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พระราชบญัญติัการจดัการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551  มาตรา 5 กาํหนดให้คนพิการ

มีสิทธิทางการศึกษาดงันี"   (1) ไดรั้บการศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายตั"งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ
จนตลอดชีวติ พร้อมทั"งไดรั้บเทคโนโลยี สิ/งอาํนวยความสะดวก สื/อ บริการและความช่วยเหลืออื/น
ใดทางการศึกษา  (2) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดย
คาํนึงถึง ความสามารถ ความสนใจ ความถนดัและความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของบุคคลนั"น (3) 
ไดรั้บการศึกษาที/มีมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทั"งการจดัหลกัสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ที/เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ ของคนพิการ
แต่ละประเภทและบุคคล และใน มาตรา 8 วรรคสามกาํหนดให้สถานศึกษาในทุกสังกดัจดั
สภาพแวดลอ้ม ระบบสนบัสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิ/งอาํนวยความ
สะดวก สื/อ บริการและความช่วยเหลืออื/นใดทางการศึกษา ที/คนพิการสามารถเขา้ถึงและใช้
ประโยชน์ได ้

การสํารวจข้อมูลประชากรคนพิการ มีการดาํเนินการและจัดทาํฐานข้อมูล โดยหลาย
หน่วยงาน ทาํใหก้ารคิดประมาณการสัดส่วนคนพิการ จากขอ้มูลของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกนัไป
เช่น องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization : WHO) ไดป้ระมาณการวา่ร้อยละ 5-10 ของ
ประชากรโลกเป็นคนพิการโดยคนพิการส่วนใหญ่อยู่ในพื"นที/เขตชนบทของประเทศกาํลงัพฒันา
และประมาณร้อยละ 75 ไม่สามารถเขา้ถึงบริการที/จาํเป็นไดห้รือเขา้ถึงไดอ้ยา่ง (สํานกับริหารงาน
การศึกษาพิเศษ, 2555)    ขอ้มูลคนพิการของประเทศไทยที/สํานกังานสถิติแห่งชาติ (2551)ไดส้ํารวจ
ความพิการ ในปีพ.ศ. 2550  จาก จาํนวนประชากรประมาณ 65.5 ลา้นคน เป็นผูที้/พิการ 1,871,860  
ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.9    เมื/อพิจารณาเปรียบเทียบในแต่ละกลุ่มอายุพบวา่ ประชากรที/พิการมี
แนวโนม้เพิ/มมากขึ"นตามอายุที/เพิ/มสูงขึ"น โดยคนพิการในกลุ่มอายุต ํ/ากวา่ 20 ปี มีนอ้ยกวา่ร้อยละ 1 ของ
ประชากรในกลุ่มอายเุดียวกนั และประชากรที/พิการจะค่อย ๆเพิ/มสูงขึ"น จนกระทั/งอายุตั"งแต่  75 ปีขึ"นไป 
เป็นกลุ่มประชากรพิการมากที/สุดคือ ร้อยละ 31.0 เมื/อพิจารณาประชากรที/พิการเปรียบเทียบต่อ
ประชากรตามเพศและเขตการปกครองเดียวกนั พบวา่ เพศหญิงมีประชากรที/พิการมากกวา่เพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 3.0 และร้อยละ 2.7 ตามลาํดบั โดยนอกเขตเทศบาลมีร้อยละของประชากรที/พิการ
มากกวา่ประมาณ 2 เท่าของในเขตเทศบาล  เมื/อจาํแนกตามภาค พบวา่ ภาคเหนือ มีประชากรพิการสูงที/สุด
คือ ร้อยละ 4.4 รองลงมาคือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 3.5 ภาคใต ้ร้อยละ 2.3  ภาคกลาง ร้อยละ 2.2  
กรุงเทพมหานคร มีประชากรพิการตํ/าที/สุดคือร้อยละ 0.5    ดงัแสดงในตารางที/ 1    

การตอบสนองต่อการช่วยเหลอื (Responsiveness to Intervention: RTI) 
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ตารางที* 1  จาํนวนคนพิการจาํแนกตามเพศ  เขตปกครองและภาค พ.ศ. 2550 

รายการ ประชากร(คน) ประชากรที*พกิาร

(คน) 

