์กร
17) ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง และพัฒนำตนเอง
อยูเ่ สมอ
18) มีควำมรักและเมตตำต่อศิษย์
19) มีควำมมุ่งมัน่ ในกำรพัฒนำผูเ้ รี ยนให้บรรลุตำม
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบำยต่ำงๆที่กำหนดไว้
ร่ วมกัน
1.2.2 บทบาทและหน้ าทีข่ องครู ผ้สู อน
20) เตรี ยมกำรสอนตรงตำมวัตถุประสงค์และเนื้อหำ
21) จัดทำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล(IEP)
แผนกำรสอนเฉพำะบุคคล (IIP) และแผนกำรให้
บริ กำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว (IFSP)
22) กิจกรรมกำรนำเข้ำสู่บทเรี ยนที่หลำกหลำย
เร้ำควำมสนใจของผูเ้ รี ยน
23) เลือกใช้สื่อที่ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรเรี ยนรู ้
ทักษะกำรช่วยเหลือตนเอง
24) ประเมินผลพัฒนำของผูเ้ รี ยนตรงตำมสภำพจริ ง
25) สรุ ปผลกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ที่ตรงตำมวัตถุประสงค์
ของกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเอง
สำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
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1.3 ผู้เรียน
1.3.1 คุณลักษณะของผู้เรียน
26) สำมำรถรับรู ้ และสื่ อสำรได้
27) มีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นได้
1.3.2 บทบาทและหน้ าทีข่ องผู้เรียน
28) ผูเ้ รี ยนรับกำรพัฒนำทักษะกำรช่วยเหลือตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง
29) ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วม และลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม
ทุกขั้นตอน
1.4 ผู้ปกครอง
1.4.1 คุณลักษณะของผู้ปกครอง
30) มีเวลำให้กบั ผูเ้ รี ยนอย่ำงเต็มที่
31) ยอมรับกำรพัฒนำทักษะกำรช่วยเหลือตนเอง
ของครู
1.4.2 บทบาทและหน้ าทีข่ องผู้ปกครอง
32) นำผูเ้ รี ยนมำรับบริ กำรอย่ำงสม่ำเสมอ
33) มีควำมมุ่งมัน่ ตั้งใจ รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำ
ทักษะกำรช่วยเหลือตนเองของผูเ้ รี ยน
34) ร่ วมมือกับครู ในกำรพัฒนำทักษะกำรช่วยเหลือ
ตนเองขณะอยูบ่ ำ้ น
35) ประเมิน และรำยงำนผลพัฒนำกำรของผูเ้ รี ยน
ร่ วมกับครู
2. ด้ านงบประมาณ
2.1 ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินการ
36) มีกำรจัดสรรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร
อย่ำงเพียงพอ
37) มีกำรควบคุมแผนกำรใช้จ่ำยที่ถูกต้อง
38) มีกำรประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
2.2 ระดมทรัพยากรจากเครื อข่ าย
39) ระดมทรัพยำกรจำกเครื อข่ำยเพื่อนำมำใช้ใน
กำรพัฒนำครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะ
กำรช่วยเหลือตนเอง
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40) หน่วยงำนภำยนอกให้กำรสนับสนุน กิจกรรม
ที่ส่งเสริ มทักษะกำรช่วยเหลือตนเอง
3. ด้ านวัสดุ สื่ อ และแหล่ งเรียนรู้
3.1 วัสดุ สื่ อ อุปกรณ์
41) จัดหำวัสดุ สื่ อ และอุปกรณ์ที่ทนั สมัยสอดคล้อง
กับกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเอง
สำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
42) ใช้วสั ดุ สื่ อ และอุปกรณ์ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้
ลงมือปฏิบตั ิจริ งในกำรฝึ กทักษะกำรช่วยเหลือ
ตนเอง
43) ใช้วสั ดุ สื่ อ และอุปกรณ์ในกำรฝึ กทักษะ
กำรช่วยเหลือตนเองของผูเ้ รี ยนอย่ำงต่อเนื่อง
และประเมินผลกำรใช้สื่ออย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
44) ใช้วสั ดุ สื่ อ และอุปกรณ์ภำยในสถำนศึกษำให้
เกิดประโยชน์ต่อกำรฝึ กทักษะกำรช่วยเหลือ
ตนเองของผูเ้ รี ยน
45) จัดหำวัสดุ สื่ อ และอุปกรณ์ให้เพียงพอพร้อมใช้
งำนในกำรฝึ กทักษะกำรช่วยเหลือตนเองและ
ปฏิบตั ิจริ ง แก้ปัญหำจำกประสบกำรณ์จริ ง
รวมทั้งใช้วสั ดุ สื่ อ และอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับ
กำรดำเนินชีวติ ประจำวันของผูเ้ รี ยน
3.2 แหล่ งเรียนรู้ และการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
46) จัดแหล่งเรี ยนรู ้และจัดบรรยำกำศในชั้นเรี ยนให้
เหมำะสมกับกำรฝึ กทักษะกำรช่วยเหลือตนเอง
สำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
47) จัดทำป้ ำยนิเทศให้ส่งเสริ มทักษะกำรช่วยเหลือ
ตนเองสำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ อง
ทำงสติปัญญำ
48) จัดสภำพบรรยำกำศในชั้นเรี ยนให้
ถูกสุขลักษณะสะอำด มีอำกำศถ่ำยเทได้ดี
49) จัดมุมเสริ มประสบกำรณ์ในชั้นเรี ยนด้วยสื่ อ
ที่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดควำมสนใจ
ในกำรฝึ กทักษะกำรช่วยเหลือตนเอง
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50) ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำเสริ มสร้ำงทักษะกำรช่วยเหลือ
ตนเองให้กบั ผูเ้ รี ยน
51) มีแหล่งเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มทักษะกำรช่วยเหลือ
ตนเองอย่ำงหลำกหลำย
52) ผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในกำรจัดแหล่งเรี ยนรู ้ และ
บรรยำกำศในชั้นเรี ยนในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรี ยนรู ้และนำเทคนิควิธีกำรไปพัฒนำผูเ้ รี ยน
4. ด้ านการบริหารจัดการ
53) วำงแผนเพื่อเตรี ยมกำรเพื่อเสนอโครงกำร
ฝึ กอบรมพัฒนำครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะ
กำรช่วยเหลือตนเอง
54) จัดทำหลักสูตรโครงกำรฝึ กอบรมพัฒนำครู
ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเอง
55) ดำเนินโครงกำรฝึ กอบรมพัฒนำครู ในกำรจัด
กำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเองตำมที่
กำหนด
56) ประเมินผลโครงกำรฝึ กอบรมพัฒนำครู ในกำรจัด
กำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเองทุกระยะ
57) สะท้อนผลกำรประเมินให้ผเู ้ กี่ยวข้องทรำบ
58) สรุ ปและรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำร
ฝึ กอบรมพัฒนำครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะ
กำรช่วยเหลือตนเอง
59) ปรับปรุ ง/พัฒนำ โครงกำรฝึ กอบรมพัฒนำครู
ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเอง
60) ขยำยผลต่อสำธำรณชนโครงกำรฝึ กอบรมพัฒนำ
ครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือ
ตนเอง

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.......................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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รายการ
ขั้นที่ 1 การวางแผนและสร้ างแรงจูงใจ
1) วำงแผนและมอบนโยบำยต่ำงๆในกำรพัฒนำ
2) ร่ วมกันเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนำ
ควำมสำมำรถของครู กำรจัดกำรเรี ยนรู ้
ทักษะกำรช่วยเหลือตนเองสำหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
3) ใช้กระบวนกำรบริ หำรเชิงคุณภำพมำประยุกต์
ใช้ในกำรพัฒนำควำมสำมำรถของครู ใน
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเอง
สำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
4) ร่ วมกันจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนำครู เชิง
ปฏิบตั ิกำรเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถของครู
ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือ
ตนเองสำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำง
สติปัญญำ
5) สร้ำงแรงจูงใจให้กบั ครู เพื่อให้เกิดแรงบันดำลใจ
ในกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
ทักษะกำรช่วยเหลือตนเองสำหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
ขั้นที่ 2 การฝึ กอบรม
6) ให้มีควำมรู ้พ้นื ฐำนทำงกำรศึกษำพิเศษที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะ
กำรช่วยเหลือตนเองสำหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
7) พัฒนำครู ดำ้ นกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรศึกษำ
เฉพำะบุคคล(IEP) แผนกำรสอนเฉพำะบุคคล
(IIP) และแผนกำรให้บริ กำรช่วยเหลือเฉพำะ
ครอบครัว (IFSP)
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8) พัฒนำครู ดำ้ นเทคนิค วิธีกำรสอนไปใช้จดั
กำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเองสำหรับ
ผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
9) พัฒนำครู ดำ้ นกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเอง
สำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
10) พัฒนำครู ดำ้ นกำรจัดหำ สร้ำงนวัตกรรม
เทคโนโลยีสิ่งอำนวยควำมสะดวก สื่ อ บริ กำร
และควำมช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำ
11) พัฒนำครู ดำ้ นกำรวัดผลและประเมินผลผูเ้ รี ยน
12) ครู นำควำมรู ้พ้นื ฐำนทำงกำรศึกษำพิเศษที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะ
กำรช่วยเหลือตนเองสำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำม
บกพร่ องทำงสติปัญญำไปสู่กำรปฏิบตั ิ
ขั้นที่ 3 การนาไปสู่ การปฏิบตั ิ
13) ครู จดั ทำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล
(IEP) แผนกำรสอนเฉพำะบุคคล (IIP) และ
แผนกำรให้บริ กำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว
(IFSP) ได้อย่ำงถูกต้อง
14) ครู มีเทคนิค วิธีกำรสอนในจัดกำรเรี ยนรู ้
ทักษะกำรช่วยเหลือตนเองสำหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำที่หลำกหลำย
15) ครู จดั สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
ทักษะกำรช่วยเหลือตนเองสำหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำสอดคล้อง
กับเนื้อหำที่สอน
16) ครู ผลิต/ จัดหำ/ นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่ ง
อำนวยควำมสะดวก สื่ อบริ กำร และควำม
ช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำมำใช้ใน
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเอง
สำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
17) ครู วดั ผลและประเมินผลผูเ้ รี ยนตรงตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
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ขั้นที่ 4 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18) ผูน้ ิเทศที่ได้รับมอบหมำยร่ วมวำงแผน และ
จัดทำปฏิทินกำรออกนิเทศอย่ำงต่อเนื่อง
19) มีเครื่ องมือกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
อย่ำงชัดเจนตรงประเด็น
20) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลให้ครอบคลุม
ทุกด้ำน ทั้งด้ำนกำรเตรี ยมกำรสอน กำรนำเข้ำ
สู่บทเรี ยน กำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน และ
กำรประเมินและสรุ ปผล
21) ผูน้ ิเทศต้องให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อใช้เป็ นข้อมูล
สำรสนเทศในกำรพัฒนำปรับปรุ งกำรจัด
กำรเรี ยนกำรสอนต่อไป
22) ผูน้ ิเทศต้องจัดทำรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลต่อผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ
ขั้นที่ 5 การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
23) เป็ นกำรนำเสนอผลกำรปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศใน
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเอง
24) เปิ ดโอกำสให้ครู ได้สะท้อนผลกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
ทักษะกำรช่วยเหลือตนเองต่อสำธำรณชน
25) เป็ นกำรยกย่อง สรรเสริ ญครู ที่มีผลงำนจำก
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเอง
สำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.......................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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องค์ ประกอบที่ 5
ผลลัพธ์

รายการ
1. ด้ านการเตรียมการสอน
1) ครู มีควำมรู ้และทักษะในกำรวิเครำะห์ผเู ้ รี ยนเป็ น
รำยบุคคล
2) ครู มีควำมรู ้และทักษะในกำรเขียนแผนกำรจัด
กำรศึกษำเฉพำะบุคคล(IEP) แผนกำรสอนเฉพำะ
บุคคล (IIP)
3) ครู สำมำรถเตรี ยมห้องเรี ยนและจัดบรรยำกำศใน
ชั้นเรี ยน
4) ครู สำมำรถเตรี ยมควำมรู ้หรื อเอกสำรประกอบ
กำรสอน
5) ครู สำมำรถเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์และสื่ อที่ใช้ใน
กำรสอน
2. ด้ านการนาเข้ าสู่ บทเรียน
6) ครู มีควำมรู ้และทักษะในกำรนำเข้ำสู่บทเรี ยน
น่ำสนใจ
7) ครู มีกิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรี ยนที่หลำกหลำย
8) ครู สำมำรถนำเข้ำสู่บทเรี ยนเข้ำใจง่ำย
9) ครู นำเข้ำสู่บทเรี ยนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
10) ครู นำเข้ำสู่บทเรี ยนที่สอดคล้องกับเนื้อหำที่สอน
3. ด้ านการจัดการเรียนรู้
11) ครู มีควำมรู ้และทักษะในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะ
กำรช่วยเหลือตนเองสำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำม
บกพร่ องทำงสติปัญญำ
12) ครู จดั กำรเรี ยนรู ้ตรงตำมจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่กำหนดไว้ในแผนกำรจัดกำรศึกษำ
เฉพำะบุคคล(IEP)
13) ครู จดั กำรเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
ด้วยกำรกระทำ (Learning by Doing)

เหมาะสม
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14) ครู ใช้สื่อกำรเรี ยนรู ้ที่หลำกหลำยและตรงตำมเนื้อหำ
15) ครู จดั กำรเรี ยนรู ้ที่มีกิจกรรมที่หลำกหลำย และ
น่ำสนใจ
4. ด้ านการประเมิน และสรุปผล
16) ครู มีควำมรู ้ และทักษะในกำรประเมินและ
สรุ ปผล
17) ครู สำมำรถสรุ ปบทเรี ยนได้ตรงตำมจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมที่กำหนดไว้ในแผนกำรจัด
กำรศึกษำเฉพำะบุคคล(IEP)
18) ครู ประเมินผลพัฒนำกำรของผูเ้ รี ยนทุกระยะ
ต่อเนื่อง
19) ครู นำเสนอและรำยงำนผลกำรประเมินผูเ้ รี ยน
อย่ำงต่อเนื่อง
20) ครู มีกำรสะท้อนผลกำรพัฒนำกำรของผูเ้ รี ยนต่อ
ผูป้ กครอง

ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติมอื่นๆ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................................................
(.............................................................................)
ตำแหน่ง................................................................................
ผูท้ รงคุณวุฒิ
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แบบทดสอบก่อน – หลังการฝึ กอบรมพัฒนา
ในการจัดการเรี ยนรู้ ทกั ษะการช่ วยเหลือตนเองสาหรับผู้เรี ยนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา
คาชี้แจง ให้เขียนเครื่ องหมำยกำกบำท (X ) ทับข้อที่ถูกต้องลงในกระดำษคำตอบ
1. ข้อใดไม่ใช่กลุ่มเป้ ำหมำยของกำรศึกษำพิเศษ
4. ข้อใดกล่ำวถูกต้อง
ก. เด็กที่ฉลำด มีควำมสำมำรถพิเศษ
ก. ผูด้ ูแลคนพิกำรคือบุคคลที่ใกล้ชิด ที่ดูแลหรื ออุปกำระ
ข. เด็กที่ร่ำงกำยพิกำรหรื อทุพพลภำพ
ข. ครู กำรศึกษำพิเศษ หมำยควำมว่ำ ครู ที่มีหน้ำที่
ค. บุคคลซึ่งไม่สำมำรถพึ่งตนเองได้หรื อด้อย
จัดกำรเรี ยนรู ้ให้แก่เด็กพิเศษ
โอกำส
ค. คนพิกำร หมำยควำมว่ำ บุคคลที่มี
ง. เด็กที่มีควำมบกพร่ องทำงร่ ำงกำย จิตใจ
สภำพร่ ำงกำย จิตใจ สติอำรมณ์ กำรเรี ยนรู ้
สติปัญญำ
ไม่ปกติหรื อบกพร่ อง
2. ข้อใดไม่ใช่หลักกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ
ง. สถำนศึกษำเฉพำะควำมพิกำร หมำยควำมว่ำ
ก. ต้องดำเนินกำรทันทีที่คน้ พบควำมต้องกำร
สถำนศึกษำที่จดั กำรศึกษำสำหรับคนพิกำรทั้ง
จำเป็ นพิเศษ
ของรัฐและเอกชนแต่ไม่รวมถึงกำรจัด
ข. เป็ นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริ ม
กำรเรี ยนที่บำ้ น
ควำมสำมำรถพิเศษให้สูงสุด
5. คนพิกำรมีสิทธิทำงกำรศึกษำ ยกเว้น ข้อใด
ค. กำรจัดบริ กำรสำหรับเด็กพิเศษต้อง
ก. ได้รับกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนและประกันคุณภำพ
ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนวัยเรี ยนจนถึงระดับ
ข. เลือกระบบและรู ปแบบกำรจัดกำรศึกษำ ได้
มัธยมศึกษำ
ตำมควำมสนใจและควำมถนัด
ง. เด็กพิเศษคนหนึ่งอำจต้องกำรรู ปแบบกำรจัด
ค. ได้รับกำรศึกษำโดยไม่เสี ยค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่แรก
กำรศึกษำพิเศษที่แตกต่ำงกันไปตำมช่วงเวลำ
เกิดหรื อแรกพบควำมพิกำร จนตลอดชีวติ
3. เหตุผลจำเป็ นของกำรจัดกำรศึกษำสำหรับ
ง. เลือกทำงำนได้ตำมควำมต้องกำรเหมือนบุคคล
คนพิกำรได้กล่ำวถึงในกฎหมำยใดบ้ำง
ทัว่ ไป โดยรัฐต้องจัดให้ตำมควำมต้องกำร
ก. มำตรำ 10 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
6. กำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ สำหรับคนพิกำร
ข. มำตรำ 10 พรบ. สิ ทธิทำงกำรศึกษำ
ข้อใดกล่ำวถูกต้อง
พ.ศ. 2542
ก. ให้สถำนศึกษำในทุกสังกัด จัดทำแผนกำรจัดกำรศึกษำ
ค. มำตรำ 10 พรบ. กำรศึกษำแห่งชำติ
เฉพำะบุคคลสอดคล้องกับควำมพิกำรของแต่ละบุคคล
พ.ศ. 2542
ข. ให้จดั ทำแผนกำรศึกษำเฉพำะบุคคล ตำมกลุ่มประเภท
ง. มำตรำ 10 พรบ.กำรจัดกำรศึกษำเพื่อ
ของควำมพิกำร
คนพิกำร พ.ศ. 2542
ค. ให้จดั ทำแผนกำรศึกษำเฉพำะบุคคลที่มี
ควำมจำเป็ นต้องจัดทำ
ง. ถูกทุกข้อ
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7. กำรช่วยเหลือ ด้ำนกำรประเมิน ทดสอบ สำหรับผูเ้ รี ยน
ที่มีควำมต้องกำรพิเศษ ข้อใดไม่เหมำะสม
ก. ช่วยปรับขยำยเวลำทำกำรสอบให้มำกขึ้น
ข. ให้มีเจ้ำหน้ำที่ช่วยเหลือในกำรทำข้อสอบ
ค. ช่วยอำนวยควำมสะดวกด้ำนวิธีกำรตอบข้อสอบ
เช่น ให้มีเจ้ำหน้ำที่ช่วยเขียนคำตอบ
ง. ปรับรู ปแบบของแบบทดสอบให้เหมำะสมกับ
ควำมต้องกำร เช่น เป็ นอักษรเบรลล์,เป็ นภำษำมือ
8. คำกล่ำวใด ไม่สอดคล้องกับกระบวนกำรวัดและประเมิน
ผลสำหรับคนพิกำร
ก. มีกำรเทียบโอนประสบกำรณ์ได้
ข. มีวธิ ีกำรวัดที่เหมำะสมตำมควำมพิกำร
ค. มีกำรบูรณำกำร กำรวัดได้หลำกหลำยวิธี
ง. ใช้ระเบียบกำรวัดผลที่แตกต่ำงจำกนักเรี ยนทัว่ ไป
9. กำรจัดกำรศึกษำสำหรับคนพิกำร ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้อง
ก. คนพิกำรมีสิทธิทำงกำรศึกษำเท่ำเทียมกับนักเรี ยน
ทัว่ ไป
ข. คนพิกำรมีสิทธิที่จะได้รับสิ่ งอำนวยควำมสะดวก
โดยรัฐเป็ นผูจ้ ดั ให้
ค. คนพิกำรมีสิทธิที่จะได้รับกำรศึกษำและรับบริ กำร
มำกเป็ นพิเศษกว่ำคนปกติ
ง. คนพิกำร มีสิทธิที่จะเลือกที่เรี ยน เลือกประกอบ
อำชีพได้ตำมควำมถนัดและควำมต้องกำร
10. แผนซึ่งกำหนดแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรจำเป็ นพิเศษของคนพิกำร ตลอดจน
กำหนดเทคโนโลยี สิ่ งอำนวยควำมสะดวก สื่ อ บริ กำร
และควำมช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำเฉพำะบุคคล
สอดคล้องกับข้อใด
ก. แผนกำรจัดกำรศึกษำรำยบุคคล
ข. แผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้รำยบุคคล
ค. แผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เฉพำะบุคคล
ง. แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล

