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การศกึษาพเิศษ (Special Education) 
 

การศกึษาพเิศษ  หมายถงึ การจัดการศกึษาส าหรับบคุคลทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ ไดแ้ก ่เด็กทีม่คีวาม

บกพร่องทางสตปัิญญา  เด็กทีม่คีวามบกพร่องทางการไดย้นิ  เดก้ทีม่คีวามบกพร่องทางสายตา  เด็กทีม่คีวาม

บกพร่องทางร่างกายและสขุภาพ  เด็กทีม่ปัีญหาทางการเรยีนรู ้ เด็กทีม่ปัีญหาทางดา้นอารมณ์และสงัคม  เด็กทีม่ี

ปัญหาทางพฤตกิรรม  เด็กปัญญาเลศิ  เด็กพกิารซ ้าซอ้น  ซึง่เดก้กลุม่พเิศษเหลา่นี้  จะไม่สามารถไดรั้บประโยชน์

อยา่งเต็มทีจ่ากการศกึษาจัดการศกึษาแบบเดยีวกนักับเด็กปกต ิ

ดงันัน้ การศกึษาพเิศษจงึมคีวามจ าเป็นตอ่การจัดการศกึษาแกเ่ด็กกลุม่พเิศษดงักลา่ว ซึง่การจัด

การศกึษาพเิศษไดร้วมถงึดา้นกระบวนการ สอน วธิกีารสอน เนือ้หาวชิา (หลักสตูร) เครือ่งมอืและอปุกรณ์ในการ

จัดการเรยีนการสอนทีส่นองตอบตอ่ความสามารถ และความตอ้งการของเด็กพเิศษเป็นรายบคุคล 

 

 

กระบวนการและองคป์ระกอบของการสอนเด็กพเิศษ 

เริม่จากสงัเกตพฤตกิรรมทั่วไป และท าการประเมนิความสามารถพืน้ฐานของเด็ก เพือ่จัดวางแผนการจัด

การศกึษาเฉพาะบคุคล (IEP : Individual Education Program) โดยเนน้การใชเ้ทคนคิการสอนทางการศกึษา

พเิศษทีเ่หมาะสมกับปัญหา และความตอ้งการของเด็กเป็นรายบคุคล 

  ในการจัดท าแผนการศกึษาเฉพาะบคุคล (IEP) ตอ้งมกีารวางแผนการสอนดว้ยความร่วมมอืกนัระหวา่ง

ผูป้กครอง นักการศกึษาพเิศษ นักกจิกรรมบ าบดั และผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับเด็กพเิศษ 

  เทคนคิการสอนเด็กพเิศษควรผสมผสานความเขา้ใจดา้นจติวทิยาเด็กทีเ่หมาะสมตอ่สภาพแวดลอ้ม ภาวะ

อาการ และความตอ้งการพเิศษของเด็ก ทัง้นีเ้พือ่เพิม่ศักยภาพในการเรยีนการสอนเด็กพเิศษไดอ้ยา่งม ี

ประสทิธผิล 

  หลงัจากผ่านการประเมนิจากแผนการศกึษาเฉพาะบคุคล (IEP) แลว้ จ าเป็นตอ้งค านงึถงึหลกัสตูร และ

วตัถปุระสงคข์องการเรยีนรูใ้นแตล่ะรายวชิา โดยน าขอ้มูลทีไ่ดม้าจัดท าเป็นแผนการสอนรายบคุคล (IIP : 

Individual Implementation Program) ซึง่เนน้วธิกีารสอน และกระบวนการสอนอยา่งเป็นระบบ มลี าดับขัน้ตอน

การสอนในเนือ้หาสาระของแตล่ะรายวชิา การสรา้งแรงจงูใจดว้ยการใหร้างวลัอยา่งมเีงือ่นไข 

 

ขอบขา่ยและกระบวนการจัดการเรยีนการสอนเด็กพเิศษ 

  ท าการประเมนิผลการเรยีนไปพรอ้ม ๆ กนักับการปรับเปลีย่นแผนการสอนหากพบขอ้บกพร่องในการเรยีน

การสอน นอกจากนี ้ควรสนับสนุนใหเ้ด็กสามารถเรยีนรู ้และแกปั้ญหาดว้ยตนเอง รวมถงึการเปิดโอกาสใหเ้ด็กได ้

ใชค้วามรู ้และแสดงความสามารถอยา่งเต็มศักยภาพ  

  ท าการคดักรองและประเมนิความสามารถพืน้ฐานของเด็ก เพือ่ใหท้ราบถงึระดบัความสามารถ และ

พัฒนาการของเด็กแตล่ะคน 

  ใหก้ารสง่เสรมิพัฒนาการทีเ่หมาะสมแกเ่ด็กตามพัฒนาการทีพ่งึประสงคใ์นแตล่ะชว่งวยั 

  มกีารจัดท าแผนการศกึษาเฉพาะบคุคลเพือ่การจัดการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมตอ่พัฒนาการ และความ

ตอ้งการพเิศษของเด็กแตล่ะคน 

  ใหค้ าแนะน าและท าความเขา้ใจแกผู่ป้กครองหรอืผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัเด็ก วา่ควรใหก้ารสง่เสรมิ