ร้อยละของ

ประชากรที*พกิาร 

รวมทั/วราชอาณาจกัร 65,566,359 1,871,860 2.9 
เพศ  ชาย 
        หญิง 

32,179,099 864,028 2.7 
33,387,261 1,007,832 3.0 

เขตการปกครอง      ในเขตเทศบาล 
                                นอกเขตเทศบาล 

19,898,496 312,497 1.6 
45,667,864 1,559,363 3.4 

ภาค      กรุงเทพมหานคร 6,890,722 33,392 0.5 
             กลาง (ไม่รวม กทม.) 15,967,812 346,028 2.2 
             เหนือ 11,698,100 518,624 4.4 
             ตะวนัออกเฉียงเหนือ   22,062,343 772,931 3.5 
            ใต ้ 8,947,383 200,885 2.3 

 

ขอ้มูลประมาณการประชากรไทย ของสถาบนัวจิยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล 

ได ้พ.ศ.2548-2568  ทาํให้สามารถคาํนวณจาํนวนประชากรผูพ้ิการ ดงัตารางที/ 2  (สํานกับริหารงาน

การศึกษาพิเศษ, 2555)   

ตารางที/ 2  แสดงจาํนวนประชากรทั"งประเทศและประชากร ปี 2555-2559 

ปี พ.ศ. ประชากรทั4งหมด (คน) จํานวนคนพกิาร (คน) 
2555 64,109,300 1,859,200 
2556 64,308,400 1,864,900 
2557 64,487,800 1,870,200 
2558 64,647,600 1,874,800 
2559 64,787,700 1,878,800 

จากการสาํรวจประชากรที/พิการ อาย ุ5-30 ปี จาํนวน 2.3 แสนคน มีถึงร้อยละ 81.7 ที/ ไม่ได้

กาํลงัเรียนหรือไม่เคยเรียน และมีเพียงร้อยละ 18.3 ที/กาํลงัเรียน ซึ/ งส่วนใหญ่ร้อยละ 9.5 กาํลงัเรียน

ในระดบัประถมศึกษา รองลงมาเรียนระดบัมธัยมศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 6.0  และระดบัปริญญาตรี มี

เพียงร้อยละ 0.5   ดงัแสดงในภาพที/  1 (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ ,2551) 

ภาพที/ 1  ร้อยละของประชากรที/พิการอาย ุ5-30 ปี  จาํแนกตามระดบัการศึกษาที/กาํลงัเรียนพ.ศ. 2550 
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จากสถิตินกัเรียนพิการเรียนร่วมในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั"นพื"นฐาน 

พบวา่ ปีการศึกษา 2552  มีจาํนวน 49,563  คน ปีการศึกษา 2553  มีจาํนวน 78,560 คน ปีการศึกษา 2554  จาํนวน  
91,747 คน(กลุ่มสารสนเทศ สาํนกันโยบายและแผน สพฐ, 2555)   
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ภาพที/ 2 จาํนวนนกัเรียนพิการเรียนร่วมในสถานศึกษาสังกดั สพฐ. 

จากที/กล่าวมาจะเห็นได้ว่าจาํนวนคนพิการมีแนวโน้มเพิ/มขึ"นอย่างต่อเนื/อง ทุกกลุ่มอาย ุ 
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ควรส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ครอบคลุมคนพิการทุกคนอยา่งเท่าเทียมแมะมีมาตรฐานทุกระบบ ทุกระดบัการศึกษาแก่คนพิการ
ทุกประเภทคนพิการให้ชดัเจน โดยมีระบบการวินิจฉัย คดักรองความพิการหรือความบกพร่อง
ตั"งแต่แรกเกิด  พฒันารูปแบบการจดัการศึกษา  การสนบัสนุนเทคโนโลยีสิ/งอาํนวยความสะดวก 
บริหารและความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษา มีกระบวนการติดตามการช่วยเหลือคนพิการ  โดย
สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และองค์กรภาคีเครือข่ายที/เกี/ยวขอ้งกบัคน
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พิการในทอ้งถิ/นเพื/อบริการทางการศึกษาเหมาะสมกบัความตอ้งการจาํเป็นพิเศษและมีคุณภาพ 
รวมทั"ง และการจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อื"อต่อการพฒันาตนเองและจดัการเรียนการสอนของครู 