11. ขั้นตอนในกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล
ขั้นตอนแรกได้แก่ขอ้ ใด
ก. กำรรวบรวมข้อมูล
ข. กำรประเมินควำมสำมำรถพื้นฐำน
ค. กำรประสำนควำมร่ วมมือกับผูเ้ กี่ยวข้อง
ง. กำรคัดกรองประเภทควำมพิกำรทำงกำรศึกษำ
12. สถำนศึกษำต้องมีกำรปรับปรุ งแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะ
บุคคลอย่ำงน้อยปี ละกี่ครั้ง
ก. สี่ ครั้ง
ข. สำมครั้ง
ค. สองครั้ง
ง. หนึ่งครั้ง
13. เครื่ องมือ อุปกรณ์ ฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์หรื อบริ กำรที่ใช้สำหรับ
คนพิกำรโดยเฉพำะ หรื อที่มีกำรดัดแปลงหรื อปรับใช้ให้ตรง
กับควำมต้องกำรจำเป็ นพิเศษของคนพิกำรแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่ม
รักษำ คงไว้ หรื อพัฒนำ ควำมสำมำรถและศักยภำพที่จะเข้ำถึง
ข้อมูล ข่ำวสำร กำรสื่ อสำร รวมถึงกิจกรรมอื่นใดในชีวติ
ประจำวันเพื่อกำรดำรงชีวติ อิสระสอดคล้องกับข้อใด
ก. สื่ อและอุปกรณ์สำหรับคนพิกำร
ข. สื่ อและอุปกรณ์สำหรับเด็กพิเศษ
ค. เทคโนโลยีสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ง. เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำเพื่อเด็กพิกำร
14. ข้อใดคือ แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP)

ก. Individualized Education Program
ข. Individualized Education Process
ค. Individualized Education Project
ง. Individualized Education Prompt
15. ข้อใดมีหน้ำที่จดั ทำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล โดยให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรจำเป็ นพิเศษของคนพิกำร
ก. ครู
ข. สถำนศึกษำ
ค. สำนักงำนเขตพื้นที่
ง. สำนักบริ หำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
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16. แผนซึ่งกำหนดแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรจำเป็ นพิเศษของคนพิกำรซึ่งกำหนดเทคโนโลยี
สิ่ งอำนวยควำมสะดวก สื่ อ บริ กำร และควำมช่วยเหลือ
อื่นใดทำงกำรศึกษำเฉพำะบุคคล ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. แผนกำรจัดกำรศึกษำบุคคลพิกำร
ข. แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล
ค. แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะควำมพิกำร
ง. แผนกำรจัดกำรศึกษำบุคคลที่มีควำมบกพร่ อง
17. คณะกรรมกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล
มีใครบ้ำง
ก. ผูบ้ ริ หำรเท่ำนั้น
ข. ครู ผูบ้ ริ หำร นักเรี ยน
ค. ผูป้ กครอง ผูบ้ ริ หำร นักเรี ยน
ง. ผูบ้ ริ หำร ผูป้ กครอง ครู ครู ประจำชั้น คณะสหวิชำชีพ
18. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรศึกษำ
เฉพำะบุคคล
ก. เพื่อให้คนพิกำรได้รับกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้อง
ควำมต้องกำรพิเศษเป็ นรำยบุคคลโดยเฉพำะ
ข. เพื่อใช้เป็ นกระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ตรวจสอบ
ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรี ยนและพัฒนำกำรของผูเ้ รี ยน
ค. เพื่อให้ผบู ้ ริ หำรสถำนศึกษำ ผูป้ กครอง ครู และ
คณะสหวิชำชีพ มีส่วนร่ วมในกำรวำงแผนกำรจัด
กำรศึกษำให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคน
ง. ถูกทุกข้อ
19. พระรำชบัญญัติกำรจัดกำรศึกษำสำหรับคนพิกำร
พ.ศ. 2551 ให้นิยำม “แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล”
หมำยถึงข้อใด
ก. แผนกำรให้บริ กำรทำงกำรศึกษำพิเศษรำยปี
ข. แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำคนพิกำรสำหรับครู
กำรศึกษำพิเศษ
ค. แผนซึ่งกำหนดแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรจำเป็ นพิเศษของ
คนพิกำรตลอดจนกำหนดเทคโนโลยี สิ่ งอำนวย
ควำมสะดวก สื่ อ บริ กำร และควำมช่วยเหลืออื่นใด
ทำงกำรศึกษำเฉพำะบุคคล
ง. ถูกทุกข้อ

20. กำรจัดทำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล
ต้องคำนึงถึงบริ บทด้ำนใดเป็ นสำคัญ
ก. ด้ำนผูเ้ รี ยน
ข. ด้ำนสิ่ งแวดล้อม
ค. ด้ำนกิจกรรมและเทคโนโลยีสิ่งอำนวย
ควำมสะดวก สื่ อ บริ กำรและควำมช่วยเหลือ
อื่นใดทำงกำรศึกษำ
ง. ถูกทุกข้อ
21. สิ่ งที่ตอ้ งกำร ในสื่ อบัญชี ข ที่ระบุในแผนกำรจัด
กำรศึกษำเฉพำะบุคคลผูจ้ ดั หำคือ
ก. ผูป้ กครอง
ข. สถำนศึกษำ
ค. สถำนพยำบำล
ง. ถูกทุกข้อ
22. กำรช่วยเหลือระยะสั้น (Intermittent) ใช้กบั เด็กที่มี
ควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำลักษณะเช่นใด
ก. แตนจบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย ต้องกำรหำงำนทำ จึงช่วยประสำนหำ
สถำนประกอบกำรให้
ข. โต๊ดชอบทำงำน แต่ไม่ยอมเรี ยน จึงให้ทำงำน
อย่ำงเดียว ไม่ตอ้ งเข้ำมำเรี ยนเลย
ค. ต้อยไม่ชอบเรี ยนหนังสื อ หนีเรี ยนบ่อยมำก ครู
จึงให้หยุดเรี ยนอยูบ่ ำ้ นเฉยๆ
ง. แต๋ วชอบนอนหลับในห้องเรี ยนเป็ นประจำจึง
ให้ไปนอนพักที่หอ้ งพยำบำล ไม่ตอ้ งเข้ำ
ห้องเรี ยน
23. ข้อใดคือลักษณะทำงร่ ำงกำยของบุคคลที่มีควำม
บกพร่ องทำงสติปัญญำ
ก. มือใหญ่มำก
ข. หูมีกำรปวดเรื้ อรัง
ค. มักมองเห็นภำพซ้อน
ง. ลิ้นมักจะโตเกินขนำด
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24. ปั ญหำที่มกั เกิดกับนักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ อง
ทำงสติปัญญำ ได้แก่
ก. พฤติกรรมและกำรปรับตัว
ข. สติปัญญำและกำรปรับตัว
ค. กำรควบคุมตัวเองและอำรมณ์
ง. กำรปรับตัวและกำรควบคุมตนเอง
25. เด็กชำยต้อม มีลกั ษณะที่ชดั เจนคือขำดควำมสำมำรถ
ทำงกำรเรี ยนรู ้ ช่วงควำมสนใจสั้น พูดช้ำ พูดไม่ชดั ไม่
กระฉับกระเฉง สำมำรถปฏิบตั ิกิจวัตรประจำวันได้
จำกข้อมูลดังกล่ำวเด็กชำยต้อมจำเป็ นต้องได้รับ
กำรสนับสนุนในระดับใด
ก. สนับสนุนมำก
ข. สนับสนุนอย่ำงเต็มที่
ค. กำรช่วยเหลือเพียงระยะสั้น
ง. สนับสนุนอย่ำงจำกัดเท่ำที่จำเป็ น
26. ภำวะที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำที่มีสำเหตุมำจำกยีน
ทำงพันธุกรรม เรำเรี ยกว่ำ
ก. ดำวน์ซินโดรม
ข. พิกำรซ้อน
ค. ออทิสติก
ง. แอลดี
27. IQ (Intellingence Quotient) หมำยถึง
ก. ควำมจำ
ข. ควำมคิดสร้ำงสรรค์
ค. ควำมฉลำดทำงเชำว์ปัญญำ
ง. ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
28. นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำระดับปำนกลำง
มีระดับเชำวน์ปัญญำระหว่ำง
ก. 70 - 80
ข. 35 - 49
ค. 50 - 70
ง. 20 – 34

29. กำรประเมินระดับควำมฉลำดทำงสติปัญญำของเด็กที่
มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำจะพิจำรณำ 2 เรื่ องหลักคือ
ก. ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวและพัฒนำกำรทำง
ภำษำ
ข. ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวและพัฒนำกำรทำง
ร่ ำงกำย
ค. พัฒนำกำรทำงสังคมและควำมสำมำรถใน
กำรปรับตัว
ง. ควำมสำมำรถทำงสติปัญญำและควำมสำมำรถ
ในกำรปรับตัว
30. กำรประเมิน ในระยะแรกเริ่ มเพื่อดูแนวโน้มใด
ของเด็ก
ก. กำรปรับตัว
ข. พัฒนำกำร
ค. สติปัญญำ
ง. ร่ ำงกำย
31. กำรประเมินระยะใดสำคัญที่สุด
ก. กำรประเมินตั้งแต่ในครรภ์
ข. กำรประเมินในระยะแรกคลอด
ค. กำรประเมินในระยะแรกคลอด
ง. กำรประเมินในระยะก่อนวัยเรี ยน
32. กำรประเมินในระยะแรกคลอดใครเป็ น
ผูป้ ระเมินเด็ก
ก. แม่
ข. พ่อ
ค. แพทย์
ง. ญำติพี่นอ้ ง
33. วิธีกำรประเมินเด็กระยะแรกคลอดนิยมใช้วธิ ีใด
ก. กำรใช้คะแนนแอ็ปกำร์
ข. กำรวัดของไวน์แลนด์
ค. กำรวัดของAAMD
ง. วัดพฤติกรรมเด็ก
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34. เทคนิคตะล่อมกล่อมเกลำ (shaping) เป็ นเทคนิคที่นำ
เทคนิคใดมำรวมกับเทคนิคใด
ก. เลียนแบบและให้รำงวัล
ข. วิเครำะห์งำนและให้รำงวัล
ค. กระตุน้ เตือนและให้รำงวัล
ง. สื่ อกำรเรี ยนกำรสอนและให้รำงวัล
35. วิธีกำรประเมินพฤติกรรมทำงอ้อม คือวิธีกำรใดบ้ำง
ก. กำรสัมภำษณ์
ข. กำรวัดทำงสรี ระ
ค. กำรวัดผลพฤติกรรม
ง. กำรสังเกตพฤติกรรม
36. กำรปรับพฤติกรรม สิ่ งสำคัญประกำรแรกที่จะต้อง
ดำเนินกำรคือ
ก. กำรประเมินพฤติกรรม
ข. กำรเลือกพฤติกรรมเป้ ำหมำย
ค. กำรกำหนดพฤติกรรมเป้ำหมำย
ง. กำรเลือกวิธีกำรปรับพฤติกรรม
37. เทคนิคกำรเพิ่มพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์คือข้อใด
ก. กำรปรับสิ นไหม
ข. กำรให้เวลำนอก
ค. กำรลงโทษ
ง. กำรชี้แนะ
38. ข้อจำกัดของกำรให้แรงเสริ มทำงลบที่ทำให้เกิด
พฤติกรรมข้ำงเคียงคือข้อใด
ก. ตั้งใจเรี ยน
ข. ไม่กรี ดร้อง
ค. พฤติกรรมก้ำวร้ำว
ง. ชอบเข้ำร่ วมกิจกรรม

39. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคกำรลดพฤติกรรม
ก. กำรลงโทษ
ข. เบี้ยอรรถกร
ค. กำรให้เวลำนอก
ง. กำรปรับสิ นไหม
40. ข้อใดไม่ใช่สำเหตุที่ทำให้เกิดภำวะบกพร่ อง
ทำงสติปัญญำ
ก. รับสำรพิษ
ข. ติดเชื้อหัดเยอรมัน
ค. กินอำหำรครบ 5 หมู่
ง. ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
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แบบประเมินทักษะการปฏิบัติของครู
คาชี้แจง : 1. แบบประเมินทักษะกำรปฏิบตั ิของครู น้ ีใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถของครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเองสำหรับผูเ้ รี ยน
ที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
2. โปรดใส่ เครื่ องหมำย ✓ลงในช่องที่ตรงกับกำรปฏิบตั ิของครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
ทักษะกำรช่วยเหลือตนเองสำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
เกณฑ์ การประเมิน
5 หมำยถึง ทักษะกำรปฏิบตั ิของครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับ ดีเยีย่ ม
4 หมำยถึง ทักษะกำรปฏิบตั ิของครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับ ดี
3 หมำยถึง ทักษะกำรปฏิบตั ิของครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับ ปำนกลำง
2 หมำยถึง ทักษะกำรปฏิบตั ิของครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับ พอใช้
1 หมำยถึง ทักษะกำรปฏิบตั ิของครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับ ปรับปรุ ง
ตอนที่ 1 ชื่อ(ผูถ้ ูกประเมิน)...................................................สกุล....................................................
ตอนที่ 2 ทักษะของครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเอง สำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ อง
ทำงสติปัญญำ
รายการ
1. ด้ านการเตรียมการสอน
1) กำรวิเครำะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรำยบุคคล
2) กำรเขียนแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP)
3) กำรจัดเตรี ยมห้องเรี ยนและจัดบรรยำกำศในชั้นเรี ยน
4) กำรเตรี ยมควำมรู ้หรื อเอกสำรประกอบกำรสอน
5) กำรเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์และสื่ อที่ใช้ในกำรสอน
2. ด้ านการนาเข้ าสู่ บทเรียน
6) กำรนำเข้ำสู่บทเรี ยนที่เร้ำใจและน่ำสนใจ
7) กำรนำเข้ำสู่บทเรี ยนมีกิจกรรมที่หลำกหลำย
8) กำรนำเข้ำสู่บทเรี ยนเข้ำใจง่ำยเชื่อมโยงสิ่ งที่ตอ้ งกำรสอนได้
ชัดเจน

5

ระดับทักษะการปฏิบตั ิ
4
3
2

1
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รายการ

5

ระดับทักษะการปฏิบตั ิ
4
3
2

1

9) กำรนำเข้ำสู่บทเรี ยนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่สอน
10) กำรนำเข้ำสู่บทเรี ยนสอดคล้องกับเนื้อหำที่สอน
3. ด้ านการจัดการเรียนรู้
11) กำรจัดกำรเรี ยนรู ้คำนึงถึงควำมแตกต่ำงของผูเ้ รี ยน
12) กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ตรงตำมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กำหนด
ไว้ในแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล(IEP)
13) กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ย
กำรลงมือทำ (Learning by Doing)
14) กำรใช้สื่อประกอบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้มีควำมหลำกหลำยและ
ตรงตำมเนื้อหำที่สอน
15) กำรจัดกำรเรี ยนรู ้มีลำดับขั้นตอนกำรสอนที่
เข้ำใจง่ำย และน่ำสนใจ
4. ด้ านการประเมิน และสรุปผล
16) ครู และผูเ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปบทเรี ยน
17) กำรสรุ ปบทเรี ยนได้ตรงตำมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ที่กำหนดไว้ในแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP)
18) กำรประเมินผลพัฒนำกำรของผูเ้ รี ยนดำเนินกำรทุกระยะ
19) กำรนำเสนอและรำยงำนผลกำรประเมินดำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง
20) กำรสะท้อนผลกำรพัฒนำกำรของผูเ้ รี ยนมีรูปแบบชัดเจน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ลงชื่อ
(............................................................................)
ผูป้ ระเมิน
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แบบวัดเจตคติของครู
คาชี้แจง : 1. แบบวัดเจตคติน้ ีใช้สำหรับวัดเจตคติของครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะ
กำรช่วยเหลือตนเองสำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
2. โปรดใส่ เครื่ องหมำย ✓ลงในช่องที่ตรงกับควำมรู ้สึกนึกคิดของท่ำนในกำรจัด
กำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเองสำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
เกณฑ์ การประเมิน (ข้ อความเชิงบวก)
เห็นด้วยอย่ำงยิง่
เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิง่

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์ การประเมิน (ข้ อความเชิงลบ)
เห็นด้วยอย่ำงยิง่
เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิง่

1
2
3
4
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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แบบวัดเจตคติ
ชื่อ...................................................................................................................................................
ห้องเรี ยน/หน่วยบริ กำร....................................................................................................................
รายการ