พัฒนาการแกเ่ด็กในดา้นใดบา้ง เชน่ ทกัษะดา้นการคดิ ทักษะดา้นวชิาการ ทกัษะดา้นการสือ่ความหมาย และการ

ใชภ้าษา เป็นตน้ 

  ใหก้ารฝึกฝนและเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดแ้สดงความสามารถทีม่อียูอ่ย่างเต็มที ่และถูกตอ้งเหมาะสมตอ่ 

สภาพแวดลอ้มหรอืสถานการณ์ 

  มกีารเสรมิประสบการณ์พเิศษแกเ่ด็กเพือ่ใหเ้ด็กม ีโลกทัศนท์ีก่วา้งขึน้รวมถงึความสามารถในการ

ชว่ยเหลอืตนเอง และสามารถด ารงชวีติในสงัคมไดอ้ยา่งปกตสิขุ 

 

 

 

mailto:Ot.freeland@gmail.com


OT Freeland Clinic  
100 Moo.2 Donkeaw , Mea-Rim District Chiang Mai Provide Thailand 50180  

Contact us : e-mail: Ot.freeland@gmail.com  Tel: 66(0)871885182  

OT Freeland plant a life (พืน้ที่แห่งชวีิต) 

 

การศกึษาพเิศษ เป็นรูปแบบการฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการศกึษา ทีม่บีทบาทส าคญัในการเพิม่ทกัษะ
พืน้ฐานดา้นสงัคม การสือ่สาร และทกัษะทางความคดิ ซึง่ท าใหเ้กดิผลดใีนระยะยาว โดยเนือ้หาหลักสตูรจะเนน้

การเตรยีมความพรอ้ม เพือ่ใหเ้ด็กสามารถใชใ้นชวีติประจ าวนัจรงิๆ ได ้ควบคูไ่ปกบัทักษะทางวชิาการ 

ควรมกีารจัดท า แผนการจัดการศกึษาเฉพาะบคุคล (Individualized Education Program; IEP) 

โดยออกแบบใหเ้หมาะสมกบัระดบัความสามารถ ความบกพร่อง และความสนใจของเด็กแตล่ะคน เพือ่ใหเ้กดิการ
เรยีนรูท้ีง่า่ย ไม่สบัสน เด็กสามารถน าทักษะทีไ่ดจ้ากชัน้เรยีนไปใชน้อกหอ้งเรยีนได ้

  โปรแกรมการสอนในหอ้งเรยีนทีน่่าสนใจ คอื โปรแกรม TEACCH (Treatment and Education 
of Autistic and related Communication handicapped CHildren) พัฒนาโดย Dr.Eric Schopler เนน้การสอน

อยา่งมรีะบบ ขัน้ตอน และการจัดสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัเด็ก เป็นหัวใจส าคญั โดยมกีารจัดหอ้งเรยีนใหเ้ป็น
ระบบ จัดของเป็นหมวดหมู ่จัดตารางเวลากจิกรรมตา่งๆ แน่นอน และมคีวามคาดหวงัทีช่ดัเจน ท าใหเ้ด็กรูว้า่เขา

ตอ้งท าอะไรบา้ง และสอนอย่างมขีัน้ตอน วธิกีารสอนจะเนน้ใชภ้าพมากกวา่เสยีง สอนใหส้ือ่สารโดยใชรู้ปหรอื
สญัลักษณ์ตา่งๆ เนื้อหาจะครอบคลมุในทกัษะทกุดา้น 

  ส าหรับประเทศไทยเอง การฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการศกึษา ส าหรับบคุคลออทสิตกิ ก าลงัอยูใ่นชว่งของ
การเปลีย่นแปลงและพัฒนา เพือ่ใหส้อดรับกบั รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบญัญัติ

การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2545 

  รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 43 กลา่วไวว้า่ “บคุคลยอ่มมสีทิธเิสมอกนั ในการ

รับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไมน่อ้ยกวา่สบิสองปี ทีรั่ฐจัดใหอ้ยา่งทัว่ถงึ และมคีณุภาพโดยไมเ่ก็บคา่ใชจ้า่ย” 

  พระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 10 วรรค 2 กลา่วไวว้า่ “การจัดการศกึษาส าหรับ

บคุคลทีม่คีวามบกพร่องทางร่างกาย จติใจ สตปัิญญา อารมณ์ สงัคม การสือ่สาร และการเรยีนรู ้หรอืมรี่างกาย
พกิาร หรอืทพุพลภาพ หรอืบคุคลซึง่ไมส่ามารถพึง่ตนเองได ้หรอืไมม่ผีูด้แูล หรอืผูด้อ้ยโอกาส ตอ้งจัดใหบ้คุคล

ดงักลา่ว มสีทิธแิละโอกาสทีไ่ดรั้บการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นพเิศษ” 

  ปัจจุบนัมทีางเลอืกในการศกึษาเพิม่ขึน้ ทัง้ในรูปแบบโรงเรยีนการศกึษาพเิศษเฉพาะทาง โรงเรยีนเรยีน

ร่วม หอ้งเรยีนคูข่นาน หอ้งเรยีนปกต ิรวมถงึการศกึษานอกโรงเรยีน และการศกึษาตามอธัยาศยั 
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