การเพิ/มจาํนวนของนักเรียนที/มีปัญหาทางการเรียนรู้ในโรงเรียนเรียนร่วม นาํไปสู่การ
วิพากษ์วิจารณ์กระบวนการ ขั"นตอนและเกณฑ์การคดักรอง  คดัแยกความพิการทางการศึกษา ว่า
เป็นไปเพื/อการวางแผนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของนกัเรียน
รายบุคคลหรือไม่ อย่างไรก็ตามทาํให้สถานศึกษาตื/นตวัให้การช่วยเหลือนักเรียนที/มีผลสัมฤทธิZ
ทางการเรียนตํ/าหรือเป็นการลดจาํนวนนกัเรียนกลุ่มเสี/ยงที/จะมีปัญหาทางการเรียนรู้หรือพฤติกรรม 
ซึ/ งนกัเรียนที/มีปัญหาพฤติกรรมหรือมีขอ้จาํกดัในการอ่าน การเขียน อาจจะไม่ใช่นกัเรียนที/ไดรั้บ
การวินิจฉัยว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือมีปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ก็ได ้ถ้าหากนักเรียน
ได้รับการช่วยเหลือก่อนหน้านั"นอย่างเหมาะสม ตั" งแต่กระบวนการประเมิน  กระบวนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  การวดัประเมินผลที/เหมาะสม ตามหลกัสูตรแกนกลางหรือหลกัสูตร
สถานศึกษาสําหรับนักเรียนทั/วไปและหลักสูตรเร่งรัดเฉพาะบุคคล (Individual intensive 
curriculum) สาํหรับนกัเรียนที/เป็นกลุ่มเสี/ยงหรือมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษทางการศึกษา   

กระบวนการประเมิน คดักรอง การให้ความช่วยเหลือ ตรวจสอบพฒันาการของนกัเรียน
อย่างเป็นระบบ  การตัดสินใจให้บริการต่างๆ ที/ เป็นความจาํเป็นสําหรับนักเรียน  เช่น การ
ปรับเปลี/ยนการเรียนการสอนรวมถึงการให้บริการภายใต้ข้อมูลการคัดกรองและข้อมูลการ
ให้บริการ จากการตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียนเรียนรู้อย่างต่อเนื/อง  เพื/อให้นักเรียน
ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายของหลกัสูตรแกนกลาง เรียกว่า การตอบสนองต่อการช่วยเหลือ 
(Responsiveness to Intervention: RTI)  มีหลกัการพื"นฐาน  ดงันี"   

1. กระบวนการตรวจคดักรองของโรงเรียน  ซึ/ งในโรงเรียนทั/วไปจะมีการศึกษาผลสัมฤทธิZ
ทางการเรียนจากสมุดรายงานผลการเรียนของนกัเรียน    ซึ/ งจะเป้ฯขอ้มูลคดักรองเบื"องตน้ของครู
ประจาํชั"นหรือประจาํวิชาในระดบัชั"นที/นกัเรียนจะเรียนต่อไป ในขั"นตอนนี" ครูจะไดรั้บขอ้มูลทั"ง
จากรายงานผลการเรียน การสัมภาษณ์ สอบถามผูเ้กี/ยวขอ้ง เพื/อระบุนกัเรียนที/มีความเสี/ยงที/จะมี
ปัญหาทางการเรียนและพฤติกรรม  โรงเรียนควรมีการตั"งคณะกรรมการคดักรองนกัเรียนทาํหนา้ที/
กาํหนดเกณฑ์  ตวัชี" วดัหรือคุณลกัษณะของนักเรียนที/จะตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือทางการเรียนใน
ระดบัต่างๆ เช่น การสอนเสริมหรือการใหเ้วลาในการเรียนเพิ/มขึ"น  การปรับหลกัสูตรแกนกลางบาง
ดา้นหรือการใช้เทคโนโลยี สิ/งอาํนวยความสะดวกเพื/อลดขอ้จาํกดัทางการเรียน  การใช้หลกัสูตร
เร่งรัดเฉพาะบุคคลหรือการทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลในกรณีที/นกัเรียนมีความตอ้งการ
จาํเป็นพิเศษทางการศึกษา 
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การตรวจคดักรอง เป็นการประเมินที/มีลกัษณะอยา่งง่าย รวดเร็วและตน้ทุนตํ/า โดยใชก้าร