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

1) ครู มงุ่ เน้นเนื้อหำที่สอนมำกกว่ำเรื่ องอื่นๆ ไม่จำเป็ นต้องศึกษำหลักสูตร
หรื อแผนกำรสอน จัดกำรสอนตำมประสบกำรณ์
2) ครู มีแนวทำงในกำรพัฒนำผูเ้ รี ยนอย่ำงชัดเจนตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำ
เฉพำะบุคคล (IEP)
3) ครู ใช้สื่อกำรเรี ยนรู ้ภำยในห้องเรี ยนเท่ำที่มีเพื่อกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำย
4) ครู จดั บรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรี ยนรู ้และกำรปฏิบตั ิกิจกรรม
5) ครู จดั กิจกรรมส่งเสริ มปฏิสมั พันธ์ระหว่ำงผูเ้ รี ยน
6) ครู จดั กิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเองอย่ำงหลำกหลำย
และสอดคล้องกับควำมสนใจของผูเ้ รี ยน
7) ครู ใช้เทคนิควิธีกำรสอนเพียงวิธีเดียวในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะ
กำรช่วยเหลือตนเองก็สำมำรถกระตุน้ ควำมสนใจของผูเ้ รี ยนได้
8) ครู กระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้สนใจในกำรทำกิจกรรมเพื่อฝึ กทักษะกำรช่วยเหลือ
ตนเองอย่ำงเต็มที่
9) ครู เปิ ดโอกำสให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง
10) ครู เปิ ดโอกำสให้ผเู ้ รี ยนสรุ ปควำมรู ้จำกกำรเรี ยนรู ้
11) ครู ตอ้ งประเมินทักษะหลังเรี ยนเพียงครั้งเดียว ไม่จำเป็ นต้องประเมิน
ทักษะก่อนเรี ยนในเรื่ องที่สอน
12) ครู เชื่อมโยงประสบกำรณ์กำรเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเข้ำกับชีวติ จริ ง
13) ครู ประเมินพัฒนำกำรของผูเ้ รี ยนอย่ำงต่อเนื่อง
14) ครู นำผลกำรประเมินไปปรับปรุ งและพัฒนำกำรเรี ยนของผูเ้ รี ยน
15) ครู ประเมินผลกำรเรี ยนสอดคล้องกับควำมสำมำรถของผูเ้ รี ยน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ลงชื่อ
(............................................................................)
ผูป้ ระเมิน
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แบบประเมินความเป็ นไปได้ ในการนารู ปแบบ ฯ ไปใช้
คาชี้แจง
แบบประเมิ น ฉบั บ นี้ จัด ท ำขึ้ นเพื่ อ ให้ ผู ้อ ำนวยกำรและครู ของศู น ย์ก ำรศึ ก ษำพิ เศษ
ประจำจังหวัดอื่นๆ ได้แสดงควำมคิดเห็น เกี่ ยวกับควำมเป็ นไปได้ในกำรนำรู ปแบบกำรบริ หำร
เพื่อพัฒนำครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเองสำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำง
สติปัญญำ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดสุ โขทัยไปใช้กบั ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัด
อื่นๆ แบ่งออก เป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ประเมิ นเกี่ ยวกับควำมเป็ นไปได้ในกำรน ำรู ปแบบกำรบริ หำรเพื่ อพัฒนำครู ใน
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ ท กั ษะกำรช่ วยเหลื อตนเองส ำหรั บผูเ้ รี ยนที่ มี ควำมบกพร่ องทำงสติ ปั ญญำ ศู นย์
กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดสุ โขทัย ไปใช้ เป็ นแบบมำตรประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ
กำรให้คะแนนควำมเป็ นไปได้ในทำงปฏิบตั ิ ดังนี้
5 หมำยถึง มีควำมเป็ นไปได้ในกำรนำรู ปแบบฯไปใช้
อยูใ่ นระดับ มำกที่สุด
4 หมำยถึง มีควำมเป็ นไปได้ในกำรนำรู ปแบบฯไปใช้
อยูใ่ นระดับ มำก
3 หมำยถึง มีควำมเป็ นไปได้ในกำรนำรู ปแบบฯไปใช้
อยูใ่ นระดับ ปำนกลำง
2 หมำยถึง มีควำมเป็ นไปได้ในกำรนำรู ปแบบฯไปใช้
อยูใ่ นระดับ น้อย
1 หมำยถึง มีควำมเป็ นไปได้ในกำรนำรู ปแบบฯไปใช้
อยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด
ตอนที่ 2 ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ กำรน ำรู ปแบบกำรบริ หำรเพื่ อ พัฒ นำครู
ในำรจัดกำรเรี ยนรู ้ ท กั ษะกำรช่ วยเหลื อตนเองส ำหรั บ ผูเ้ รี ยนที่ มี ค วำมบกพร่ องทำงสติ ปั ญ ญำ
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดสุ โขทัย ไปใช้ เป็ นแบบปลำยเปิ ด
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องค์ ประกอบที่ 1
หลักการของรู ปแบบ
ระดับความเป็ นไปได้ ในการนารูปแบบฯ ไปใช้
รายการ
1) เป็ นหลักกำรเชิงระบบที่เข้ำใจง่ำย
2) เป็ นหลักกำรเชิงระบบที่สำมำรถนำไปใช้ได้ง่ำย
3) เป็ นหลักกำรเชิงระบบที่ตรวจสอบง่ำย
4) เป็ นหลักกำรเชิงระบบที่มีควำมทันสมัยสำมำรถ
ประยุกต์ใช้ได้ตำมบริ บทที่หลำกหลำย
5) เป็ นหลักกำรที่ใช้ในกำรพัฒนำครู ครอบคลุม
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเอง
สำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ

5

4

3

2

1
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องค์ ประกอบที่ 2
จุดมุ่งหมายของรู ปแบบ

รายการ
1) มุ่งพัฒนำครู ให้มีควำมรู ้พ้นื ฐำนกำรศึกษำพิเศษ
เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือ
ตนเองสำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำง
สติปัญญำ
2. มุ่งพัฒนำครู ให้มีทกั ษะเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
ทักษะกำรช่วยเหลือตนเอง
3) มุ่งพัฒนำครู ให้มีเจตคติเกี่ยวกับกำรจัด
กำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเอง
4) มุ่งพัฒนำควำมสำมำรถของครู ดำ้ นกำรเตรี ยม
กำรสอนในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะ
กำรช่วยเหลือตนเอง
5) มุ่งพัฒนำควำมสำมำรถของครู ดำ้ นกำรนำเข้ำสู่
บทเรี ยนในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะ
กำรช่วยเหลือตนเอง
6) มุ่งพัฒนำควำมสำมำรถของครู ดำ้ นกำรจัด
กำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเอง
7) มุ่งพัฒนำควำมสำมำรถของครู ดำ้ นกำรประมิน
และสรุ ปผลในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะ
กำรช่วยเหลือตนเอง
8) มุ่งพัฒนำผลพัฒนำกำรที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
ตำมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กำหนดไว้ใน
แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP)

ระดับความเป็ นไปได้ ในการนารูปแบบฯ ไปใช้
5
4
3
2
1
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องค์ ประกอบที่ 3
ปัจจัยนาเข้ า
1. ด้ านบุคลากร
1.1 ผู้บริหาร
รายการ
1.1.1 คุณลักษณะของผู้บริหาร
1) มีวสิ ยั ทัศน์กว้ำงไกล กำหนดนโยบำย
กำรพัฒนำกำรศึกษำในสถำนศึกษำได้ชดั เจน
2) เป็ นผูน้ ำกำรเปลี่ยนแปลง รู ้เท่ำทัน
ต่อเหตุกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง
3) เป็ นผูน้ ำนวัตกรรมใหม่ๆมำพัฒนำกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ
4) เป็ นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่รำชกำร
5) เป็ นผูท้ ี่คอยส่งเสริ มเพื่อพัฒนำครู สู่ครู มืออำชีพ
6) เป็ นกำลังใจ ให้คำปรึ กษำชี้แนะแนวทำงและ
คอยแก้ไขปั ญหำให้กบั คณะครู ในสถำนศึกษำ
1.1.2 บทบาทและหน้ าทีข่ องผู้บริหาร
7) วำงแผน มอบนโยบำยกำรพัฒนำควำมสำมำรถ
ของครู และกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำง
ชัดเจน
8) สร้ำงแรงจูงใจในกำรพัฒนำครู ในกำรจัด
กำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเองร่ วมกับ
คณะครู
9) กำหนดแนวทำงกำรบริ หำรเพือ่ พัฒนำครู
ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเอง
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ระดับความเป็ นไปได้ ในการนารูปแบบฯ ไปใช้
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10) จัดหลักสูตรกำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรเพื่อพัฒนำ
ครู ให้ครู มีควำมรู ้ ทักษะ และมีเจตคติต่อ
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเอง
สำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
11) นิเทศ กำกับและติดตำมผลกำรปฏิบตั ิกำรสอน
และกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนทุกระยะ
อย่ำงต่อเนื่อง
12) ประเมินผลควำมสำมำรถของครู ในกำรจัด
กำรเรี ยนรู ้ให้ครอบคลุมทุกด้ำน
13) สะท้อนผลกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ของครู เพื่อนำไป
ปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนำกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
ต่อไป

1.2 ครู ผ้ สู อน
รายการ
1.2.1 คุณลักษณะของครู ผ้สู อน
14) ปฏิบตั ิตนตำมมำตรฐำนและจรรยำบรรณ
วิชำชีพครู
15) เป็ นแบบอย่ำงที่ดีในกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน
สำหรับเพื่อนร่ วมวิชำชีพ
16) ตระหนักในหน้ำที่รักองค์กรและมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมขององค์กร
17) ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง และพัฒนำตนเอง
อยูเ่ สมอ
18) มีควำมรักและเมตตำต่อศิษย์
19) มีควำมมุ่งมัน่ ในกำรพัฒนำผูเ้ รี ยนให้บรรลุตำม
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบำยต่ำงๆที่กำหนดไว้
ร่ วมกัน
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รายการ

ระดับความเป็ นไปได้ ในการนารูปแบบฯ ไปใช้
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1.2.2 บทบาท และหน้ าทีข่ องครู ผ้สู อน
20) เตรี ยมกำรสอนตรงตำมวัตถุประสงค์และเนื้อหำ
21) กิจกรรมกำรนำเข้ำสู่บทเรี ยนที่หลำกหลำย
เร้ำควำมสนใจของผูเ้ รี ยน
22) จัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ที่ใช้เทคนิค วิธีกำรที่สอด
คล้องกับเนื้อหำที่สอน
23) เลือกใช้สื่อที่ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรเรี ยนรู ้
ทักษะกำรช่วยเหลือตนเอง
24) ประเมินผลพัฒนำของผูเ้ รี ยนตรงตำมสภำพจริ ง
25) สรุ ปผลกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ที่ตรงตำมวัตถุประสงค์
ของกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเอง
สำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ

1.3 ผู้เรียน

รายการ
1.3.1 คุณลักษณะของผู้เรียน
26) สำมำรถรับรู ้ และสื่ อสำรได้
27) มีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นได้
1.3.2 บทบาทและหน้ าทีข่ องผู้เรียน
28) ผูเ้ รี ยนรับกำรพัฒนำทักษะกำรช่วยเหลือตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง
29) ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วม และลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม
ทุกขั้นตอน
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1.4 ผู้ปกครอง

รายการ
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1.4.1 คุณลักษณะของผู้ปกครอง
30) มีเวลำให้กบั ผูเ้ รี ยนอย่ำงเต็มที่
31) ยอมรับกำรพัฒนำทักษะกำรช่วยเหลือตนเอง
ของครู
1.4.2 บทบาทและหน้ าทีข่ องผู้ปกครอง
32) นำผูเ้ รี ยนมำรับบริ กำรอย่ำงสม่ำเสมอ
33) มีควำมมุ่งมัน่ ตั้งใจ รับฟังข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนำทักษะกำรช่วยเหลือตนเอง
ของผูเ้ รี ยน
34) ร่ วมมือกับครู ในกำรพัฒนำทักษะ
กำรช่วยเหลือตนเองขณะอยูบ่ ำ้ น
35) ประเมิน และรำยงำนผลพัฒนำกำรของผูเ้ รี ยน
ร่ วมกับครู

ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม (ถ้ำมี โปรดระบุ)
1.1 ผูบ้ ริ หำร
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
1.2 ครู ผสู ้ อน
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
1.3 ผูเ้ รี ยน
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
1.4 ผูป้ กครอง
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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2. ด้ านงบประมาณ
รายการ
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2.1 ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินการ
1) มีกำรจัดสรรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร
อย่ำงเพียงพอ
2) มีกำรควบคุมแผนกำรใช้จ่ำยที่ถูกต้อง
3) มีกำรประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
2.2 ระดมทรัพยากรจากเครื อข่ าย
4) ระดมทรัพยำกรจำกเครื อข่ำยเพื่อนำมำใช้ใน
กำรพัฒนำครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะ
กำรช่วยเหลือตนเอง
5) หน่วยงำนภำยนอกให้กำรสนับสนุน
กิจกรรมที่ส่งเสริ มทักษะกำรช่วยเหลือตนเอง

ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม (ถ้ ามี โปรดระบุ)
2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นกำร
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2.2 ระดมทรัพยำกรจำกเครื อข่ำย
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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3. ด้ านวัสดุ สื่ อ และแหล่ งเรี ยนรู้
รายการ
3.1 วัสดุ สื่ อ และอุปกรณ์
1) จัดหำวัสดุ สื่ อ และอุปกรณ์ที่ทนั สมัยสอดคล้อง
กับกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเอง
สำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
2) ใช้วสั ดุ สื่ อ และอุปกรณ์ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้
ลงมือปฏิบตั ิจริ งในกำรฝึ กทักษะกำรช่วยเหลือ
ตนเอง
3) ใช้วสั ดุ สื่ อ และอุปกรณ์ในกำรฝึ กทักษะ
กำรช่วยเหลือตนเองของผูเ้ รี ยนอย่ำงต่อเนื่อง
และประเมินผลกำรใช้สื่ออย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
4) ใช้วสั ดุ สื่ อ และอุปกรณ์ภำยในสถำนศึกษำให้
เกิดประโยชน์ต่อกำรฝึ กทักษะกำรช่วยเหลือ
ตนเองของผูเ้ รี ยน
5) จัดหำวัสดุ สื่ อ และอุปกรณ์ให้เพียงพอพร้อมใช้
งำนในกำรฝึ กทักษะกำรช่วยเหลือตนเองและ
ปฏิบตั ิจริ ง แก้ปัญหำจำกประสบกำรณ์จริ ง
รวมทั้งใช้วสั ดุ สื่ อ และอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับ
กำรดำเนินชีวติ ประจำวันของผูเ้ รี ยน
3.2 แหล่ งเรียนรู้ และการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
6) จัดแหล่งเรี ยนรู ้และจัดบรรยำกำศในชั้นเรี ยนให้
เหมำะสมกับกำรฝึ กทักษะกำรช่วยเหลือตนเอง
สำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
7) จัดทำป้ ำยนิเทศให้ส่งเสริ มทักษะกำรช่วยเหลือ
ตนเองสำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ อง
ทำงสติปัญญำ
8) จัดสภำพบรรยำกำศในชั้นเรี ยนให้ถูกสุขลักษณะ
สะอำด มีอำกำศถ่ำยเทได้ดี
9) จัดมุมเสริ มประสบกำรณ์ในชั้นเรี ยนด้วยสื่ อ
ที่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดควำมสนใจในกำรฝึ ก
ทักษะกำรช่วยเหลือตนเอง
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10) ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำเสริ มสร้ำงทักษะกำรช่วยเหลือ
ตนเองให้กบั ผูเ้ รี ยน
11) มีแหล่งเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มทักษะกำรช่วยเหลือ
ตนเองอย่ำงหลำกหลำย
12) ผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในกำรจัดแหล่งเรี ยนรู ้ และ
บรรยำกำศในชั้นเรี ยนในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรี ยนรู ้และนำเทคนิควิธีกำรไปพัฒนำผูเ้ รี ยน

ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม (ถ้ ามี โปรดระบุ)
3.1 วัสดุ สื่ อ และอุปกรณ์
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3.2 แหล่งเรี ยนรู ้ และกำรจัดบรรยำกำศในชั้นเรี ยน
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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4. ด้ านการบริ หารจัดการ
รายการ
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1) วำงแผนเพื่อเตรี ยมกำรเพื่อเสนอโครงกำร
ฝึ กอบรมพัฒนำครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
ทักษะกำรช่วยเหลือตนเอง
2) จัดทำหลักสูตรโครงกำรฝึ กอบรมพัฒนำครู ใน
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเอง
3) ดำเนินโครงกำรฝึ กอบรมพัฒนำครู ในกำรจัด
กำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเองตำม
ที่กำหนด
4) ประเมินผลโครงกำรฝึ กอบรมพัฒนำครู ใน
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเองทุก
ระยะ
5) สะท้อนผลกำรประเมินให้ผเู ้ กี่ยวข้องทรำบ
6) สรุ ปและรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำร
ฝึ กอบรมพัฒนำครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะ
กำรช่วยเหลือตนเอง
7) ปรับปรุ ง/พัฒนำ โครงกำรฝึ กอบรมพัฒนำครู
ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเอง
8) ขยำยผลต่อสำธำรณชนโครงกำรฝึ กอบรมพัฒนำ
ครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือ
ตนเอง

ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม (ถ้ ามี โปรดระบุ)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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องค์ ประกอบที่ 4
กระบวนการ

รายการ
ขั้นที่ 1 การวางแผนและสร้ างแรงจูงใจ
1) วำงแผนและมอบนโยบำยต่ำงๆในกำรพัฒนำ
2) ร่ วมกันเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนครู ใน
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเอง
สำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
3) ใช้กระบวนกำรบริ หำรเชิงคุณภำพมำประยุกต์ใช้
ในกำรพัฒนำครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะ
กำรช่วยเหลือตนเองสำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ อง
ทำงสติปัญญำ
4) ร่ วมกันจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนำครู เชิงปฏิบตั ิกำร
เพื่อพัฒนำครู ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือ
ตนเองสำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
5) สร้ำงแรงจูงใจให้กบั ครู เพื่อให้เกิดแรงบันดำลใจใน
กำรพัฒนำควำมสำมำรถของตนเองในกำรจัด
กำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเองสำหรับผูเ้ รี ยน
ที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
ขั้นที่ 2 การฝึ กอบรม
6) ให้มีควำมรู ้พ้นื ฐำนทำงกำรศึกษำพิเศษที่ เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเอง
สำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
7) พัฒนำครู ดำ้ นกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะ
บุคคล(IEP) แผนกำรสอนเฉพำะบุคคล (IIP) และ
แผนกำรให้บริ กำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว
(IFSP)

ระดับความเป็ นไปได้ ในการนารูปแบบฯ ไปใช้
5
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รายการ
8) พัฒนำครู ดำ้ นเทคนิค วิธีกำรสอนในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
ทักษะกำรช่วยเหลือตนเองสำหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
9) พัฒนำครู ดำ้ นกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรจัด
กำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเองสำหรับผูเ้ รี ยน
ที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
10) พัฒนำครู ดำ้ นกำรจัดหำ สร้ำงนวัตกรรม เทคโนโลยี
สิ่ งอำนวยควำมสะดวก สื่ อ บริ กำร และ
ควำมช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำ
11) พัฒนำครู ดำ้ นกำรวัดผลและประเมินผลผูเ้ รี ยน
12) ครู นำควำมรู ้พ้นื ฐำนทำงกำรศึกษำพิเศษที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเอง
สำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
ไปสู่กำรปฏิบตั ิ
ขั้นที่ 3 การนาไปสู่ การปฏิบตั ิ
13) ครู จดั ทำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล(IEP)
แผนกำรสอนเฉพำะบุคคล (IIP) และแผน
กำรให้บริ กำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว (IFSP)
ได้อย่ำงถูกต้อง
14) ครู มีเทคนิค วิธีกำรสอนในจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะ
กำรช่วยเหลือตนเองสำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ อง
ทำงสติปัญญำที่หลำกหลำย
15) ครู จดั สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
ทักษะกำรช่วยเหลือตนเองสำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำม
บกพร่ องทำงสติปัญญำสอดคล้องกับเนื้อหำ
16) ครู ผลิต/ จัดหำ/ นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่ งอำนวย
ควำมสะดวก สื่ อบริ กำร และควำมช่วยเหลืออื่นใด
ทำงกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะ
กำรช่วยเหลือตนเองสำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ อง
ทำงสติปัญญำ

ระดับความเป็ นไปได้ ในการนารูปแบบฯ ไปใช้
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ระดับความเป็ นไปได้ ในการนารูปแบบฯ ไปใช้
5
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17) ครู วดั ผลและประเมินผลผูเ้ รี ยนตรงตำมวัตถุประสงค์
ของกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
ขั้นที่ 4 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
18) ผูน้ ิเทศที่ได้รับมอบหมำยร่ วมวำงแผน และจัดทำ
ปฏิทินกำรออกนิเทศอย่ำงต่อเนื่อง
19) มีเครื่ องมือกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
อย่ำงชัดเจนตรงประเด็น
20) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลให้ครอบคลุม
ทุกด้ำนทั้งด้ำนกำรเตรี ยมกำรสอน กำรนำเข้ำสู่
บทเรี ยนกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนและกำรประเมิน
และ สรุ ปผล
21) ผูน้ ิเทศต้องให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อใช้เป็ นข้อมูล
สำรสนเทศในกำรพัฒนำปรับปรุ งกำรจัดกำรเรี ยน
กำรสอนต่อไป
22) ผูน้ ิเทศต้องจัดทำรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลต่อผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ
ขั้นที่ 5 การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
23) เป็ นกำรนำเสนอผลกำรปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศใน
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเอง
24) เปิ ดโอกำสให้ครู ได้สะท้อนผลกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
ทักษะกำรช่วยเหลือตนเองต่อสำธำรณชน
25) เป็ นกำรยกย่อง สรรเสริ ญครู ที่มีผลงำนจำก
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเอง
สำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ

ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม (ถ้ ามี โปรดระบุ)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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องค์ ประกอบที่ 5
ผลลัพธ์