ทดสอบ การทาํซํ" าในทกัษะที/สําคญัที/เหมาะสมกบัวยั  เช่น การระบุตวัอกัษร  การอ่านคาํ ความ

เขา้ใจการคิดคาํนวณเบื"องตน้ในชีวิตประจาํวนั  หรือการสังเกตความถี/ของพฤติกรรม  เช่น ความ

งุ่มง่าม การอยู่ไม่นิ/ง  การขาดสมาธิ หรือการทาํงานไม่เสร็จตามเวลา   ในกระบวนการตดักรองนี"

ไม่ใช่การวินิจฉยัโรค  นกัเรียนควรไดรั้บการตดัสินวา่เป็น "ความเสี/ยง"  ตวัอย่างเช่น  ครูพยาบาล

ประจาํโรงเรียนใชแ้บบคดักรองสายตา (Snellen  chart ) เพื/อตอ้งการตวับ่งชี"อยา่งรวดเร็วเกี/ยวกบั

ปัญหาการมองเห็นของนกัเรียนที/อาจมีจากระยะการมองไกล  หากนกัเรียนมีปัญหาในการอ่านแบบ

คดักรองสายตา ครูพยาบาลจะส่งต่อโรงพยาบาลหรือแพทยเ์ฉพาะทางเพื/อประเมินในเชิงลึกมากขึ"น 

ในทาํนองเดียวกนัครูในห้องเรียนใช้มาตรการตรวจคดักรองเพื/อระบุนักเรียนที/มีคุณสมบติัตาม

เกณฑ์การคดักรอง ความเป็นไปไดส้ําหรับกลุ่มที/มีความเสี/ยง  ซึ/ งนกัเรียนจะไดรั้บการประเมินใน

เชิงลึกต่อไป  และนกัเรียนกลุ่มเสี/ยงจะไดรั้บการตรวจสอบความกา้วหนา้ในช่วงถดัไปหกสัปดาห์

กบัการประเมินที/เฉพาะเจาะจง  นกัเรียนบางคนอาจมีพฒันาการดีขึ"นหรือปัญหาทางการเรียนหมด

ไปในหกสัปดาห์ก็ได้เนื/องจากในช่วงเวลาการคดักรอง นักเรียนอาจไม่มีความพร้อมหรืออยู่

ระหว่างการปรับตัวกับชั" นเรียนใหม่ เมื/อนักเรียนทราบข้อมูลการคดักรองจากครู นักเรียนจะ

พยายามปรับตวัมากขึ"นและผูป้กครองใหค้วามสาํคญัและมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาของนกัเรียน 

สาํหรับกระบวนการการคดักรองที/จะมีประโยชน์ควรมีลกัษณะ ดงันี"   

1)  สามารถระบุนกัเรียนที/ตอ้งการประเมินในเชิงลึกและเฉพาะเจาะจงต่อไปไดช้ดัเจน 

2) กระบวนการคดักรองตอ้งมีการปฏิบติัหรือเกิดจากความสามารถที/แทจ้ริงของนกัเรียน 

3) การตรวจคดักรองเป็นไปในทางสร้างสรรเพื/อลดขอ้จาํกดัทางการเรียนรู้ซึ/ งนาํมาซึ/ ง

การสนบัสนุนทรัพยากรและการช่วยเหลือต่างๆ  

กระบวนการตรวจ คัดกรอง ที/ต้องตัดสินระบุนักเรียนที/เป็นกลุ่มเสี/ ยงทางการศึกษา

จาํเป็นต้องทาํในรูปแบบของคณะกรรมการ     เนื/องจากถ้าการระบุนักเรียนผิดพลาดจะทาํให้

สูญเสียทรัพยากร และมีค่าใชจ่้ายเพิ/มขึ"น เช่น การตรวจประเมินในเชิงลึกซึ/ งตอ้งไดรั้บการประเมิน

จากผเ้ชี/ยวชาญหรือแพทยเ์ฉพาะทาง ในขณะเดียวกนัถา้นกัเรียนที/มีปัญหาไม่ไดรั้บการระบุวา่เป็น

กลุ่มเสี/ยง จะส่งผลให้นักเรียนเหล่านั"นพลาดโอกาสที/จะได้รับประโยชน์จากการให้บริการการ
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ช่วยเหลือ ดงันั"นคณะกรรมการคดักรองนกัเรียน ควรร่วมกนักาํหนดตวัชี" วดั  ที/มีความเหมาะสม

ถูกตอ้ง ชดัเจน มีประสิทธิภาพและเป็นที/ยอมรับได ้ 

 การคดักรองเป็นสิ/งสาํคญัที/แสดงใหเ้ห็นก่อนการแนะนาํบริการขั"นต่อไป ซึ/ งตอ้งทาํซํ" าแลว้

ซํ" าอีกในระหวา่งปีการศึกษา ขา้มระดบัชั"น และในระหวา่งหลกัสูตรของการเรียนการสอนตั"งแต่

ปฐมวยัจนระดบัประถมศึกษา ซึ/ งนกัเรียนที/ไดรั้บการคดักรองวา่เป็นกลุ่มเสี/ยงอาจจะไดรั้บการ

ประเมินอยา่งต่อเนื/องอยา่งนอ้ย 2 ปีการศึกษา และตอ้งมีการระบุครูผูรั้บผดิชอบนกัเรียนแต่ละคน

เพื/อใหก้ารติดตามตรวจสอบขอ้มูลมีประสทิธิภาพมากขึ"น  

 เกณฑ์การชี" วดัระดบัการช่วยเหลือควรสอดคลอ้งกบัระดบัความตอ้งการจาํเป็นพิเศษทาง

การศึกษา ทั"งวสัดุประกอบหลกัสูตร  สถานที/  อุปกรณ์และบุคคลในโรงเรียน   เช่น  1)  กาํหนดวา่

นกัเรียนที/ไดรั้บคะแนนตํ/ากวา่ร้อยละ 15 ของคะแนนเต็มแต่ละวิชา จะไดรั้บการช่วยเหลือ คือ การ

จดัทาํหลกัสูตรเร่งรัดเฉพาะบุคคลหรือการจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลที/มีครูการศึกษา

พิเศษช่วยเหลือ   2) กาํหนดวา่นกัเรียนที/ไดรั้บคะแนนตํ/ากวา่ร้อยละ 15-25 ของคะแนนเต็มแต่ละ

วิชา จะไดรั้บการช่วยเหลือ คือ การสอนเสริมหลงัเวลาเรียน การสนบัสนุนเทคโนโลยีสิ/งอาํนวย

ความสะดวก  การเชิญผูป้กครองให้มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา 3) นกัเรียนที/ไดค้ะแนนระหว่าง 

ร้อยละ 25-50 จะได้รับการช่วยเหลือ คือ  การเพิ/มเวลาในการทาํข้อสอบ เพิ/มเวลาเรียน จัด

สภาพแวดลอ้มในห้องเรียนหรือที/บา้น สนบัสนุนเทคโนโลยีสิ/งอาํนวยความสะดวก   โดยในขอ้ 2)

และ 3) มุ่งเนน้ให้นกัเรียนบรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตรของโรงเรียน ซึ/ งการคดักรองจะดาํเนินการตน้ปี

การศึกษาและให้การช่วยเหลือ ติดตามความกา้วหน้าประจาํสัปดาห์ เป็นเวลา  5-8 สัปดาห์ พบว่า 

จาํนวนนกัเรียนกลุ่มเสี/ยง จะลดลงถึงร้อยละ 50 นกัเรียนที/ไม่จาํเป็นตอ้งรับการช่วยเหลืออีก (Compton, 

Fuchs, Fuchs & Bryant, 2006) 

2.   การติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการตอบสนองการช่วยเหลือนักเรียน เป็น

ขั"นตอนการประเมินเพื/อกาํหนดขอบเขตที/นกัเรียนจะไดรั้บประโยชน์จากการเรียนการสอนในชั"น

เรียนและการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสูตร โดยมีสมมติฐานพื"นฐาน คือ นกัเรียนจะไดรั้บ

ประโยชน์จากการเรียนการสอนที/มีคุณภาพสูง ไดเ้รียนรู้ทกัษะ ประสบความสําเร็จในการเรียนการ