รายการ
1. ด้ านการเตรียมการสอน
1) ครู มีควำมรู ้ และทักษะในกำรวิเครำะห์ผเู ้ รี ยนเป็ น
รำยบุคคล
2) ครู มีควำมรู ้และทักษะในกำรเขียนแผนกำรจัด
กำรศึกษำเฉพำะบุคคล(IEP) และ แผนกำรสอน
เฉพำะบุคคล (IIP)
3) ครู สำมำรถเตรี ยมห้องเรี ยนและจัดบรรยำกำศใน
ชั้นเรี ยน
4) ครู สำมำรถเตรี ยมควำมรู ้หรื อเอกสำรประกอบ
กำรสอน
5) ครู สำมำรถเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์และสื่ อที่ใช้ใน
กำรสอน
2. ด้ านการนาเข้ าสู่ บทเรียน
6) ครู มีควำมรู ้และทักษะในกำรนำเข้ำสู่บทเรี ยน
น่ำสนใจ
7) ครู มีกิจกรรมนำเข้ำสู่บทเรี ยนที่หลำกหลำย
8) ครู สำมำรถนำเข้ำสู่บทเรี ยนเข้ำใจง่ำย
9) ครู นำเข้ำสู่บทเรี ยนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
10) ครู นำเข้ำสู่บทเรี ยนที่สอดคล้องกับเนื้อหำที่สอน

ระดับความเป็ นไปได้ ในการนารูปแบบฯ ไปใช้
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ระดับความเป็ นไปได้ ในการนารูปแบบฯ ไปใช้
5
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3. ด้ านการจัดการเรียนรู้
11) ครู มีควำมรู ้และทักษะในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
ทักษะกำรช่วยเหลือตนเองสำหรับ
ผูเ้ รี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
12) ครู จดั กำรเรี ยนรู ้ตรงตำมจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่กำหนดไว้ในแผนกำรจัดกำรศึกษำ
เฉพำะบุคคล(IEP)
13) ครู จดั กำรเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
ด้วยกำรลงมือทำ (Learning by Doing)
14) ครู ใช้สื่อกำรเรี ยนรู ้ที่หลำกหลำยและตรงตำม
เนื้อหำ
15) ครู จดั กำรเรี ยนรู ้ที่มีกิจกรรมที่หลำกหลำย และ
น่ำสนใจ
4. ด้ านการประเมิน และสรุปผล
16) ครู มีควำมรู ้และทักษะในกำรประเมินและ
สรุ ปผล
17) ครู สำมำรถสรุ ปบทเรี ยนได้ตรงตำม
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กำหนดไว้
ในแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล(IEP)
18) ครู ประเมินผลพัฒนำกำรของผูเ้ รี ยนทุกระยะ
ต่อเนื่อง
19) ครู นำเสนอและรำยงำนผลกำรประเมินผูเ้ รี ยน
อย่ำงต่อเนื่อง
20) ครู มีกำรสะท้อนผลกำรพัฒนำกำรของผูเ้ รี ยน
ต่อผูป้ กครอง

ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม (ถ้ ามี โปรดระบุ)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรนำรู ปแบบกำรบริ หำรเพื่อพัฒนำครู
ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ทกั ษะกำรช่วยเหลือตนเองสำหรับผูเ้ รี ยที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดสุ โขทัย ไปใช้
3.1 สำนักบริ หำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ควรดำเนินกำรอย่ำงไร (ถ้ำมีโปรดระบุ)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3.2 ศูนย์กำรศึกษำพิเศษแต่ละจังหวัด ควรดำเนินกำรอย่ำงไร (ถ้ำมีโปรดระบุ)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

ขอขอบพระคุณในความกรุ ณาให้ ข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ ยงิ่ ต่ องานวิจัยในครั้งนี้
พัทธยา ชนะพันธ์
ผู้อานวยการศูนย์ การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย
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ภาคผนวก ซ
-

หนังสื อเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
หนังสื อเชิญร่ วมสนทนากลุ่ม
หนังสื อเชิญผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบฯ
หนังสื อขอความอนุเคราะห์การนารู ปแบบฯไปใช้
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ที่ ศธ 04007.740/ว 085

เรื่ อง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
197 หมู่ 7 ตาบลปากแคว อาเภอเมือง
จังหวัดสุ โขทัย 64000
22 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั

เรี ยน.............................................................................................................................................
สิ่ งที่ส่งมาด้วย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั 1 ชุด
ด้ ว ยศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจ าจัง หวัด สุ โขทั ย ได้ ท าวิ จ ัย เรื่ องรู ปแบบ
การบริ ห ารเพื่ อ พัฒ นาครู ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ ท ัก ษะการช่ ว ยเหลื อ ตนเองส าหรั บ ผู ้เรี ย นที่ มี
ความบกพร่ องทางสติ ปั ญญ า ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ ประจ าจั ง หวัด สุ โขทั ย จึ ง ใคร่ ขอ
ความอนุ เคราะห์ ท่ า นเป็ นผู ้เชี่ ย วชาญตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย แล้ว ขอ
ความอนุเคราะห์ส่งกลับมาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย จักเป็ นพระคุณยิง่
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นางพัทธยา ชนะพันธ์)
ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
งานธุรการ
โทรศัพท์ และ โทรสาร 0 5564 5297
โทรศัพท์เคลื่อนที่
08 6448 2865
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สาเนาหนังสื อตามรายชื่อแนบ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิ ช สิ ทธิสมบูรณ์ อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูมิสิทธิ พร ประธานหลักสู ตรสาขาวิชาการศึก ษาพิ เศษ
(ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ าเอ ก ) ค ณ ะ ค รุ ศ าส ต ร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ หัวหน้าศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการศึกษาพิเศษ
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4. นางสุ รัญจิต วรรณนวล
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดลาปาง
5. ดร.สุ รางค์ วิสุทธิสระ
ผูท้ รงคุณวุฒิ อดีตผูอ้ านวยการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
จังหวัดพิษณุโลก
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ที่ ศธ 04007.740/ว 216

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
197 หมู่ 7 ตาบลปากแคว อาเภอเมือง
จังหวัดสุ โขทัย 64000
29 มีนาคม 2561

เรื่ อง

เรี ยนเชิญร่ วมสนทนากลุ่ม

เรี ยน ...........................................................................................................................................
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ประเด็นในการสนทนากลุ่ม จานวน 1 ชุด
ด้ว ยศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจ าจัง หวัด สุ โขทัย ได้ท าวิ จ ัย เรื่ อ ง รู ป แบบ
การบริ ห ารเพื่ อ พัฒ นาครู ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ ท ัก ษะการช่ ว ยเหลื อ ตนเองส าหรั บ ผู ้เรี ย นที่ มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา จึงได้จดั การสนทนากลุ่มขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
เกี่ ยวกับ ข้อสรุ ปของรู ปแบบการบริ หารเพื่ อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ ทกั ษะการช่ วยเหลื อ
ตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
จึงใคร่ ขอเรี ยนเชิ ญท่านเข้าร่ วมการสนทนากลุ่ ม ในวันอาทิ ตย์ ที่ 8 เดื อน เมษายน 2561 ณ โรงแรม
ฮอลิเดย์การ์ เด้นท์เชียงใหม่ หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคงได้รับการอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นางพัทธยา ชนะพันธ์)
ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย

งานธุรการ
โทรศัพท์ และ โทรสาร 0 5564 5297
โทรศัพท์เคลื่อนที่
08 6448 2865

299

สาเนาหนังสื อตามรายชื่อแนบ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิ ช สิ ทธิสมบูรณ์ อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุ ทธิรัตน์ อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร ประธานหลักสู ตรสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
(ระดับปริ ญญาเอก) คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4. ดร.พิกุล เลียวศิริพงศ์
อาจารย์พิเศษ สาขาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. นายศักดา เรื องเดช
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนพิษณุ โลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุ โลก
6. นางสุ รัญจิต วรรณนวล
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดลาปาง
7. ดร.ปนัดดา วงศ์จนั ตา
ผูอ้ านวยการชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์
กรุ งเทพมหานคร
8. นายธีระ จันทรรัตน์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
อดีตผูอ้ านวยการกองการศึกษาพิเศษ
9. ดร.สุ รางค์ วิสุทธิสระ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
อดีตผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุ โลก

300

ที่ ศธ 04007.740/ว 255

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
197 หมู่ 7 ตาบลปากแคว อาเภอเมือง
จังหวัดสุ โขทัย 64000
1 พฤษภาคม 2561

เรื่ อง เรี ยนเชิญผูท้ รงคุณวุฒิร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมร่ างรู ปแบบฯ
เรี ยน ...............................................................................................................................................
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แบบตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบฯ จานวน 1 ฉบับ
ด้ว ยศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจ าจัง หวัด สุ โขทัย ได้ท าวิ จ ัย เรื่ อ ง รู ปแบบ
การบริ ห ารเพื่ อ พัฒ นาครู ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ ท ัก ษะการช่ ว ยเหลื อ ตนเองส าหรั บ ผู ้เรี ย นที่ มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา จึงได้จดั ประชุ มผูท้ รงคุ ณวุฒิข้ ึนเพื่อขอให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิตรวจสอบ
ความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือ
ตนเอง ศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจ าจัง หวัด สุ โขทัย ซึ่ งจัด ประชุ ม ในวัน เสาร์ ที่ 12 เดื อ น
พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมภูมิสุโข ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย (ทะเลหลวง)
หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเช่นเคย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นางพัทธยา ชนะพันธ์)
ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย

งานธุรการ
โทรศัพท์ และ โทรสาร 0 5564 5297
โทรศัพท์เคลื่อนที่
08 6448 2865

301

สาเนาหนังสื อตามรายชื่อแนบ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิ ช สิ ทธิสมบูรณ์ อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุ ทธิรัตน์ อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ภานุวฒั น์ ภักดีวงศ์ อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร ประธานหลักสู ตรสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
(ระดับปริ ญญาเอก) คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6. ดร.วุฒิศกั ดิ์ เหล็กคา
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัด
เพชรบูรณ์
7. ดร.ประมวล พลอยกมลชุณห์
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
8. นายศักดา เรื องเดช
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนพิษณุโลกปั ญญานุกูล จังหวัดพิษณุ โลก
9. นางสุ รัญจิต วรรณนวล
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดลาปาง
10. นายธีระ จันทรรัตน์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
อดีตผูอ้ านวยการกองการศึกษาพิเศษ
11. ดร.สุ รางค์ วิสุทธิสระ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
อดีตผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

302

ที่ ศธ 04007.740/ว 151

เรื่ อง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
197 หมู่ 7 ตาบลปากแคว อาเภอเมือง
จังหวัดสุ โขทัย 64000
20 เมษายน 2562

ขอความอนุเคราะห์ในการนารู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาฯไปใช้

เรี ยน ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด (รายชื่อที่แนบ)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. รู ปแบบและคู่มือประกอบการใช้รูปแบบฯ
2. แบบสอบถาม

1 ชุด
9 ฉบับ

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย ได้ทาวิจยั เรื่ องรู ปแบบการบริ หารเพื่ อ
พัฒ นาครู ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ ท ัก ษะการช่ ว ยเหลื อ ตนเองส าหรั บ ผู ้เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ ง
ทางสติ ปั ญญา ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจ าจั ง หวัด สุ โขทั ย ซึ่ งจากการทดลองใช้ น้ ั น
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการพัฒ นาทัก ษะการช่ ว ยเหลื อ ตนเองส าหรั บ ผู ้เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ ง
ทางสติ ปั ญ ญ าได้ เ ป็ นอย่ า งดี ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ ประจ าจั ง หวัด สุ โขทั ย จึ ง ใคร่ ขอ
ความอนุเคราะห์หน่ วยงานของท่านได้ประเมินความเป็ นไปได้ในการนารู ปแบบฯไปใช้ เพื่อให้
เกิ ดประโยชน์ ในการพัฒ นาผูเ้ รี ย น และขอความอนุ เคราะห์ เก็บ ข้อมู ล ตามแบบสอบถามจาก
ผูอ้ านวยการ 1 คน และครู 8 คน รวมจานวน 9 คน แล้วขอความอนุ เคราะห์ ส่งแบบสอบถาม
ความคิดเห็นกลับมาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย จักเป็ นพระคุณยิง่
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นางพัทธยา ชนะพันธ์)
ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
งานธุรการ
โทรศัพท์ และ โทรสาร 0 5564 5297

303
โทรศัพท์เคลื่อนที่
08 6448 2865
รายชื่อแนบ
1. ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดตาก
2. ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดนครสวรรค์
3. ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดพะเยา
4. ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดกาแพงเพชร
5. ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดพิจิตร
6. ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดกาญจนบุรี
7. ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอุทยั ธานี
8. ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดฉะเชิงเทรา
9. ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสระบุรี
10. ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสมุทรปราการ
11. ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดพังงา
12. ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช
13. ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
14. ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเพชรบุรี
15. ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสตูล
16. ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดร้อยเอ็ด
17. ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดบุรีรัมย์
18. ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอุดรธานี
19. ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดหนองบัวลาภู
20. ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ รินทร์
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ภาคผนวก ด
การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

305

306

เผยแพร่ ผลงานวิชาการโดยการนาเสนอเวทีวจิ ยั ระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12

เผยแพร่ ผลงานวิชาการ ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
http://www.specialsk-edu.com/web/
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ภาคผนวก น
กรณี ศึกษาของผูเ้ รี ยนจากการทดลองใช้รูปแบบ ฯ
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กรณีศึกษาคนที่ 1
สรุ ปผลการพัฒนาทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
สาหรับผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ชื่อ – สกุล (นามสมมุติ) เด็กชายเอ
วัน/เดือน/ปี เกิด 17 มิถุนายน 2553 อายุ 7 ขวบ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน 1-6409-00131-33-3
ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่ 55/6 หมู่ที่ 5 หมู่บา้ น หนองผักบุง้
ถนน - ตาบลกลางดง อาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุ โขทัย
รหัสไปรษณี ย ์ 64150 โทรศัพท์ 082-5527087
ชื่อบิดา นายสมเจต นิธิศกรวิชญ์ อาชีพ รับจ้าง
ชื่อมารดา นางใจนอง ชัยรักษ์
อาชีพ รับจ้าง
ลักษณะความบกพร่ อง พัฒนาการช้ากว่าวัยเดียวกัน
สถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ชื่อผูบ้ ริ หาร นางพัทธยา ชนะพันธ์
ชื่อครู รับผิดชอบหลัก นางวัชราภรณ์ ปะสะจัน
การจดทะเบียนคนพิการ
(✓) จดทะเบียนแล้ว วันหมดอายุ 30 มีนาคม 2568
( ) ยังไม่จด เพราะ……………………………………………………………….
( ) ไม่จด เพราะ………………………………………………………………….
จุดเด่ น
1. สามารถถอดถุงเท้าได้
2. สามารถถอดเสื้ อยืดคอกลมได้
3. สามารถสวมเสื้ อยืดคอกลมได้
จุดด้ อย
1. ไม่สามารถสวมถุงเท้าได้
2. ไม่สามารถถอดเสื้ อคอปกมีกระดุม เสื้ อผ่าหน้ามีกระดุม เสื้ อผ่าหน้ามีซิปได้
3. ไม่สามารถสวมเสื้ อคอปกมีกระดุม เสื้ อผ่าหน้ามีกระดุม เสื้ อผ่าหน้ามีซิปได้
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การสะท้อนผลพัฒนาการ
กราฟแสดงผลพัฒนาการทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
ของผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญาศู นย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ปี การศึกษา 2561

สรุ ปผลความก้ าวหน้ าของพัฒนาการทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
เรื่ อง การรับประทานอาหาร
เด็กชายเอ สามารถดื่มน้ าจากแก้วได้ดว้ ยตนเอง สามารถใช้ชอ้ นสั้นได้ถูกต้องและสามารถ
ตักอาหารเข้าปากด้วยช้อนสั้นได้ดว้ ยตนเอง สามารถใช้ชอ้ นส้อมได้ถูกต้อง และสามารถตักอาหาร
เข้าปากด้วยช้อนส้อมได้ดว้ ยตนเอง
เรื่ อง การแต่ งกาย
เด็กชายเอ สามารถสวมถุงเท้าและถอดสวมรองเท้าได้ดว้ ยตนเอง และเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้
สามารถถอดและสวมกางเกงได้ดว้ ยตนเอง และเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้ สามารถถอดและสวมเสื้ อได้
ด้วยตนเอง และเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้
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เรื่ อง การขับถ่ าย
เด็ ก ชายเอ รู ้ จ ัก อุ ป กรณ์ ท าความสะอาดหลัง การขับ ถ่ า ย และการท าความสะอาดหลัง
การขับถ่าย ห้องน้ าแบบชักโครกได้ดว้ ยตนเอง สามารถนัง่ โถส้วมแบบชักโครกได้ดว้ ยตนเอง
เรื่ อง การดูแลสุ ขอนามัยตนเอง
เด็กชายเอ สามารถทาความสะอาดมือ และเท้าได้ดว้ ยตนเอง สามารถแปรงฟันได้ดว้ ย
ตนเอง สามารถอาบน้ าได้ดว้ ยตนเอง
เรื่ อง การรับผิดชอบงานบ้ าน
เด็กชายเอ สามารถเก็บสิ่ งของเข้าที่กวาดบ้าน และถูบา้ นได้แต่ยงั ต้องการความช่ วยเหลื อ
ชี้ แนะจากผูอ้ ื่ น สามารถการจัดเก็ บ สิ่ ง ของเครื่ องใช้ใ ห้อ ยู่ในที่ เหมาะสมได้แต่ ยงั ต้องการความ
ช่ วยเหลื อ ชี้ แนะจากผูอ้ ื่น สามารถล้างจานหรื อถาดข้าวหลุ ม และช้อนส้อมได้แต่ยงั ต้องการความ
ช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่น
เกณฑ์การประเมินระดับความสามารถของผูเ้ รี ยนในแต่ละเรื่ อง มีดงั นี้
5 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้ดว้ ยตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้
4 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้ดว้ ยตนเอง
3 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย
2 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะ จากผูอ้ ื่น
1 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีผอู ้ ื่นพาทา
โดยมีเกณฑ์การผ่านตามจุดประสงค์ พัฒนาการที่คาดหวัง คือ เมื่อนักเรี ยนทาได้ในระดับ 4
หรื อ 5 ต่อเนื่ องกันอย่างน้อย 3 ครั้ง
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถของผูเ้ รี ยน
4.50 - 5.00 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
3.50 - 4.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับดีมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับดี
1.50 - 2.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับพอใช้
1.00 - 1.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับปรับปรุ ง
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แบบรายงานผลพัฒนาการของผู้เรี ยนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เรื่ อง
การรับประทาน
อาหาร

การแต่ งกาย

เป้าหมายการพัฒนาตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เด็กชายเอ
สามารถดื่มน้ าจากแก้วได้ดว้ ยตนเอง

ผลการพัฒนา
เด็กชายเอสามารถดื่มน้ า
จากแก้วได้ดว้ ยตนเอง

เด็กชายเอ
สามารถใช้ชอ้ นสั้นได้ดว้ ยตนเอง

เด็กชายเอสามารถใช้ชอ้ นสั้นได้
ถูกต้อง และสามารถตักอาหาร
เข้าปากด้วยช้อนสั้นได้
ด้วยตนเอง

เด็กชายเอ
สามารถการใช้ชอ้ นส้อมได้ดว้ ยตนเอง

เด็กชายเอสามารถใช้ชอ้ นส้อม
ได้ถูกต้อง และสามารถตัก
อาหารเข้าปากด้วยช้อนส้อมได้
ด้วยตนเอง
เด็กชายเอสามารถสวมถุงเท้าได้
ด้วยตนเองและเป็ นแบบอย่าง
ผูอ้ ื่นได้

เด็กชายเอ สามารถสวมถุงเท้าได้
ด้วยตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้

เด็กชายเอ สามารถถอด-สวมรองเท้าได้ เด็กชายเอสามารถถอดด้วยตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้ สวมรองเท้าได้ดว้ ยตนเองและ
เป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้
เด็กชายเอ สามารถถอด-สวมกางเกงได้
ด้วยตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้

เด็กชายเอสามารถถอดสวมกางเกงได้ดว้ ยตนเองและ
เป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้

เด็กชายเอ สามารถถอด-สวมเสื้ อได้
ด้วยตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้

เด็กชายเอสามารถถอดสวมเสื้ อได้ดว้ ยตนเองและเป็ น
แบบอย่างผูอ้ ื่นได้

หมายเหตุ
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เรื่ อง

เป้าหมายการพัฒนาตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เด็กชายเอสามารถทาความสะอาดหลัง
ขับถ่ายได้ดว้ ยตนเอง