สอนของห้องเรียน สําหรับนักเรียนที/ตอบสนองต่อการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเกณฑ ์  

นกัเรียนจะไดรั้บทางเลือกใหม่จากการช่วยเหลือเพื/อใหน้กัเรียนสามารถตอบสนองไดเ้หมาะสม   
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กระบวนการตรวจสอบความกา้วหนา้ของนกัเรียนอย่างต่อเนื/อง เป็นเครื/องมือจาํเป็นที/ใช้

วดัประสิทธิภาพการเรียนการสอนซึ/ งครูได้ปรับเปลี/ยนและยงัเป็นขอ้มูลสําคญัสําหรับตดัสินใจ

กาํหนดระดับการช่วยเหลือที/เหมาะสมสําหรับนักเรียนเป็นรายบุคคล ขึ"นอยูก้บัข้อกาํหนดของ

คณะกรรมการคดักรองนกัเรียน มีหลายระดบั ยกตวัอยา่ง เช่น  

การตรวจสอบความกา้วหนา้ในขั"นที/ 1  เป็นวิธีการตรวจคดักรองทั/วไปสําหรับนกัเรียนทุก

คน การตรวจคัดกรองโรงเรียนทั/วและการตรวจสอบความก้าวหน้า ในชั" นที/  1 ขั"นตอนการ

ตรวจสอบความกา้วหนา้แต่ละช่วงเวลาเพื/อกาํหนดนกัเรียนที/อาจมีความเสี/ยงและเพื/อตรวจสอบวา่

นกัเรียนมีความกา้วหนา้ตามที/คาดหวงัไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษา ซึ/ งวดัประเมินผลโดยใชห้ลกัสูตร

เป็นฐาน (Curriculum Based Measurement) เป็นการประเมินทกัษะที/แตกต่างกันครอบคลุม

หลกัสูตรประจาํปีในลกัษณะที/การทดสอบรายสัปดาห์เพื/อเทียบเคียงในความยากลาํบาก  เช่น ใน

เดือนกนัยายนทดสอบวิชาคณิตศาสตร์  เรื/องการคาํนวณเงินกราฟ แผนภูมิและทกัษะการแกปั้ญหา

ซึ/ งครอบคลุมในช่วงเวลาเรียนตลอดทั"งปี ในเดือนพฤศจิกายนและ หรือเดือนกุมภาพนัธ์และหรือ

พฤษภาคมก็ทดสอบหลกัสูตรประจาํปีในตรงเรื/องเดียวกนัแต่มีรายการทดสอบที/แตกต่างออกไป

เพื/อดูความกา้วหน้า ถา้คะแนนที/เพิ/มขึ"นนี"แสดงให้เห็นว่านกัเรียนมีการพฒันา เพิ/มขึ"น  ถา้คะแนน

เท่าเดิมหรือลดลงแสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนจาํเป็นตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือโดยการปรับหลกัสูตร หรือ

ปรับเปลี/ยนกระบวนการเรียนการสอนและตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือในระดบัต่อไป  

ในขั"นที/ 2  การตรวจสอบความกา้วหน้าที/มีการกาํหนดการช่วยเหลือให้นกัเรียนประสบ

ความสําเร็จ  จะตอ้งมีการสร้างหลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจขึ"นมาเพื/อตรวจสอบให้นกัเรียนสามารถ

กลบัไปเรียนในห้องเรียนทั/วไป อยา่งนอ้ยสองครั" งต่อสัปดาห์รวมทั"งการปรับเปลี/ยนหลกัสูตรหรือ

ออกแบบการเรียนการสอนที/ตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียนรายบุคคล ติดตามความกา้วหนา้

ของนกัเรียนตามวตัถุประสงคร์ะยะสั"นและเป้าหมายประจาํปีที/ระบุในแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ

บุคคล (Individual Education Plan: IEP)  ในการดาํเนินงานให้สําเร็จนั"นโรงเรียนอาจต้อง

เปลี/ยนแปลงโครงสร้างรวมทั"งกาํหนดคณะกรรมการทาํงานอยา่งเป็นรูปธรรม 

3. การใหค้วามช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษตามเกณฑที์/คณะกรรมการในโรงเรียนร่วมกนั

กาํหนด เพื/อตอบสนองความต้องการของผูเ้รียนในระดบัต่าง ๆอย่างเป็นรูปธรรม  โดยกาํหนด

เป้าหมายตามความตอ้งการจาํเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล เช่น ระดบันอ้ยสําหรับนกัเรียนที/มีผลสัมฤทธิZ
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ทางการเรียนตํ/า ระดบัปานกลางสําหรับนักเรียนกลุ่มเสี/ยงและระดับมากสําหรับนักเรียนพิการ   

ประเด็นที/ควรนาํมาใชก้าํหนดเกณฑเ์พื/อออกแบบกลยทุธ์การเรียนการสอนการและวิธีการในระดบั

ต่างๆ ดงันี"   

1) ขนาดของกลุ่มการเรียนการสอน  หรือการสอนรายบุคคล 

2) ขอ้กาํหนดของเนื"อหาหรือมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3) ระยะเวลาของการช่วยเหลือ ควรนบัเป็นสัปดาห์ 

4) ความถี/ของการสนบัสนุนความช่วยเหลือ  

5) ความถี/ของการตรวจสอบความกา้วหนา้ 

6) ระดบัความสามารถหรือทกัษะของผูส้อน 

7) วตัถุประสงคก์ารสอนเนน้พุทธิพิสัยหรือทกัษะพิสัย 

การออกแบบกลยทุธ์การเรียนการสอนการและวธีิการวดัประเมินผลนั"นขึ"นอยูก่บัความ

ชดัเจนของกระบวนการคดักรอง  การตรวจสอบความกา้วหนา้ของการตอบสนองการช่วยเหลือ

นกัเรียนของครูหรือผูใ้หค้วามช่วยเหลือ 

4. การใหค้วามช่วยเหลืออยา่งจริงใจ   เป็นการสร้างความมั/นใจวา่นกัเรียนจะไดรั้บการ
เรียนการสอนในห้องเรียนที/เหมาะสมในชั"นเรียนทั/วไปตามกฎหมาย    ส่วนประกอบสาํคญัที/
นาํไปสู่ความจริงใจในการให้ความช่วยเหลือที/นกัเรียนที/มความตอ้งการจาํเป็นพิเศษทางการศึกษา
ตอ้งการจากโรงเรียน  มีดงันี"  

1) ระบบการนาํหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติับนพื"นฐานขอ้มูลที/สอดคลอ้งกบันกัเรียนทุกคน
ในโรงเรียน 

2) กระบวนการจดัการเรียนการสอนที/มีประสิทธิภาพ 
3) การใชรู้ปแบบการสอนตรง (Direct instruction model)  
4) การระบุวสัดุการเรียนการสอนในแต่ละเนื"อหาสาระที/มีการปรับเปลี/ยนสาํหรับนกัเรียน 
5) การตรวจสอบองคป์ระกอบการเรียนการสอนที/เนน้นกัเรียนสาํคญั 
6) การวดัประเมินโดยใชห้ลกัสูตรเป็นฐาน (Curriculum Based Measurement: CBM)  
7) การใชว้ดีีโอหรือบนัทึกขอ้สังเกตของการเรียนการสอนเป็นแนวทางการปรับปรุงการ

เรียนการสอนแต่ละครั" ง 
8) ตรวจสอบความกา้วหนา้ของนกัเรียนเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน  
9) การเปรียบเทียบผลลพัธ์กบัเป้าหมายการใหค้วามช่วยเหลือทุกสัปดาห์ เป็นเส้นกราฟ 
 



ดร.สมพร  หวานเสรจ็  : การตอบสนองต่อการช่วยเหลอื (Responsiveness to Intervention: RTI)   หน้า 9 

 

การใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ  มีความจาํเป็นตอ้งพฒันาระบบ

สนบัสนุนการช่วยเหลือของโรงเรียนดว้ย ซึ/ งควรมุ่งเนน้ที/ครูตอ้งมีความรู้เรื/องหลกัสูตรและอ่าน

หลกัสูตรของโรงเรียนเป็นประจาํจนมีความคุน้เคยกบัหลกัการและขั"นตอนของการนาํหลกัสูตรสู่

การเรียนการสอน  มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการณ์การวดัผล การตรวจสอบความกา้วหนา้ โดย