ผลการพัฒนา

เด็กชายเอรู ้จกั อุปกรณ์ทา
ความสะอาดหลังการขับถ่าย
และการทาความสะอาดหลัง
การขับถ่ายห้องน้ าแบบชักโครก
ได้ดว้ ยตนเอง
เด็กชายเอ สามารถการใช้หอ้ งน้ าในที่ เด็กชายเอสามารถนัง่ โถส้วม
อยูอ่ าศัยได้ดว้ ยตนเอง
แบบชักโครกได้ดว้ ยตนเอ
การดูแลสุขอนามัย เด็กชายเอ สามารถทาความสะอาดมือ เด็กชายเอสามารถทา
และเท้าได้ดว้ ยตนเอง
ความสะอาดมือและเท้าได้ดว้ ย
ตนเอง
ตนเอง
เด็กชายเอ สามารถแปรงฟัน
เด็กชายเอ สามารถแปรงฟันได้
ได้ดว้ ยตนเอง
ด้วยตนเอง
เด็กชายเอ สามารถอาบน้ าได้ดว้ ยตนเอง เด็กชายเอ สามารถอาบน้ าได้ดว้ ย
ตนเอง
การรับผิดชอบงาน เด็กชายเอ สามารถช่วยเหลืองานบ้านได้ เด็กชายเอสามารถเก็บสิ่ งของ
ด้วยตนเอง
เข้าที่กวาดบ้าน และถูบา้ นได้
บ้ าน
ด้วยตนเองแต่ยงั ต้องการความ
ช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่น
เด็กชายเอ สามารถการจัดเก็บสิ่ งของ
เด็กชายเอสามารถการจัดเก็บ
เครื่ องใช้ได้ดว้ ยตนเอง
สิ่ งของเครื่ องใช้ให้อยูใ่ นที่
เหมาะสมได้ดว้ ยตนเองแต่ยงั
ต้องการความช่วยเหลือ ชี้แนะ
จากผูอ้ ื่น
เด็กชายเอ ทาความสะอาดภาชนะต่าง ๆ เด็กชายเอสามารถล้างจานหรื อ
ได้ดว้ ยตนเอง
ถาดข้าวหลุม และช้อนส้อมได้
ด้วยตนเองแต่ยงั ต้องการความ
ช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่น
การขับถ่ าย

หมายเหตุ
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กรณีศึกษาคนที่ 2
สรุ ปผลการพัฒนาทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
สาหรับผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา

รู ปถ่าย

ชื่อ – สกุล (นามสมมุติ) เด็กหญิงบี
วัน/เดือน/ปี เกิด 10 สิ งหาคม 2552 อายุ 9 ขวบ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน 1-6489-00122-36-6
ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่ 27/8… หมู่ที่ 8 หมู่บา้ น ……-…………
ถนน……-……ตาบลคลองมะพลับ อาเภอศรี นคร จังหวัดสุ โขทัย
รหัสไปรษณี ย ์ 64180 โทรศัพท์ 080-1289007
ชื่อบิดา นาย…-………………. อาชีพ ………-……………….
ชื่อมารดา นางปาริ ฉตั ร นาคขาว อาชีพ รับจ้าง
ลักษณะความบกพร่ อง อ่านเขียนได้นอ้ ย สื่ อสารให้เข้าใจได้ยาก
สถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ชื่อผูบ้ ริ หาร นางพัทธยา ชนะพันธ์
ชื่อครู รับผิดชอบหลัก นางสาวนรี รัตน์ บางเฟื่ อง
การจดทะเบียนคนพิการ
() จดทะเบียนแล้ว วันหมดอายุ 17 มกราคม 2569
( ) ยังไม่จด เพราะ……………………………………………………………….
( ) ไม่จด เพราะ………………………………………………………………….
จุดเด่ น
1. สามารถใช้ชอ้ นสั้นได้
2. สามารถทาความสะอาดอยูม่ ือได้
3. สามารถถอดถุงเท้าได้
จุดด้ อย
1. ไม่สามารถใช้ชอ้ น ส้อม ได้
2. ไม่สามารถทาความสะอาดเท้าได้
3. ไม่สามารถสวมถุงเท้าได้
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การสะท้อนผลพัฒนาการ
กราฟแสดงผลพัฒนาการทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
ของผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญาศู นย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ปี การศึกษา 2561

สรุ ปผลความก้ าวหน้ าของพัฒนาการทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
เรื่ อง การรับประทานอาหาร
เด็กหญิงบี สามารถดื่มน้ าจากหลอดได้ดว้ ยตนเอง สามารถจับช้อนสั้น ช้อน และส้อม ตัก
อาหารเข้าปากได้ด้วยตนเอง และมีมารยาทในการรับประทานอาหาร และสามารถปฏิ บตั ิได้ดว้ ย
ตนเอง
เรื่ อง การแต่ งกาย
เด็กหญิงบี สามารถถอด และสวมรองเท้าได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย
สามารถถอด และสวมกระโปรงเอวยืด กระโปรงแบบติดตะขอที่มีซิปได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้ แนะ
จากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อยสามารถถอดหรื อสวมกางเกงเอวยืดได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้ แนะจากผูอ้ ื่นบ้าง
เล็กน้อย
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เรื่ อง การขับถ่ าย
เด็กหญิงบี สามารถนัง่ โถส้วมแบบชักโครกในห้องน้ าในที่อยู่อาศัยได้โดยมีการช่วยเหลื อ
ชี้ แนะจากผูอ้ ื่ น บ้างเล็ก น้อย สามารถนั่ง โถส้ วมแบบชัก โครกในห้ องน้ าในที่ ส าธารณะ และท า
ความสะอาดหลัง ขับ ถ่ ายอย่างถู ก วิธี ห ลัง การขับ ถ่ ายได้โดยมี ก ารช่ วยเหลื อ ชี้ แนะจากผูอ้ ื่ น บ้าง
เล็กน้อย
เรื่ อง การดูแลสุ ขอนามัยตนเอง
เด็กหญิงบี สามารถทาความสะอาดมือ เท้า และทาความสะอาดหน้าได้ดว้ ยตนเองและเป็ น
แบบอย่างผูอ้ ื่นได้ สามารถแปรงฟั น อาบน้ า หวีผม และสระผมได้ด้วยตนเองและเป็ นแบบอย่าง
ผูอ้ ื่นได้
เรื่ องการรับผิดชอบงานบ้ าน
เด็กหญิงบี สามารถกวาดบ้านได้ดว้ ยตนเอง สามารถจัดเก็บสิ่ งของเครื่ องใช้ของตนเองใน
ห้องให้อยูใ่ นที่เหมาะสมได้ดว้ ยตนเอง
เกณฑ์การประเมินระดับความสามารถของผูเ้ รี ยนในแต่ละเรื่ อง มีดงั นี้
5 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้ดว้ ยตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้
4 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้ดว้ ยตนเอง
3 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย
2 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะ จากผูอ้ ื่น
1 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีผอู ้ ื่นพาทา
โดยมีเกณฑ์การผ่านตามจุดประสงค์ พัฒนาการที่คาดหวัง คือ เมื่อนักเรี ยนทาได้ในระดับ 4
หรื อ 5 ต่อเนื่ องกันอย่างน้อย 3 ครั้ง
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถของผูเ้ รี ยน
4.50 - 5.00 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
3.50 - 4.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับดีมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับดี
1.50 - 2.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับพอใช้
1.00 - 1.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับปรับปรุ ง
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แบบรายงานผลพัฒนาการของผู้เรี ยนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เรื่ อง
การ
รับประทาน
อาหาร

เป้าหมายการพัฒนาตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เด็กหญิงบีสามารถดื่มน้ าจากหลอดได้
ด้วยตนเอง

ผลการพัฒนา
เด็กหญิงบีสามารถดื่มน้ าจากหลอดได้
ด้วยตนเอง

เด็กหญิงบีสามารถจับช้อนสั้นได้ดว้ ย
ตนเอง

เด็กหญิงบีจบั ช้อนสั้นได้ดว้ ยตนเอง

เด็กหญิงบีสามารถจับช้อนส้อมได้ดว้ ย
ตนเอง

เด็กหญิงบีสามารถจับช้อนส้อม
ตักอาหารเข้าปากได้ดว้ ยตนเอง

เด็กหญิงบีรู้จกั มารยาทในการ
รับประทานอาหาร
การแต่ งกาย

การขับถ่ าย

เด็กหญิงบีรู้จกั มารยาท
ในการรับประทานอาหาร และสามารถ
ปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเอง
เด็กหญิงบี สามารถถอดหรื อสวมเสื้ อได้ เด็กหญิงบีสามารถถอด และสวมเสื้ อ
ด้วยตนเอง
ยืดคอกลมแบบคอปกมีกระดุมผ่าหน้า
มีซิปได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะ
จากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย
เด็กหญิงบีรู้จกั การทาความสะอาด
เด็กหญิงบีรู้จกั อุปกรณ์ทาความสะอาด
หลังขับถ่ายได้ดว้ ยตนเอง
หลังการขับถ่ายจากห้องน้ า
แบบชักโครกและนัง่ ยองได้โดย
การช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่น
บ้างเล็กน้อย
เด็กหญิงบีสามารถใช้หอ้ งน้ าในที่อยู่
อาศัยได้ดว้ ยตนเอง

เด็กหญิงบีสามารถนัง่ โถส้วม
แบบชักโครกได้โดย
การช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่น
บ้างเล็กน้อย

หมายเหตุ
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การขับถ่ าย
(ต่ อ)

เป้าหมายการพัฒนาตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เด็กหญิงบีสามารถใช้หอ้ งน้ าในที่
สาธารณะได้ดว้ ยตนเอง

การดูแล
สุ ขอนามัย
ตนเอง

เด็กหญิงบีสามารถทาความสะอาด
มือและเท้าได้ดว้ ยตนเองและเป็ น
แบบอย่างผูอ้ ื่นได้

เด็กหญิงบีสามารถนัง่ โถส้วม
แบบชักโครกและสามารถทา
ความสะอาดหลังขับถ่ายอย่างถูกวิธี
หลังการขับถ่ายได้โดยการช่วยเหลือ
ชี้แนะจากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย
เด็กหญิงบีสามารถทาความสะอาด
มือและเท้าได้ดว้ ยตนเองและเป็ น
แบบอย่างผูอ้ ื่นได้

เด็กหญิงบีสามารถทาความสะอาด
หน้าได้ดว้ ยตนเองและเป็ นแบบอย่าง
ผูอ้ ื่นได้

เด็กหญิงบีสามารถทาความสะอาดหน้า
ได้ดว้ ยตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่น
ได้

เด็กหญิงบีสามารถแปรงฟันได้ดว้ ย
ตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้

เด็กหญิงบีสามารถแปรงฟันได้
ด้วยตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้

เรื่ อง

ผลการพัฒนา

เด็กหญิงบีสามารถอาบน้ าได้ดว้ ยตนเอง เด็กหญิงบีสามารถอาบน้ าได้
และเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้
ด้วยตนเองด้วยตนเองและเป็ น
แบบอย่างผูอ้ ื่นได้
เด็กหญิงบีสามารถหวีผมได้ดว้ ยตนเอง
และเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้
เด็กหญิงบีสามารถสระผมได้ดว้ ยตนเอง
และเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้
การรับผิดชอบ เด็กหญิงบีสามารถช่วยเหลือ
งานบ้านได้ดว้ ยตนเอง
งานบ้ าน
เด็กหญิงบีสามารถปูและเก็บที่นอนได้
ด้วยตนเอง

เด็กหญิงบีสามารถหวีผมได้
ด้วยตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้
เด็กหญิงบีสามารถสระผมได้
ด้วยตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้
เด็กหญิงบีสามารถกวาดบ้านได้
ด้วยตนเอง
เด็กหญิงบีสามารถปู และเก็บที่นอนได้
ด้วยตนเอง

หมายเหตุ
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เป้าหมายการพัฒนาตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
การรับผิดชอบ เด็กหญิงบีสามารถจัดเก็บสิ่ งของ
งานบ้ าน (ต่อ) เครื่ องใช้ได้ดว้ ยตนเอง
เรื่ อง

ผลการพัฒนา
เด็กหญิงบีสามารถจัดเก็บสิ่ งของ
เครื่ องใช้ของตนเองในห้องให้อยูใ่ น
ที่เหมาะสมได้ดว้ ยตนเอง

เด็กหญิงบีสามารถจัดและทา
ความสะอาดโต๊ะอาหารได้ดว้ ยตนเอง

เด็กหญิงบีสามารถจัดโต๊ะอาหาร
และทาความสะอาดโต๊ะอาหาร
ได้ดว้ ยตนเอง

เด็กหญิงบีสามารถทาความสะอาด
ภาชนะต่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเอง

เด็กหญิงบีสามารถล้างจานหรื อ
ถาดข้าวหลุม ช้อน และส้อมได้ดว้ ย
ตนเอง

เด็กหญิงบีสามารถทาความสะอาด
ภาชนะต่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเอง

เด็กหญิงบีสามารถล้างจานหรื อ
ถาดข้าวหลุม ช้อน และส้อมได้ดว้ ย
ตนเอง

หมายเหตุ
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กรณีศึกษาคนที่ 3
สรุ ปผลการพัฒนาทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
สาหรับผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ชื่อ – สกุล (นามสมมุติ) เด็กชายซี
วัน/เดือน/ปี เกิด 25 ธันวาคม 2554 อายุ 8 ขวบ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน 1-6490-00043-64-9
ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่ 175 หมู่ที่ 14หมู่บา้ น บ้านตึก
ถนน……-………ตาบลบ้านตึก อาเภอศรี สัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย
รหัสไปรษณี ย ์ 64130 โทรศัพท์ 080-6400254
ชื่อบิดา นาย………………-……………………. อาชีพ ………………-….………….
ชื่อมารดา นางจิฬาภรณ์ รุ่ งโรจน์ อาชีพ รับจ้างทัว่ ไป
ลักษณะความพิการ บกพร่ องทางสติปัญญา
สถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ชื่อผูบ้ ริ หาร นางพัทธยา ชนะพันธ์
ชื่อครู รับผิดชอบหลัก นายธัญนพชมฒ์ ริ นรา
การจดทะเบียนคนพิการ
( ✓) จดทะเบียนแล้ว หมดอายุ 27 สิ งหาคม 2556
( ) ยังไม่จดเพราะ……………………………………………………………….
( ) ไม่จด เพราะ………………………………………………………………….
จุดเด่ น
1. นักเรี ยนสามารถทางานตามที่ครู สั่งได้ เช่น ร้อยลูกปั ด วาดภาพระบายสี และชี้บตั รภาพ เป็ น
ต้น
จุดด้ อย
1. ผูเ้ รี ยนไม่สามารถจับช้อนซ้อมได้
2. ผูเ้ รี ยนไม่สามารถล้างหน้าได้
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การสะท้อนผลพัฒนาการ
กราฟแสดงผลพัฒนาการทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
ของผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญาศู นย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ปี การศึกษา 2561

สรุ ปผลความก้าวหน้ าของพัฒนาการทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
เรื่ อง การรับประทานอาหาร
เด็ก ชายซี ส ามารถใช้ช้อนรั บ ประทานอาหารได้ แต่ ต้องมี ผูป้ กครองคอยช่ วยเหลื อบ้าง
เล็กน้อย
เรื่ อง การแต่ งกาย
เด็ ก ชายซี ส ามารถสวมและถอดรองเท้า ได้ใ นระดับ เบื้ อ งต้น แต่ ต้อ งมี ผู ป้ กครองคอย
ช่วยเหลือบ้างเล็กน้อย
เรื่ อง การขับถ่ าย
เด็กชายซี ไม่สามารถขับถ่ายด้วยตนเองได้ ต้องใส่ แพมเพิส
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เรื่ อง การดูแลสุ ขอนามัยตนเอง
เด็กชายซี สามารถล้างมือ ล้างหน้าได้แต่ยงั ไม่สามารถอาบน้ า และแปรงฟั นด้วยตนเองได้
โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะ จากผูอ้ ื่น
เรื่ อง การรับผิดชอบงานบ้ าน
เด็กชายซี ไม่สามารถเก็บของเข้าที่ได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะ จากผูอ้ ื่น
เกณฑ์การประเมินระดับความสามารถของผูเ้ รี ยนในแต่ละเรื่ อง มีดงั นี้
5 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้ดว้ ยตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้
4 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้ดว้ ยตนเอง
3 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย
2 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะ จากผูอ้ ื่น
1 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีผอู ้ ื่นพาทา
โดยมีเกณฑ์การผ่านตามจุดประสงค์ พัฒนาการที่คาดหวัง คือ เมื่อนักเรี ยนทาได้ในระดับ 4
หรื อ 5 ต่อเนื่ องกันอย่างน้อย 3 ครั้ง
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถของผูเ้ รี ยน
4.50 - 5.00 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
3.50 - 4.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับดีมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับดี
1.50 - 2.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับพอใช้
1.00 - 1.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับปรับปรุ ง
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แบบรายงานผลพัฒนาการของผู้เรี ยนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เรื่ อง
การรับประทาน
อาหาร

การแต่ งกาย

เป้าหมายการพัฒนาตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เด็กชายซีสามารถจับช้อน
และช้อนส้อมได้ดว้ ยตนเอง

เด็กชายซีไม่ส่งเสี ยงดัง
ในขณะรับประทานอาหาร
เด็กชายซี สามารถสวมถุงเท้าได้ดว้ ย
ตนเอง
เด็กชายซี สามารถสวมรองเท้า
ทั้งแบบสอด และแบบแตะได้ดว้ ย
ตนเอง
เด็กชายซีสามารถถอด สวมกางเกง
แบบเอวยางยึดได้ดว้ ยตนเอง

การขับถ่ าย

เด็กชายซีรู้จกั อุปกรณ์ในการขับถ่าย
แบบชักโครกและแบบนัง่ ยอง

การดูแลสุขอนามัย
ตนเอง

เด็กชายซีสามารถล้างมือและล้างหน้า
ด้วยตนเองได้ดว้ ยตนเอง

การรับผิดชอบ
งานบ้ าน

เด็กชายซีสามารถเก็บสิ่ งของเข้าที่ได้
ด้วยตนเอง

ผลการพัฒนา
เด็กชายซีสามารถใช้ชอ้ น
และช้อนส้อมในการรับประทาน
อาหารได้แต่ตอ้ งมีผปู ้ กครอง
คอยช่วยเหลือบ้างเล็กน้อย
เด็กชายซีไม่รับประทานอาหาร
มูมมาม หรื อเลอะเทอะ
เด็กชายซีสามารถสวมถุงเท้า
ด้วยตนเองได้แต่ตอ้ งมีผปู ้ กครอง
คอยช่วยเหลือบ้างเล็กน้อย
เด็กชายซี สามารถสวมรองเท้า
ทั้งแบบสอดและแบบแตะ
ได้แต่ตอ้ งมีผปู ้ กครองคอย
ช่วยเหลือบ้างเล็กน้อย
เด็กชายซีสามารถสวมกางเกง
แบบเอวยางยึดได้แต่ตอ้ งมี
ผูป้ กครองคอยช่วยเหลือบ้าง
เล็กน้อย
เด็กชายซีสามารถขับถ่ายด้วย
ตนเองได้ แต่ตอ้ งมีผปู ้ กครอง
คอยช่วยเหลือ
เด็กชายซีสามารถล้างมือ
และล้างหน้าด้วยตนเองได้มีการ
ช่วยเหลือ ชี้แนะ จากผูอ้ ื่น
เด็กชายซีสามารถเก็บสิ่ งของ
เข้าที่ได้มีการช่วยเหลือ ชี้แนะ
จากผูอ้ ื่น