ใชห้ลกัสูตรเป็นฐาน  ดงันั"นโรงเรียนจึงควรดาํเนินการ  ดงันี"   

1) การฝึกอบรมครูใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจหลกัสูตรของโรงเรียนและใหบ้ริการช่วยเหลือ

นกัเรียนแบบมืออาชีพ  

2) การจดัสรรทรัพยากร ถา้ครูไม่มีทรัพยากรที/เหมาะสมที/จะใชก้ารช่วยเหลือ ซึ/ งเป็น

หนา้ที/ของผูบ้ริหารที/จะไดรั้บหรือแจกจ่ายทรัพยากรที/จาํเป็นต่อการช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่มเสี/ยงให้

ไดรั้บการพฒันาตามเป้าหมายของหลกัสูตรสถานศึกษา 

5. ความเที/ยงตรงในการดาํเนินการ  RTI  วิธีกช่วยเหลือและกระบวนการรวบรวม

ขอ้มูล  การปรับเปลี/ยนวิธีการเรียนการสอน  การสนบัสนุนทรัพยากร  การปฏิบติัอย่างมืออาชีพ 

ควรมีการตรวจสอบและพฒันาอยา่งต่อเนื/องเพื/อให้กระบวนการ RTI มีความสอดคลอ้งกบันกัเรียน

และบริบท สถานการณ์ปัจจุบนัมากที/สุด  การดาํเนินงานที/ทาํให้แน่ใจวา่นกัเรียนตอบสนองต่อการ

ช่วยเหลือในทางที/ดี เช่น กาํหนดการช่วยเหลือในโครงสร้างของโรงเรียน มีผูรั้บผิดชอบโดยตรง มี

การปรับปรุงกระบวนการช่วยเหลือหลงัการประเมินความกา้วหนา้ของนกัเรียน  อธิบายเทคนิค 

วธีิการช่วยเหลือที/ชดัเจน   มีระบบการรวบรวมขอ้มูล ขอ้เสนอแนะ การตดัสินใจกาํหนดมาตรการ

รับผดิชอบชดัเจน และระบุโทษหากไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด 

กล่าวโดยสรุปการตอบสนองต่อการช่วยเหลือหรือ RTI  เป็นกระบวนการ ที/ป้องกนัความ

ล่าชา้ในการเรียนรู้  ลดปัญหาพฤติกรรม อารมณ์  ป้องกนัความลม้เหลวทางการเรียนของนกัเรียน  

กระบวนการ RTI ควรเริ/มตั"งแต่ ชั"นอนุบาลหรือประถมศึกษา เพื/อให้ครูสามารถช่วยเหลือนกัเรียน

กลุ่มเสี/ยงไดท้นัท่วงที เช่น การปรับเปลี/ยนทศันคติ กระบวนการเรียนการสอน  การใชเ้ทคโนโลยี

สิ/งอาํนวยความสะดวก หรือการสอนเสริม   ซึ/ งครูควรมีขอ้มูลเพียงพอในการตดัสินใจเลือกเนื"อหา 

สาระ  เทคนิค วิธีการสอน สื/อการเรียนการสอน วิธีการวดัประเมินผลที/ตรงกบัเป้าหมายหลกัสูตร

และสอดคลอ้งกบัปัญหาการเรียนของนกัเรียน   ให้ความสําคญักบัการตรวจสอบความกา้วหนา้ทุก

สัปดาห์  และโรงเรียนมีระบบการสนับสนุน เช่น พฒันาครูให้มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตร
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สถานศึกษา การนําหลักสูตรสู่การปฏิบัติเพื/อพัฒนานักเรียนทุกคนในโรงเรียน  สนับสนุน

ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน สภาพแวดลอ้ม บริการเทคโนโลยี สิ/งอาํนวยความ

สะดวก สื/อ บริการและความช่วยเหลืออื/นใดทางการศึกษาที/เพียงพอแก่ครูในการให้ความ

ช่วยเหลือนักเรียน อย่างจริงจงั เพื/อช่วยให้นักเรียนที/มีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษทางการศึกษา

ประสบความสาํเร็จในการเรียนร่วมและไดรั้บการศึกษาที/มีมาตรฐานตามที/กฎหมายกาํหนด 
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