หมายเหตุ
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กรณีศึกษาคนที่ 4
สรุ ปผลการพัฒนาทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
สาหรับผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ชื่อ – สกุล (นามสมมุติ) เด็กชายดี
วัน/เดือน/ปี เกิด 23 มิถุนายน 2555 อายุ 6 ขวบ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน 1-6486-00068-66-8
ที่อยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที่ 155 หมู่ที่ 1 หมู่บา้ น ……………-……………………………
ถนน……-………ตาบลบ้านกร่ าง อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุ โขทัย
รหัสไปรษณี ย ์ 64170 โทรศัพท์ 083-0633144
ชื่อบิดา นายวัชระ ใจดี อาชีพ รับจ้าง
ชื่อมารดา นางศิริรัตน์ ใจดี อาชีพ รับจ้าง
ลักษณะความบกพร่ อง มีพฒั นาการช้าไม่สมวัยในทุกทักษะช่วยเหลือตนเองได้
สถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย หน่วยบริ การกงไกรลาศ
ชื่อผูบ้ ริ หาร นางพัทธยา ชนะพันธ์
ชื่อครู รับผิดชอบหลัก นางสาวจันจิรา น่วมนวล
การจดทะเบียนคนพิการ
( ) จดทะเบียนแล้ว วันหมดอายุ
() ยังไม่จด เพราะผูป้ กครองยังไม่สะดวกไปดาเนินการ
( ) ไม่จด เพราะ.............................................................................................................
จุดเด่ น
1. สามารถดื่มน้ าจากแก้วได้
2. สามารถหยิบอาหารเข้าปากได้
จุดด้ อย
1. ไม่สามารถใช้ชอ้ นตักอาหารได้ถูกต้อง
2. ไม่สามารถสวมรองเท้าแบบสอด รองเท้าแตะแบบคีบ และไม่สามารถสวมถุงเท้าได้
3. ไม่รู้จกั อุปกรณ์ทาความสะอาดหลังการขับถ่าย และการทาความสะอาดหลังการขับถ่าย
4. ไม่สามารถแปรงฟันได้ดว้ ยตนเอง
5. ไม่สามารถเก็บสิ่ งของเข้าที่ได้ และกวาดบ้านได้
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การสะท้อนผลพัฒนาการ
กราฟแสดงผลพัฒนาการทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
ของผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญาศู นย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ปี การศึกษา 2561

สรุ ปผลความก้ าวหน้ าของพัฒนาการทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
เรื่ อง การรับประทานอาหาร
เด็กชายดี สามารถจับช้อนสั้นตักอาหารเข้าปากได้ดว้ ยตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้
และสามารถจับช้อนส้อมตักอาหารเข้าปากได้ดว้ ยตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้
เรื่ อง การแต่ งกาย
เด็ ก ชายดี สามารถถอด สวมรองเท้าแบบสอด และรองเท้าแตะแบบคี บ ได้โดยมี ก าร
ช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย สามารถถอดถุงเท้าได้ดว้ ยตนเอง และสวมถุงเท้าได้โดยมีการ
ช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย
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เรื่ อง การขับถ่ าย
เด็ ก ชายดี รู ้ จกั อุ ป กรณ์ ท าความสะอาดหลัง การขับ ถ่ าย และท าความสะอาดหลังการ
ขับถ่าย ห้องน้ าแบบชักโครกกับแบบนัง่ ยองได้ดว้ ยตนเอง
เรื่ อง การดูแลสุ ขอนามัยตนเอง
เด็กชายดี สามารถแปรงฟันได้ดว้ ยตนเองครบทุกขั้นตอนได้ดว้ ยตนเอง
เรื่ อง การรับผิดชอบงานบ้ าน
เด็กชายดี สามารถจัดเก็บสิ่ งของเครื่ องใช้ของตนเองในห้องให้อยูใ่ นที่เหมาะสมได้โดยมี
การช่วยเหลือ ชี้ แนะ จากผูอ้ ื่น
เกณฑ์การประเมินระดับความสามารถของผูเ้ รี ยนในแต่ละเรื่ อง มีดงั นี้
5 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้ดว้ ยตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้
4 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้ดว้ ยตนเอง
3 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย
2 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะ จากผูอ้ ื่น
1 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีผอู ้ ื่นพาทา
โดยมีเกณฑ์การผ่านตามจุดประสงค์ พัฒนาการที่คาดหวัง คือ เมื่อนักเรี ยนทาได้ในระดับ 4
หรื อ 5 ต่อเนื่ องกันอย่างน้อย 3 ครั้ง
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถของผูเ้ รี ยน
4.50 - 5.00 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
3.50 - 4.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับดีมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับดี
1.50 - 2.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับพอใช้
1.00 - 1.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับปรับปรุ ง
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แบบรายงานผลพัฒนาการของผู้เรี ยนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เรื่ อง
การรับประทาน
อาหาร

เป้าหมายการพัฒนาตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เด็กชายดีสามารถใช้ชอ้ นสั้นได้ดว้ ย
ตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้

เด็กชายดีสามารถใช้ชอ้ นส้อมได้ดว้ ย
ตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้
การแต่ งกาย

เด็กชายดีสามารถถอด-สวมถุงเท้าได้
ด้วยตนเอง

เด็กชายดีสามารถถอด-สวมรองเท้าได้
ด้วยตนเอง

การขับถ่ าย

เด็กชายดีสามารถบอกอุปกรณ์ทา
ความสะอาดและทาความสะอาดหลัง
การขับถ่ายได้ดว้ ยตนเอง

การดูแลสุขอนามัย
ตนเอง

เด็กชายดีสามารถแปรงฟันได้ดว้ ย
ตนเอง

การรับผิดชอบ
งานบ้ าน

เด็กชายดีสามารถเก็บสิ่ งของเข้าที่ได้
ด้วยตนเอง

ผลการพัฒนา
เด็กชายดีสามารถจับช้อนสั้นและ
ตักอาหารเข้าปากได้
อย่างถูกต้องด้วยตนเองและเป็ น
แบบอย่างผูอ้ ื่นได้
เด็กชายดีสามารถจับช้อนส้อม
ได้ดว้ ยตนเองและเป็ นแบบอย่าง
ผูอ้ ื่นได้
เด็กชายดีสามารถถอดถุงเท้าได้
ด้วยตนเอง และสวมถุงเท้าได้โดย
มีการช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่น
บ้างเล็กน้อย
เด็กชายดีสามารถถอด-สวม
รองเท้าแบบสอด และรองเท้าแตะ
แบบคีบได้โดยมีการช่วยเหลือ
ชี้แนะจากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย
เด็กชายดีรู้จกั อุปกรณ์ทา
ความสะอาด และทาความสะอาด
หลังการขับถ่ายในห้องน้ าแบบนัง่
ยองและแบบชักโคก
ได้ดว้ ยตนเอง
เด็กชายดีสามารถแปรงฟันได้
อย่างถูกวิธี และครบทุกขั้นตอน
ได้ดว้ ยตนเอง
เด็กชายดีสามารถจัดเก็บสิ่ งของ
เครื่ องใช้ของตนเองในห้อง
ให้อยูใ่ นที่เหมาะสมได้โดยมีการ
ช่วยเหลือ ชี้แนะ จากผูอ้ ื่น

หมายเหตุ
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กรณีศึกษาคนที่ 5
สรุ ปผลการพัฒนาทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
สาหรับผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ชื่อ – สกุล (นามสมุติ) เด็กชายเอฟ
วัน/เดือน/ปี เกิด 4 กันยายน 2557 อายุ 6 ขวบ
รู ปถ่าย
เลขบัตรประจาตัวประชาชน 1199901535571
ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่ 139/1 หมู่ที่ 7 หมู่บา้ น บ้านนาสระลอย
ถนน - ตาบลบ้านป้ อม อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุ โขทัย
รหัสไปรษณี ย ์ 64160 โทรศัพท์ 082-3579370
ชื่อบิดา นายสุ ธาธาร อยูท่ ุ่ง อาชีพ รับจ้าง
ชื่อมารดา นางสุ ภาพักตร์ อยูท่ ุ่ง อาชีพ รับจ้าง
ลักษณะความบกพร่ อง บกพร่ องทางสติปัญญา
สถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ชื่อผูบ้ ริ หาร นางพัทธยา ชนะพันธ์
ชื่อครู รับผิดชอบหลัก นางสาวนันธิกา ยากูล
การจดทะเบียนคนพิการ
( ) จดทะเบียนแล้ว วันหมดอายุ
( ) ยังไม่จด เพราะ……………………………………....………………………….
(✓ ) ไม่จด เพราะ………………………………………………………………..….
จุดเด่ น
1. สามารถจับช้อนสั้น ช้อนส้อมได้ได้โดยการช่วยเหลือ
2. สามารถรู ้จกั อุปกรณ์ทาความสะอาดหลังการขับถ่าย และการทาความสะอาดหลังขับถ่าย
ห้องน้ าแบบชักโครก
3. สามารถนัง่ โถส้วมแบบชักโครกได้ดว้ ยตนเอง
4. สามารถทาความสะอาดหน้าตนเองได้
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จุดด้ อย
1.ไม่สามารถจับช้อนสั้น ช้อนส้อมได้ดว้ ยตนเอง
2. ชอบคุย และเล่นขณะรับประทานอาหาร
3. ไม่สามารถสวมถุงเท้าได้
4. ไม่สามารถสวมกางเกงเอวยืดได้
5. ไม่สามารถสวมเสื้ อผ่าห้ามีกระดุม และซิ ปได้
6. ไม่สามารถล้างมือหลังขับถ่ายได้
7. ไม่สามารถล้างหน้า และแปรงฟันได้
8. ไม่สามารรถหวีผม และสระผมได้
9. ไม่สามารถเก็บสิ่ งของของตนเองเข้าที่ได้
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การสะท้อนผลพัฒนาการ
กราฟแสดงผลพัฒนาการทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
ของผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญาศู นย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ปี การศึกษา 2561

สรุ ปผลความก้ าวหน้ าของพัฒนาการทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
เรื่ อง การรับประทานอาหาร
เด็ ก ชายเอฟ สามารถจับ ช้อ นส้ อ ม สามารถรั บ ประทานอาหารโดยไม่ มู ม มาม หรื อ
ทาอาหารหกเลอะเทอะ ได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย
เรื่ อง การแต่ งกาย
เด็กชายเอฟ สามารถถอดและสวมถุงเท้าได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้ แนะจากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย
สามารถสวมกางเกงเอวยืดได้ สามารถสวมเสื้ อผ่าหน้า มี กระดุ ม และซิ ปได้โดยมี การช่ วยเหลื อ
ชี้แนะจากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย
เรื่ อง การขับถ่ าย
เด็กชายเอฟ สามารถรู ้จกั อุปกรณ์ ฝักบัวฉี ดชาระ และฉี ดชาระล้างก้นได้ดว้ ยตนเอง สามารถนัง่
โถส้วมแบบชักโครกได้ดว้ ยตนเอง
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เรื่ อง การดูแลสุ ขอนามัยตนเอง
เด็กชายเอฟ สามารถทาความสะอาดหลังการขับถ่ายได้ดว้ ยตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่น
ได้ และสามารถทาความสะอาดมือหลังการขับถ่ายได้ดว้ ยตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้
เรื่ อง การรับผิดชอบงานบ้ าน
เด็กชายเอฟ สามารถนาของเล่นหรื อสิ่ งของต่างที่นาออกมาใช้งาน และจัดเก็บเข้าที่ได้โดย
มีการช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย
เกณฑ์การประเมินระดับความสามารถของผูเ้ รี ยนในแต่ละเรื่ อง มีดงั นี้
5 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้ดว้ ยตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้
4 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้ดว้ ยตนเอง
3 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย
2 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะ จากผูอ้ ื่น
1 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีผอู ้ ื่นพาทา
โดยมีเกณฑ์การผ่านตามจุดประสงค์ พัฒนาการที่คาดหวัง คือ เมื่อนักเรี ยนทาได้ในระดับ 4
หรื อ 5 ต่อเนื่ องกันอย่างน้อย 3 ครั้ง
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถของผูเ้ รี ยน
4.50 - 5.00 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
3.50 - 4.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับดีมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับดี
1.50 - 2.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับพอใช้
1.00 - 1.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับปรับปรุ ง
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แบบรายงานผลพัฒนาการของผู้เรี ยนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เรื่ อง
การรับประทาน
อาหาร

การแต่ งกาย

เป้าหมายการพัฒนาตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เด็กชายเอฟสามารถจับช้อนสั้นได้
ถูกต้อง

ผลการพัฒนา
เด็กชายเอฟสามารถจับช้อนสั้น
ได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะจาก
ผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย

เด็กชายเอฟสามารถใช้ชอ้ นตักอาหาร
เข้าปากได้ดว้ ยตนเอง

เด็กชายเอฟสามารถใช้ชอ้ นสั้น
ตักอาหารเข้าปากได้โดยมี
การช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่น
บ้างเล็กน้อย

เด็กชายเอฟสามารถจับช้อนส้อมได้
ถูกต้อง

เด็กชายเอฟสามารถจับช้อนส้อม
ได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะจาก
ผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย

เด็กชายเอฟไม่ส่งเสี ยงดังในขณะ
รับประทาน

เด็กชายเอฟในขณะรับประทาน
อาหารไม่พดู คุยเสี ยงดัง แต่มี
การชี้แนะจากผูป้ กครองบ้าง
เล็กน้อย

เด็กชายเอฟไม่รับประทานอาหาร
ทาอาหารหกเลอะเทอะได้ดว้ ยตนเอง

เด็กชายเอฟไม่รับประทาน
อาหารมูมมาม หรื อทาอาหาร
หกเลอะเทอะแต่มีการช่วยเหลือ
จากผูป้ กครองบ้างเล็กน้อย
เด็กชายเอฟ สามารถสวมถุงเท้า
ได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะจาก
ผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย

เด็กชายเอฟสามารถสวมถุงเท้าได้

เด็กชายเอฟสามารถถอดรองเท้า
แบบติดแถบได้

เด็กชายเอฟสามารถถอดรองเท้า
แบบติดแถบได้โดยมีการ
ช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่นบ้าง
เล็กน้อย

หมายเหตุ
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เรื่ อง
การแต่ งกาย (ต่ อ)

เป้าหมายการพัฒนาตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

ผลการพัฒนา

เด็กชายเอฟสามารถสวมรองเท้า
แบบติดแถบได้

เด็กชายเอฟสามารถสวมรองเท้า
แบบติดแถบได้โดยมี
การช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่น
บ้างเล็กน้อย

เด็กชายเอฟสามารถสวมกางเกง
เอวยืดได้

เด็กชายเอฟสามารถสวมกางเกง
เอวยืดได้โดยมีการช่วยเหลือ
ชี้แนะจากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย

เด็กชายเอฟสามารถถอดกางเกงแบบ
มีตะขอ และซิปได้

เด็กชายเอฟสามารถถอดกางเกง
แบบมีตะขอ และซิปได้โดยมี
การช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่น
บ้างเล็กน้อย

เด็กชายเอฟสามารถสวมกางเกง
แบบมีตะขอและซิปได้

เด็กชายเอฟสามารถสวมกางเกง
แบบมีตะขอ และซิปได้โดยมี
การช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่น
บ้างเล็กน้อย

เด็กชายเอฟสามารถถอดเสื้ อยืด
คอกลมได้

เด็กชายเอฟสามารถถอดเสื้ อยืด
คอกลมได้โดยมีการช่วยเหลือ
ชี้แนะจากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย

เด็กชายเอฟสามารถถอดเสื้ อคอปกมี
กระดุมได้

เด็กชายเอฟสามารถถอดเสื้ อ
คอปกมีกระดุมได้โดยมี
การช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่น
บ้างเล็กน้อย

เด็กชายเอฟสามารถสวมเสื้ อ

เด็กชายเอฟสามารถสวมเสื้ อ

หมายเหตุ
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เรื่ อง
การแต่ งกาย (ต่ อ)

การขับถ่ าย

เป้าหมายการพัฒนาตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
คอปกมีกระดุมได้

ผลการพัฒนา
คอปกมีกระดุมได้โดยมี
การช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่น
บ้างเล็กน้อย

เด็กชายเอฟสามารถถอดเสื้ อผ่าหน้า
มีกระดุมได้

เด็กชายเอฟสามารถถอดเสื้ อ
ผ่าหน้ามีกระดุมได้โดยมี
การช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่น
บ้างเล็กน้อย

เด็กชายเอฟสามารถสวมเสื้ อผ่าหน้า
มีกระดุมได้

เด็กชายเอฟสามารถสวมเสื้ อ
ผ่าหน้ามีกระดุมได้โดยมี
การช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่น
บ้างเล็กน้อย

เด็กชายเอฟสามารถสวมเสื้ อ ผ่าหน้า
มีซิปได้

เด็กชายเอฟสามารถสวมเสื้ อ
ผ่าหน้า มีซิปได้โดยมี
การช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่น
บ้างเล็กน้อย

เด็กชายเอฟสามารถถอดเสื้ อ ผ่าหน้า
มีซิปได้

เด็กชายเอฟสามารถถอดเสื้ อ
ผ่าหน้า มีซิปได้โดยมี
การช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่น
บ้างเล็กน้อย
เด็กชายเอฟบอกอุปกรณ์ทา
ความสะอาดที่ใช้ในการขับถ่าย
ได้ดว้ ยตนเอง

เด็กชายเอฟ บอกอุปกรณ์ทา
ความสะอาดที่ใช้ในการขับถ่ายได้

เด็กชายเอฟสามารถทาความสะอาด
หลังขับถ่ายได้

เด็กชายเอฟสามารถทา
ความสะอาดหลังการขับถ่าย
ได้ดว้ ยตนเอง

เด็กชายเอฟสามารถล้างมือได้

เด็กชายเอฟสามารถล้างมือได้
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เรื่ อง

การดูแลสุขอนามัย
ตนเอง

การรับผิดชอบ
งานบ้ าน

เป้าหมายการพัฒนาตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
อย่างถูกวิธีหลังขับถ่าย

ผลการพัฒนา
อย่างถูกวิธีหลังขับถ่าย
ด้วยตนเอง

เด็กชายเอฟสามารถนัง่ โถส้วมแบบ
ชักโครกได้

เด็กชายเอฟสามารถนัง่ โถส้วม
แบบชักโครกได้ดว้ ยตนเอง

เด็กชายเอฟสามารถทาความสะอาด
หน้าได้ดว้ ยตนเองและเป็ นแบบอย่าง
ผูอ้ ื่นได้

เด็กชายเอฟสามารถทา
ความสะอาดหน้าได้ดว้ ยตนเอง
และเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้

เด็กชายเอฟสามารถแปรงฟันได้ดว้ ย
ตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้

เด็กชายเอฟสามารถแปรงฟันได้
ด้วยตนเองและเป็ นแบบอย่าง
ผูอ้ ื่นได้

เด็กชายเอฟสามารถอาบน้ าได้ดว้ ย
ตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้

เด็กชายเอฟสามารถอาบน้ าได้
ด้วยตนเองและเป็ นแบบอย่าง
ผูอ้ ื่นได้

เด็กชายเอฟสามารถหวีผมได้ดว้ ย
ตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้

เด็กชายเอฟสามารถหวีผมได้
ด้วยตนเองและเป็ นแบบอย่าง
ผูอ้ ื่นได้

เด็กชายเอฟสามารถสระผมได้ดว้ ย
ตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้
เด็กชายเอฟสามารถเก็บสิ่ งของเข้าที่ได้

เด็กชายเอฟสามารถสระผมได้
ด้วยตนเองและเป็ นแบบอย่าง
ผูอ้ ื่นได้
เด็กชายเอฟสามารถเก็บสิ่ งของ
เข้าที่เมื่อเล่นเสร็ จแล้ว หรื อ
ขอให้ทาได้โดยมีการช่วยเหลือ
ชี้แนะจากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย

เด็กชายเอฟสามารถจัดเก็บสิ่ งของ

เด็กชายเอฟสามารถจัดเก็บ
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เรื่ อง

เป้าหมายการพัฒนาตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เครื่ องใช้ของตนเองในห้องให้อยูใ่ น
ที่เหมาะสมได้

ผลการพัฒนา
สิ่ งของเครื่ องใช้ของตนเองใน
ห้องให้อยูใ่ นที่เหมาะสมได้โดย
มีการช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่น
บ้างเล็กน้อย
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กรณีศึกษาคนที่ 6
สรุ ปผลการพัฒนาทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
สาหรับผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ชื่อ – สกุล (นามสมมุติ) เด็กชายจี
วัน/เดือน/ปี เกิด 5 เมษายน 2556 อายุ 6 ขวบ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน 1-6407-01269-891
ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่..-…. หมู่บา้ น……………-…………………………
ถนน หลังสโมสร ตาบลเมืองสวรรคโลก อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุ โขทัย
รหัสไปรษณี ย ์ 64110 โทรศัพท์ 083-6261774
ชื่อบิดา นายสุ มิตร ศรี สวัสดิ์ อาชีพ ……………-……….………….
ชื่อมารดา นางสุ จีรา สายแปง อาชีพ รับจ้าง
ลักษณะความบกพร่ อง พัฒนาการล่าช้าทางด้านการอ่านเขียน
สถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย หน่วยบริ การสวรรคโลก
ชื่อผูบ้ ริ หาร นางพัทธยา ชนะพันธ์
ชื่อครู รับผิดชอบหลัก นางสาวปิ ยวรรณ ดวงเงิน
การจดทะเบียนคนพิการ
( ) จดทะเบียนแล้ว วันหมดอายุ…………………………........………………….
(√ ) ยังไม่จด เพราะ……………………………………………………………….
( ) ไม่จด เพราะ………………………………………………………………….
จุดเด่ น
1. สามารถดื่มน้ าจากแก้วได้
2. สามารถสวมเสื้ อคอกลมได้
จุดด้ อย
1.ไม่สามารถจับช้อนส้อมได้
2. ไม่สามารถสวมกางเกง เอวยืดได้
3.ไม่สามารถทาความสะอาดหลังการขับถ่าย และหลังการขับถ่ายห้องน้ าแบบชักโคก
4. ไม่สามารถแปรงฟันได้
5. ไม่สามารถสามารถเก็บสิ่ งของเข้าที่ได้
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การสะท้อนผลพัฒนาการ
กราฟแสดงผลพัฒนาการทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
ของผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญาศู นย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ปี การศึกษา 2561

สรุ ปผลความก้ าวหน้ าของพัฒนาการทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
เรื่ อง การรับประทานอาหาร
เด็ ก ชายจี ส ามารถจับ ช้ อ นส้ อ มได้ ด้ ว ยตนเองและเป็ นแบบอย่ า งผู ้อื่ น ได้ สามารถ
รับประทานอาหารโดยไม่มูมมาม หรื ออาหารหกเลอะเทอะ
เรื่ อง การแต่ งกาย
เด็กชายจีสามารถสวมกางเกงเอวยืดได้ดว้ ยตนเอง สามารถถอดกางเกงเอวยืดได้ดว้ ยตนเอง
เรื่ อง การขับถ่ าย
เด็กชายจีสามารถรู ้จกั อุปกรณ์ทาความสะอาดหลังการขับถ่าย และการทาความสะอาดหลัง
การขับถ่ายห้องน้ าแบบชักโคกได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย
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เรื่ องการดูแลสุ ขอนามัยตนเอง
เด็กชายจีสามารถทาความสะอาดมือ และเท้าได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่นบ้าง
เล็กน้อย
เรื่ อง การรับผิดชอบงานบ้ าน
เด็กชายจีสามารถเก็บสิ่ งของเข้าที่ได้ได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่น
เกณฑ์การประเมินระดับความสามารถของผูเ้ รี ยนในแต่ละเรื่ อง มีดงั นี้
5 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้ดว้ ยตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้
4 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้ดว้ ยตนเอง
3 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย
2 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่น
1 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีผอู ้ ื่นพาทา
โดยมีเกณฑ์การผ่านตามจุดประสงค์ พัฒนาการที่คาดหวัง คือ เมื่อนักเรี ยนทาได้ในระดับ 4
หรื อ 5 ต่อเนื่ องกันอย่างน้อย 3 ครั้ง
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถของผูเ้ รี ยน
4.50 - 5.00 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
3.50 - 4.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับดีมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับดี
1.50 - 2.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับพอใช้
1.00 - 1.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับปรับปรุ ง
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แบบรายงานผลพัฒนาการของผู้เรี ยนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เรื่ อง
การรับประทาน
อาหาร

เป้าหมายการพัฒนาตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เด็กชายจีสามารถดื่มน้ าจากแก้วและ
หลอดได้ดว้ ยตนเองและเป็ นแบบอย่าง
ผูอ้ ื่นได้
เด็กชายจีสามารถใช้ชอ้ นสั้นได้ดว้ ย
ตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้

เด็กชายจีรู้จกั มารยาทใน
การรับประทานอาหาร

การแต่ งกาย

การขับถ่ าย

ผลการพัฒนา
เด็กชายจีสามารถดื่มน้ า
จากหลอด และแก้วได้ดว้ ย
ตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้
เด็กชายจีสามารถจับช้อนสั้นได้
ถูกต้อง และตักอาหารเข้าปากได้
ด้วยตนเองและเป็ นแบบอย่าง
ผูอ้ ื่นได้

เด็กชายจีรู้จกั มารยาทใน
การรับประทานอาหาร เช่น
ไม่พดู คุยเสี ยงดัง และไม่เล่น
ขณะรับประทานอาหาร
เด็กชายจีสามารถถอด – สวมกางเกงได้ เด็กชายจีสามารถการถอด –
สวมกางเกงเอวยืดกางเกงแบบ
มีตะขอ และซิปได้ดว้ ยตนเอง
เด็กชายจีสามารถถอด – สวมเสื้ อได้
เด็กชายจีสามารถถอดและ
สวมเสื้ อคอปกมีกระดุมได้
เสื้ อผ่าหน้ามีกระดุม เสื้ อผ่าหน้า
มีซิปได้ดว้ ยตนเอง
เด็กชายจีสามารถรู ้จกั อุปกรณ์และ
เด็กชายจีสามารถรู ้จกั อุปกรณ์
การขับถ่าย และการทาความสะอาด
ทาความสะอาดหลังการขับถ่าย
หลังการขับถ่ายได้
และการทาความสะอาดหลัง
การขับถ่ายห้องน้ าแบบชักโคก
และแบบนัง่ ยองได้โดยมีการ
ช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่นบ้าง
เล็กน้อย

หมายเหตุ
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เรื่ อง
การขับถ่ าย (ต่ อ)

การดูแลสุขอนามัย
ตนเอง

การรับผิดชอบ
งานบ้ าน

เป้าหมายการพัฒนาตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เด็กชายจีสามารถใช้หอ้ งน้ าในที่อยู่
อาศัยได้

เด็กชายจี สามรถทาความสะอาดมือ
และเท้าได้

ผลการพัฒนา
เด็กชายจีสามารถนัง่ โถส้วม
แบบชักโครก และทาความ
สะอาดหลังขับถ่ายได้โดยมี
การช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่น
บ้างเล็กน้อย
เด็กชายจีสามารถทา
ความสะอาดมือ และเท้าได้โดยมี
การช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่น
บ้างเล็กน้อย

เด็กชายจีสามารถทาความสะอาดหน้าได้

เด็กชายจีสามารถทา
ความสะอาดหน้าได้โดยมี
การช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่น
บ้างเล็กน้อย

เด็กชายจีสามารถแปรงฟันได้

เด็กชายจีสามารถแปรงฟันได้
โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะจาก
ผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย
เด็กชายจีสามารถจัดเก็บสิ่ งของ
เครื่ องใช้ของตนเองในห้องให้
อยูใ่ นที่เหมาะสมได้โดยมี
การช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่น

เด็กชายจีจดั เก็บสิ่ งของเครื่ องใช้

หมายเหตุ
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กรณีศึกษาคนที่ 7
สรุ ปผลการพัฒนาทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
สาหรับผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ชื่อ – สกุล (นามสมมุติ) เด็กหญิงไอ
วัน/เดือน/ปี เกิด 15 กุมภาพันธ์ 2553 อายุ 8 ขวบ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน 1-6595-00033-64- 2
รู ปถ่าย
ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่ 94/5 หมู่ที่ 7 หมู่บา้ น ………-…………………
ถนน……-…………ตาบลยางซ้าย อาเภอเมือง จังหวัดสุ โขทัย
รหัสไปรษณี ย ์ 64000 โทรศัพท์. ……………-………………….
ชื่อบิดา นายสาธิ ต สุ ดอินทร์ อาชีพ รับจ้างทัว่ ไป
ชื่อมารดา นางพร ปั้ นลาพอง อาชีพ แม่บา้ น
ลักษณะความบกพร่ อง ดาวน์ซินโดรม
สถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ชื่อผูบ้ ริ หาร นางพัทธยา ชนะพันธ์
ชื่อครู รับผิดชอบหลัก นางสาวพรทิพา สุ ธงษา
การจดทะเบียนคนพิการ
( ) จดทะเบียนแล้ว หมดอายุ 28 พ.ค 2568
( ) ยังไม่จด เพราะ……………………………………………………………….
( ) ไม่จด เพราะ………………………………………………………………….
จุดเด่ น
1. สามารถดื่มน้ าจากหลอดได้
2. สามารถรับประทานอาหารโดยใช้ชอ้ นสั้นได้โดยการช่วยเหลือ
3. สามารถแต่งตัวได้โดยการช่วยเหลือ และการกระตุน้ เตือน
4. สามารถขับถ่ายได้โดยการช่วยเหลือ และต้องกระตุน้ เตือน
5. สามารถดูแลอนามัยของตนเอง เช่น ล้างหน้า ได้โดยการกระตุน้ เตือน
6. สามารถเก็บของเข้าที่ได้โดยการกระตุน้ เตือน
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จุดด้ อย
1. ไม่สามารถดื่มน้ าจากแก้วได้
2. ไม่สามารถใช้ชอ้ นสั้นตักอาหารเข้าปากได้ดว้ ยตนเอง
3. ไม่รู้จกั มารยาทในการรับประทานอาหาร
4. ไม่สามารถบอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาความสะอาดหลังขับถ่ายได้
5. ไม่สามารถทาความสะอาดหลังขับถ่ายได้
6. ไม่สามารถแต่งกายได้ดว้ ยตนเอง
7. ไม่สามารถดูแลอนามัยตนเอง เช่น ล้างหน้า สระผมได้ดว้ ยตนเอง
8. ไม่สามารถเก็บของเข้าที่ได้ดว้ ยตนเอง
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การสะท้อนผลพัฒนาการ
กราฟแสดงผลพัฒนาการทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
ของผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศู นย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ปี การศึกษา 2561

สรุ ปผลความก้าวหน้ าของพัฒนาการทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
เรื่ อง การรับประทานอาหาร
เด็กหญิงไอสามารถดื่ มน้ าจากแก้วได้ดว้ ยตนเอง สามารถจับช้อนสั้น ช้อน และส้อมตัก
อาหารเข้าปากได้ดว้ ยตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้ และสามารถรับประทานอาหารแบบไม่ส่ง
เสี ยงดัง ไม่ทานอาหารเลอะเทอะ
เรื่ อง การแต่ งกาย
เด็กหญิงไอสามารถถอด-สวมถุ งเท้าได้โดยมีการช่ วยเหลื อ ชี้ แนะจากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย
สามารถถอดสวมรองเท้าแบบสอด และแบบคีบได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้ แนะจากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย
สามารถถอด-สวมเสื้ อยืดคอกลมได้โดยมีการช่ วยเหลื อ ชี้ แนะจากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย สามารถถอดสวมกระโปรงเอวยืด ได้โดยมี ก ารช่ วยเหลื อ ชี้ แนะจากผูอ้ ื่ นบ้างเล็ก น้อย และสามารถถอด-สวม
กางเกง แบบมีตะขอ และมีซิปได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย
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เรื่ อง การขับถ่ าย
เด็ ก หญิ ง ไอสามารถบอกอุ ป กรณ์ ท าความสะอาดหลัง การขับ ถ่ า ยได้โ ดยการชี้ แนะ
สามารถ นั่งโถส้ วมแบบชัก โครกได้โดยมี ก ารช่ วยเหลื อ ชี้ แนะจากผูอ้ ื่ น และสามารถท าความ
สะอาดหลังการขับถ่ายได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่น และสามารถล้างมือได้อย่างถูกวิธีโดย
มีการช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่น
เรื่ อง การดูแลสุ ขอนามัยตนเอง
เด็กหญิ งไอสามารถทาความสะอาดมือ และเท้าได้ด้วยตนเอง สามารถท าความสะอาด
ใบหน้าได้ดว้ ยตนเอง สามารถแปรงฟันได้ดว้ ยตนเอง สามารถอาบน้ าได้ดว้ ยตนเอง สามารถหวีผม
ได้ดว้ ยตนเอง และสามารถสระผมได้เองด้วยตนเอง
เรื่ อง การรับผิดชอบงานบ้ าน
เด็กหญิงไอ สามารถเก็บสิ่ งของเข้าที่ได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะ จากผูอ้ ื่น
เกณฑ์การประเมินระดับความสามารถของผูเ้ รี ยนในแต่ละเรื่ อง มีดงั นี้
5 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้ดว้ ยตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้
4 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้ดว้ ยตนเอง
3 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย
2 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะ จากผูอ้ ื่น
1 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีผอู ้ ื่นพาทา
โดยมีเกณฑ์การผ่านตามจุดประสงค์ พัฒนาการที่คาดหวัง คือ เมื่อนักเรี ยนทาได้ในระดับ 4
หรื อ 5 ต่อเนื่ องกันอย่างน้อย 3 ครั้ง
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถของผูเ้ รี ยน
4.50 - 5.00 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
3.50 - 4.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับดีมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับดี
1.50 - 2.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับพอใช้
1.00 - 1.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับปรับปรุ ง
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แบบรายงานผลพัฒนาการของผู้เรี ยนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เรื่ อง
การรับประทาน
อาหาร

เป้าหมายการพัฒนาตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เด็กหญิงไอสามารถดื่มน้ าจากแก้วได้
ด้วยตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้

ผลการพัฒนา
เด็กหญิงไอสามารถดื่มน้ าจากแก้วได้
ด้วยตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้

เด็กหญิงไอสามารถใช้ชอ้ นสั้นได้ดว้ ย
ตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้

เด็กหญิงไอสามารถจับช้อนสั้น
ตักอาหารเข้าปากได้ดว้ ยตนเองและ
เป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้

เด็กหญิงไอสามารถใช้ ช้อนส้อมได้
ด้วยตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้

เด็กหญิงไอสามารถจับช้อนส้อมตัก
อาหารเข้าปากได้ดว้ ยตนเองและเป็ น
แบบอย่างผูอ้ ื่นได้

เด็กหญิงไอรู ้จกั มารยาทใน
การรับประทานอาหารและเป็ น
แบบอย่างผูอ้ ื่นได้
การแต่ งกาย

เด็กหญิงไอสามารถรับประทาน
อาหารแบบไม่ส่งเสี ยงดัง และ
ไม่ทานอาหารเลอะเทอะและเป็ น
แบบอย่างผูอ้ ื่นได้
เด็กหญิงไอสามารถรถอด – สวมถุงเท้า เด็กหญิงไอสามารถถอด-สวม
ได้
ถุงเท้าได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะ
จากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย
เด็กหญิงไอสามารถถอด – สวมรองเท้า เด็กหญิงไอสามารถถอด-สวมรองเท้า
ได้
แบบสอด และแบบคีบได้โดยมีการ
ช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย
เด็กหญิงไอสามารถถอด – สวม
กระโปรงได้

เด็กหญิงไอ สามารถถอด-สวม
กระโปรงเอวยืดได้โดยมีการ
ช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย

หมายเหตุ
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เรื่ อง
การแต่ งกาย (ต่ อ)

การขับถ่ าย

เป้าหมายการพัฒนาตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เด็กหญิงไอสามารถถอด – สวมกางเกง
ได้

ผลการพัฒนา
เด็กหญิงไอสามารถถอด-สวมกางเกง
แบบมีตะขอ และมีซิปได้โดยมีการ
ช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย

เด็กหญิงไอถอด – สวมเสื้ อได้

เด็กหญิงไอสามารถถอด-สวม
เสื้ อยืดคอกลมได้โดยมีการช่วยเหลือ
ชี้แนะจากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย

เด็กหญิงไอทาความสะอาด
หลังขับถ่ายได้

เด็กหญิงไอสามารถบอกอุปกรณ์ทา
ความสะอาดหลังการขับถ่ายได้
โดยการชี้แนะ

เด็กหญิงไอสามารถใช้หอ้ งน้ าใน
ที่อยูอ่ าศัยได้

เด็กหญิงไอสามารถทาความสะอาด
หลังการขับถ่ายในห้องน้ าแบบ
นัง่ ยอง และแบบชักโครกได้
โดยการช่วยเหลือ

เด็กหญิงไอสามารถใช้หอ้ งน้ า
ในที่สาธารณะได้

เด็กหญิงไอสามารถนัง่ โถส้วม
แบบชักโคกได้ดว้ ยการช่วยเหลือ
เล็กน้อย และสามารถทา
ความสะอาดหลังการขับถ่ายได้
ด้วยการช่วยเหลือ

เด็กหญิงไอสามารถทาความสะอาด
มือ และเท้าได้

เด็กหญิงไอสามารถล้างมือได้
อย่างถูกวิธีได้โดยมีการช่วยเหลือ
ชี้แนะจากผูอ้ ื่น

หมายเหตุ
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เรื่ อง
การดูแลสุขอนามัย
ตนเอง

การรับผิดชอบ
งานบ้ าน

เป้าหมายการพัฒนาตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เด็กหญิงไอสามารถทาความสะอาด
หน้าได้

ผลการพัฒนา
เด็กหญิงไอสามารถทาความสะอาด
ใบหน้าได้ดว้ ยตนเอง

เด็กหญิงไอสามารถแปรงฟันได้

เด็กหญิงไอสามาถแปรงฟันได้
ด้วยตนเอง

เด็กหญิงไอสามารถอาบน้ าได้

เด็กหญิงไอสามารถอาบน้ าได้
ด้วยตนเอง

เด็กหญิงไอสามารถหวีผมได้

เด็กหญิงไอสามารถหวีผมได้
ด้วยตนเอง

เด็กหญิงไอสามารถสระผมได้

เด็กหญิงไอสามารถสระผมได้เองด้วย
ตนเอง
เด็กหญิงไอสามารถเก็บสิ่ งของเข้าที่
ได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะ จาก
ผูอ้ ื่น

เด็กหญิงไอสามารถเก็บสิ่ งของเข้าที่ได้

หมายเหตุ
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กรณีศึกษาคนที่ 8
สรุ ปผลการพัฒนาทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
สาหรับผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา

รู ปถ่าย

ชื่อ – สกุล (นามสมมุติ) เด็กชายเจ
วัน/เดือน/ปี เกิด 3 กุมภาพันธ์ 2556 อายุ 6 ขวบ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน 1-5677-00057-61-7
ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่ 1/7 หมู่ที่ 4 หมู่บา้ น……………-………………………
ถนน……-……ตาบลวัดเกาะ อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุ โขทัย
รหัสไปรษณี ย ์ 64120 โทรศัพท์ 086-4423007
ชื่อบิดา นายสามารถ บุญเกตุ อาชีพ …………-…………………
ชื่อมารดา นางสาวจันทนิภา ฉันทวสุ พลอาชีพ...........…-……………………
ลักษณะความบกพร่ องทางสติปัญญา
สถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย หน่วยบริ การศรี สาโรง
ชื่อผูบ้ ริ หาร นางพัทธยา ชนะพันธ์
ชื่อครู รับผิดชอบหลัก นายวชิรวิทย์ ธิปะตะ
การจดทะเบียนคนพิการ
( ) จดทะเบียนแล้ว วันหมดอายุ
( / ) ยังไม่จดเพราะ……………………………………………………………….
( ) ไม่จด เพราะ………………………………………………………………….
จุดเด่ น
1. สามารถจับช้อนส้อมได้ดว้ ยตนเอง
2. สามารถถอด และสวมถุงเท้าได้ดว้ ยตนเอง
3. สามารถสวม และถอดเสื้ อยืดคอกลมได้
จุดด้ อย
1. ไม่สามารถทาความสะอาดหลังขับถ่ายได้ดว้ ยตนเอง
2. ไม่สามารถรู ้จกั อุปกรณ์ ฝักบัว สายชาระ และฉี ดล้างก้นได้ดว้ ยตนเอง
3. ไม่สามารถเก็บสิ่ งของเข้าที่ได้
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การสะท้อนผลพัฒนาการ
กราฟแสดงผลพัฒนาการทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
ของผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญาศู นย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ปี การศึกษา 2561

สรุ ปผลความก้ าวหน้ าของพัฒนาการทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
เรื่ อง การรับประทานอาหาร
เด็กชายเจสามารถจับช้อนส้อมได้ถูกต้อง สามารถรับประทานอาหาร โดยไม่มูมมามหรื อ
ทาอาหารหกเลอะเทอะและเป็ นแบบอย่างอื่นได้
เรื่ อง การแต่ งกาย
เด็กชายเจสามารถสวมกางเกงเอวยืดคอกลมได้ดว้ ยตนเอง สามารถสวมเสื้ อผ่าหน้า มีซิป
ได้ดว้ ยตนเอง สามารถสวม และถอดถุงเท้าได้ดว้ ยตนเอง
เรื่ อง การขับถ่ าย
เด็กชายเจสามารถรู ้จกั อุปกรณ์ ฝักบัวฉี ดชาระ และฉี ดชาระล้างก้นด้วยได้โดยมีการช่วยเหลื อ
ชี้แนะ จากผูอ้ ื่นสามารถนัง่ โถส้วมแบบชักโครกได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะ จากผูอ้ ื่น
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เรื่ อง การดูแลสุ ขอนามัยตนเอง
เด็กชายเจสามารถการทาความสะอาดมือและเท้าได้ดว้ ยตนเอง สามารถทาความสะอาด
หน้าได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะ จากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย
เรื่ อง การรับผิดชอบงานบ้ าน
เด็กชายเจสามารถนาของเล่ นหรื อสิ่ งของต่าง ๆ ที่ นาออกมาใช้งาน และจัดเก็บเข้าที่ ได้
โดยมีการช่ วยเหลือ ชี้ แนะ จากผูอ้ ื่น สามารถปูที่นอนของตนเองได้โดยมีการช่ วยเหลือ ชี้ แนะ จาก
ผูอ้ ื่น
เกณฑ์การประเมินระดับความสามารถของผูเ้ รี ยนในแต่ละเรื่ อง มีดงั นี้
5 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้ดว้ ยตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้
4 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้ดว้ ยตนเอง
3 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย
2 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะ จากผูอ้ ื่น
1 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีผอู ้ ื่นพาทา
โดยมีเกณฑ์การผ่านตามจุดประสงค์ พัฒนาการที่คาดหวัง คือ เมื่อนักเรี ยนทาได้ในระดับ 4
หรื อ 5 ต่อเนื่ องกันอย่างน้อย 3 ครั้ง
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถของผูเ้ รี ยน
4.50 - 5.00 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
3.50 - 4.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับดีมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับดี
1.50 - 2.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับพอใช้
1.00 - 1.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับปรับปรุ ง

351

แบบรายงานผลพัฒนาการของผู้เรี ยนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เรื่ อง
การรับประทาน
อาหาร

การแต่ งกาย

เป้าหมายการพัฒนาตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เด็กชายเจสามารถจับช้อนส้อมได้ดว้ ย
ตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้

ผลการพัฒนา

เด็กชายเจสามารถจับช้อนส้อม
ได้ดว้ ยตนเองและเป็ นแบบอย่าง
ผูอ้ ื่นได้
เด็กชายเจสามารถตักอาหารเข้าปาก
เด็กชายเจสามารถตักอาหาร
ด้วยช้อนส้อมได้ดว้ ยตนเองและเป็ น
เข้าปากได้เองด้วยช้อนส้อมได้
แบบอย่างผูอ้ ื่นได้
ด้วยตนเองและเป็ นแบบอย่าง
ผูอ้ ื่นได้
เด็กชายเจไม่ทาเสี ยงดังใน
เด็กชายเจไม่ทาเสี ยงดังใน
ขณะรับประทาน
ขณะรับประทาน เช่น ไม่คุยเวลา
รับประทานอาหารไม่เล่นขณะ
รับประทานอาหาร
เด็กชายเจไม่รับประทานอาหารมูมมาม เด็กชายเจไม่รับประทานอาหาร
หรื อทาอาหารหกเลอะเทอะและเป็ น
มูมมาม หรื อทาอาหารหก
แบบอย่างผูอ้ ื่นได้
เลอะเทอะและเป็ นแบบอย่าง
ผูอ้ ื่นได้
เด็กชายเจสามารถถอดถุงเท้าได้
เด็กชายเจสามารถถอดถุงเท้าได้
ด้วยตนเอง
เด็กชายเจสามารถถอดถุงเท้าได้
เด็กชายเจสามารถถอดถุงเท้าได้
ด้วยตนเอง
เด็กชายเจสามารถถอดกางเกงเอวยืดได้ เด็กชายเจสามารถถอดกางเกง
เอวยืดได้ดว้ ยตนเอง
เด็กชายเจสามารถสวมกางเกงเอวยืดได้ เด็กชายเจสามารถสวมกางเกง
เอวยืดได้ดว้ ยตนเอง

หมายเหตุ
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เรื่ อง
การแต่ งกาย (ต่ อ)

การขับถ่ าย

เป้าหมายการพัฒนาตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เด็กชายเจสามารถถอดเสื้ อยืด
คอกลมได้

เด็กชายเจสามารถถอดเสื้ อยืด
คอกลมได้ดว้ ยตนเอง

เด็กชายเจสามารถสวมเสื้ อยืดคอกลม
ได้

เด็กชายเจสามารถสวมเสื้ อยืด
คอกลมได้ดว้ ยตนเอง

เด็กชายเจสามารถสวมเสื้ อผ่าหน้ามีซิป
ได้

เด็กชายเจสามารถสวมเสื้ อ
ผ่าหน้า มีซิปได้ดว้ ยตนเอง

เด็กชายเจสามารถถอดเสื้ อผ่าหน้ามีซิป
ได้
เด็กชายเจรู ้จกั อุปกรณ์ทาความสะอาด
หลังการขับถ่าย และการทา
ความสะอาดหลังการขับถ่ายห้องน้ า
แบบชักโครก

เด็กชายเจสามารถถอดเสื้ อ
ผ่าหน้า มีซิปได้ดว้ ยตนเอง
เด็กชายเจ รู ้จกั อุปกรณ์ทา
ความสะอาดหลังการขับถ่าย
และการทาความสะอาดหลัง
การขับถ่ายห้องน้ าแบบชักโครก
ได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะ
จากผูอ้ ื่น

ผลการพัฒนา

เด็กชายเจสามารถนัง่ โถส้วมแบบ
ชักโครกได้
การดูแลสุขอนามัย
ตนเอง

เด็กชายเจสามารถนัง่ โถส้วม
แบบชักโครกได้โดยมีการ
ช่วยเหลือ ชี้แนะ จากผูอ้ ื่น
เด็กชายเจสามารถทาความสะอาดมือได้ เด็กชายเจสามารถทา
ความสะอาดมือได้โดยมีการ
ช่วยเหลือ ชี้แนะ จากผูอ้ ื่นบ้าง
เล็กน้อย เช่น การใช้สบู่เหลวใน
การล้างมือ
เด็กชายเจสามารถทาความสะอาด
เท้าได้

เด็กชายเจสามารถทา
ความสะอาดเท้าได้โดยมีการ
ช่วยเหลือ ชี้แนะ จากผูอ้ ื่นบ้าง
เล็กน้อย

หมายเหตุ
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เรื่ อง
การดูแลสุขอนามัย
ตนเอง (ต่ อ)

การรับผิดชอบงาน
บ้ าน

เป้าหมายการพัฒนาตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เด็กชายเจสามารถทาความสะอาด
หน้าได้

เด็กชายเจสามารถนาของเล่นหรื อ
สิ่ งของต่าง ๆ ที่นาออกมาใช้งาน และ
จัดเก็บเข้าที่ได้
ด้วยตนเอง
เด็กชายเจสามารถปูที่นอนของตนเอง
ได้

ผลการพัฒนา
เด็กชายเจสามารถทา
ความสะอาดหน้าได้โดยมีการ
ช่วยเหลือ ชี้แนะ จากผูอ้ ื่นบ้าง
เล็กน้อย
เด็กชายเจสามารถนาของเล่น
หรื อสิ่ งของต่าง ๆ ที่นาออกมาใช้
งาน และจัดเก็บเข้าที่ได้โดยมี
การช่วยเหลือ ชี้แนะ จากผูอ้ ื่น
เด็กชายเจสามารถปูที่นอนของ
ตนเองได้โดยมีการช่วยเหลือ
ชี้แนะ จากผูอ้ ื่น

หมายเหตุ
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กรณีศึกษาคนที่ 9
สรุ ปผลการพัฒนาทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
สาหรับผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ชื่อ – สกุล (นามสมมุติ) เด็กชายเค
วัน/เดือน/ปี เกิด 27 มกราคม 2554 อายุ 8 ขวบ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน 1-6486- 00038- 62 -9
รู ปถ่าย
ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่ 26/3 หมู่ที่ 3 หมู่บา้ น ……………-…………………
ถนน………-………ตาบลวังลึก อาเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุ โขทัย
รหัสไปรษณี ย ์ 64140 โทรศัพท์ 080-7397168
ชื่อบิดา นายธนานพ บัวติ๊บ
อาชีพ ค้าขาย
ชื่อมารดา …………………-………………… อาชีพ ไปทางานต่างประเทศ
ลักษณะความบกพร่ อง พัฒนาการล่าช้า
สถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย หน่วยบริ การบ้านด่านลานหอย
ชื่อผูบ้ ริ หาร นางพัทธยา ชนะพันธ์
ชื่อครู รับผิดชอบหลัก นายวิทวัส หาหอม
การจดทะเบียนคนพิการ
(/ ) จดทะเบียนแล้ว หมดอายุ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2566
( ) ยังไม่จด เพราะ……………………………………………………………….
( ) ไม่จด เพราะ………………………………………………………………….
จุดเด่ น
1. สามารถนัง่ โถส้วมแบบชักโครกได้ดว้ ยตนเอง
2. สามารถทาความสะอาดหน้าตนเองได้
3. สามารถรับประทานอาหารได้โดยไม่มูมมาม หรื อทาอาหารหกเลอะเทอะ
จุดด้ อย
1. ไม่สามารถจับช้อนส้อมได้ถูกต้อง
2. ไม่สามารถสวมกางเกงเอวยืดได้
3. ไม่สามารถการทาความสะอาดมือ และเท้าได้ดว้ ยตนเอง
4. ไม่สามารถนาของเล่นหรื อสิ่ งของต่างๆที่นาออกมาใช้งาน และจัดเก็บเข้าที่ได้ดว้ ยตนเอง
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การสะท้อนผลพัฒนาการ
กราฟแสดงผลพัฒนาการทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
ของผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญาศู นย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
ปี การศึกษา 2561

สรุ ปผลความก้ าวหน้ าของพัฒนาการทักษะการช่ วยเหลือตนเอง
เรื่ อง การรับประทานอาหาร
เด็กชายเคสามารถจับช้อนส้อมได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้ แนะ จากผูอ้ ื่น สามารถรับประทาน
อาหารโดยไม่มูมมาม หรื อทาอาหารหกเลอะเทอะ แต่การช่วยเหลือ ชี้แนะ จากผูอ้ ื่น
เรื่ อง การแต่ งกาย
เด็กชายเคสามารถสวมกางเกงเอวยืดได้ดว้ ยตนเอง สามารถสวมเสื้ อผ่าหน้ามีกระดุมได้ดว้ ย
ตนเอง
เรื่ องการขับถ่ าย
เด็กชายเคสามารถรู ้จกั อุปกรณ์ ฝักบัวฉี ดชาระ และฉี ดชาระล้างก้นด้วยตนเองได้ สามารถนัง่
โถส้วมแบบชักโครกได้ดว้ ยตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้

356

เรื่ อง การดูแลสุ ขอนามัยตนเอง
เด็กชายเคสามารถการทาความสะอาดมือ และเท้าได้โดยมีการช่ วยเหลื อ ชี้ แนะ จากผูอ้ ื่น
สามารถทาความสะอาดหน้าได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะ จากผูอ้ ื่น
เรื่ อง การรับผิดชอบงานบ้ าน
เด็กชายเค สามารถนาของเล่นหรื อสิ่ งของต่าง ๆ ที่ นาออกมาใช้งาน และจัดเก็บเข้าที่ ได้
ด้วยตนเอง สามารถปูที่นอนของตนเองได้ดว้ ยตนเอง
เกณฑ์การประเมินระดับความสามารถของผูเ้ รี ยนในแต่ละเรื่ อง มีดงั นี้
5 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้ดว้ ยตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้
4 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้ดว้ ยตนเอง
3 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะจากผูอ้ ื่นบ้างเล็กน้อย
2 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะ จากผูอ้ ื่น
1 หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทาได้โดยมีผอู ้ ื่นพาทา
โดยมีเกณฑ์การผ่านตามจุดประสงค์ พัฒนาการที่คาดหวัง คือ เมื่อนักเรี ยนทาได้ในระดับ 4
หรื อ 5 ต่อเนื่ องกันอย่างน้อย 3 ครั้ง
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถของผูเ้ รี ยน
4.50 - 5.00 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
3.50 - 4.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับดีมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับดี
1.50 - 2.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับพอใช้
1.00 - 1.49 หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับปรับปรุ ง
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แบบรายงานผลพัฒนาการของผู้เรียนทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เรื่ อง
การรับประทาน
อาหาร

การแต่ งกาย

การขับถ่ าย

การดูแลสุขอนามัย
ตนเอง

เป้าหมายการพัฒนาตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เด็กชายเคสามารถจับช้อนส้อมได้
ถูกต้อง

ผลการพัฒนา

เด็กชายเคสามารถจับช้อนส้อม
ได้โดยมีการช่วยเหลือ ชี้แนะ
จากผูอ้ ื่น
เด็กชายเคไม่รับประทานอาหารมูมมาม เด็กชายเคสามารถรับประทาน
หรื อทาอาหารหกเลอะเทอะ
อาหารโดยไม่มูมมาม หรื อ
ทาอาหารหกเลอะเทอะได้โดยมี
การช่วยเหลือ ชี้แนะ จากผูอ้ ื่น
เด็กชายเคสามารถสวมกางเกงเอวยืดได้ เด็กชายเคสามารถสวมกางเกง
เอวยืดได้ดว้ ยตนเอง
เด็กชายเคสามารถสวมเสื้ อผ่าหน้า
เด็กชายเคสามารถสวมเสื้ อ
มีกระดุมได้
ผ่าหน้า มีกระดุมได้ดว้ ยตนเอง
เด็กชายเคสามารถ รู ้จกั อุปกรณ์ทา
ความสะอาดหลังการขับถ่ายและ
การทาความสะอาดหลังการขับถ่าย
ห้องน้ าแบบชักโครก
เด็กชายเคสามารถนัง่ โถส้วมแบบ
ชักโครกได้ดว้ ยตนเองและเป็ น
แบบอย่างผูอ้ ื่นได้
เด็กชายเคสามารถทาความสะอาดมือ
และเท้าได้

เด็กชายเคสามารถทาความสะอาด
หน้าได้

เด็กชายเค รู ้จกั อุปกรณ์ในการทา
ความสะอาดหลังการขับถ่ายและ
การทาความสะอาดหลังการ
ขับถ่าย สามารถฉี ดชาระล้างด้วย
ตนเองและเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้
เด็กชายเคสามารถนัง่ โถส้วม
แบบชักโครกได้ดว้ ยตนเองและ
เป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นได้
เด็กชายเคสามารถทา
ความสะอาดมือ และเท้าได้โดยมี
การช่วยเหลือ ชี้แนะ จากผูอ้ ื่น
เด็กชายเคสามารถทา
ความสะอาดหน้าได้โดยมี
การช่วยเหลือ ชี้แนะ จากผูอ้ ื่น

หมายเหตุ
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เรื่ อง
การรับผิดชอบ
งานบ้ าน

เป้าหมายการพัฒนาตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เด็กชายเคสามารถเก็บสิ่ งของ เข้าที่ได้

เด็กชายเคสามารถปูที่นอนของ
ตนเองได้

ผลการพัฒนา
เด็กชายเคสามารถนาของเล่น
หรื อสิ่ งของต่าง ๆ ที่นาออกมาใช้
งาน และจัดเก็บเข้าที่ได้
ด้วยตนเอง
เด็กชายเคสามารถปูที่นอน
ของตนเองได้ดว้ ยตนเอง

หมายเหตุ
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แบบสรุ ปผลพัฒนาการของผู้เรียนก่ อน – หลังการใช้
รู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยน
ที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย จานวน 9 คน
ทักษะ
การช่วยเหลือตนเอง
การรับประทานอาหาร

คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รวม
เฉลีย่
การแต่งกาย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
รวม
เฉลีย่

คะแนน
เเต็ม 5 คะแนน
ก่อน หลัง
1
4
1
4
1
3
2
5
1
3
2
5
2
5
2
5
1
2
13
36
1.44
4
2
5
1
3
1
3
1
3
1
3
2
4
1
3
2
4
2
4
13
32
1.44
3.56

ผลพัฒนาการ
ของผูเ้ รี ยน
ผลต่าง ร้อยละ
3
60
3
40
2
40
3
40
2
40
3
60
3
60
3
60
1
20
23
420
2.56 46.67
3
60
2
40
2
40
2
40
2
40
2
40
2
40
2
40
2
40
19
380
2.11 42.22

แปล
ความหมาย
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึน้
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึน้
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ทักษะ
การช่วยเหลือตนเอง
การขับถ่าย

รวม
เฉลีย่
การดูแลสุ ขอนามัยตนเอง

รวม
เฉลีย่
การรับผิดชอบงานบ้าน

คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4

คะแนนเเต็ม 5
คะแนน
ก่อน หลัง
1
4
1
3
1
2
1
4
1
4
1
3
1
2
1
2
2
5
10
29
1.11
3.22
2
4
2
5
1
2
2
4
2
5
1
3
1
2
1
3
1
2
9
23
1.44
3.33
1
2
1
4
1
2
1
2

ผลพัฒนาการ
ของผูเ้ รี ยน
ผลต่าง ร้อยละ
3
60
2
40
1
20
3
60
3
60
2
40
1
20
1
20
3
60
19
380
2.11 42.22
2
40
3
60
1
20
2
40
3
60
2
40
1
20
2
40
1
20
14
280
1.89 37.78
1
20
3
60
1
20
1
20

แปล
ความหมาย
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
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ทักษะ
การช่วยเหลือตนเอง

คนที่
5
6
7
8
9

รวม
เฉลีย่

คะแนนเเต็ม 5
คะแนน
ก่อน หลัง
1
3
1
2
1
2
1
2
1
4
9
23
1.0
2.56

ผลพัฒนาการ
ของผูเ้ รี ยน
ผลต่าง ร้อยละ
2
40
1
20
1
20
1
20
3
60
14
280
1.56 31.11

แปล
ความหมาย
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น
สู งขึ้น

ประวัติผ้ ูวจิ ัย
ชื่ อ – สกุล :
วัน เดือน ปี เกิด :
ทีอ่ ยู่ :
การศึกษา :

การรับราชการ :

ผลงานวิชาการ :

พัทธยา ชนะพันธ์
29 ธันวาคม 2512
บ้านเลขที่ 140 หมู่ที่ 2 ตาบลคอนสาร อาเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณี ย ์ 36180
- พ.ศ. 2534 ปริ ญญาตรี ครุ ศาสตร์ บณ
ั ฑิต (ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2)
สาขาวิชา เคมี วิทยาลัยครู เพชรบูรณ์
- พ.ศ. 2550 ปริ ญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
สาขาวิชา หลักสู ตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร
- พ.ศ. 2556 ปริ ญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชา การบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- พ.ศ. 2536 บรรจุครั้งแรกตาแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3
โรงเรี ยนภูหลวงวิทยา จังหวัดเลย
- พ.ศ. 2550 ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครู ชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนคอนสารวิทยาคม สังกัด สานักงานเขตพื้นที่มธั ยมศึกษา เขต 30
- พ.ศ. 2557 ตาแหน่ง รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 52
จังหวัดเลย
- พ.ศ. 2558 ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านทุ่งชมพู อาเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น สังกัด สานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
- พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั ดารงตาแหน่ง ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุ โขทัย
1. การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) เรื่ อง ระบบนิเวศ
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
2. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคม (STS) เรื่ อง สารชีวโมเลกุล สาหรับนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 4
3. รู ปแบบภาวะผูน้ าทางการเรี ยนการสอนของผูบ้ ริ หาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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4. รู ปแบบการบริ หารเพื่อพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การช่วยเหลือตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย
5. การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุ โขทัย

