การตอบสนองต่ อการช่ วยเหลือ (Responsiveness to Intervention: RTI)
ดร.สมพร หวานเสร็จ
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 5 กําหนดให้คนพิการ
มีสิทธิ ทางการศึกษาดังนี" (1) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายตั"งแต่แรกเกิดหรื อพบความพิการ
จนตลอดชีวติ พร้อมทั"งได้รับเทคโนโลยี สิ/ งอํานวยความสะดวก สื/ อ บริ การและความช่วยเหลืออื/น
ใดทางการศึกษา (2) เลือกบริ การทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรู ปแบบการศึกษา โดย
คํานึ งถึง ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจําเป็ นพิเศษของบุคคลนั"น (3)
ได้รับการศึกษาที/มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั"งการจัดหลักสู ตร กระบวนการ
เรี ยนรู ้ การทดสอบทางการศึกษา ที/เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจําเป็ นพิเศษ ของคนพิการ
แต่ละประเภทและบุ คคล และใน มาตรา 8 วรรคสามกําหนดให้สถานศึ กษาในทุ กสังกัดจัด
สภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุ นการเรี ยนการสอน ตลอดจนบริ การเทคโนโลยี สิ/ งอํานวยความ
สะดวก สื/ อ บริ การและความช่ วยเหลื ออื/นใดทางการศึกษา ที/ คนพิการสามารถเข้าถึ งและใช้
ประโยชน์ได้
การสํา รวจข้อ มู ล ประชากรคนพิ ก าร มี ก ารดํา เนิ น การและจัดทํา ฐานข้อ มู ล โดยหลาย
หน่วยงาน ทําให้การคิดประมาณการสัดส่ วนคนพิการ จากข้อมูลของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันไป
เช่น องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ได้ประมาณการว่าร้อยละ 5-10 ของ
ประชากรโลกเป็ นคนพิการโดยคนพิการส่ วนใหญ่อยู่ในพื"นที/เขตชนบทของประเทศกําลังพัฒนา
และประมาณร้อยละ 75 ไม่สามารถเข้าถึงบริ การที/จาํ เป็ นได้หรื อเข้าถึงได้อย่าง (สํานักบริ หารงาน
การศึกษาพิเศษ, 2555) ข้อมูลคนพิการของประเทศไทยที/สํานักงานสถิติแห่ งชาติ (2551)ได้สํารวจ
ความพิการ ในปี พ.ศ. 2550 จาก จํานวนประชากรประมาณ 65.5 ล้านคน เป็ นผูท้ ี/พิการ 1,871,860
ล้านคน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 2.9 เมื/อพิจารณาเปรี ยบเทียบในแต่ละกลุ่มอายุพบว่า ประชากรที/พิการมี
แนวโน้มเพิ/มมากขึ"นตามอายุที/เพิ/มสู งขึ"น โดยคนพิการในกลุ่มอายุต/าํ กว่า 20 ปี มีนอ้ ยกว่าร้อยละ 1 ของ
ประชากรในกลุ่มอายุเดียวกัน และประชากรที/พิการจะค่อย ๆเพิ/มสู งขึ"น จนกระทัง/ อายุต" งั แต่ 75 ปี ขึ"นไป
เป็ นกลุ่ มประชากรพิการมากที/สุดคื อ ร้ อยละ 31.0 เมื/อพิจารณาประชากรที/ พิการเปรี ยบเทียบต่อ
ประชากรตามเพศและเขตการปกครองเดียวกัน พบว่า เพศหญิงมีประชากรที/พิการมากกว่าเพศชาย
คิดเป็ นร้อยละ 3.0 และร้อยละ 2.7 ตามลําดับ โดยนอกเขตเทศบาลมีร้อยละของประชากรที/พิการ
มากกว่าประมาณ 2 เท่าของในเขตเทศบาล เมื/อจําแนกตามภาค พบว่า ภาคเหนือ มีประชากรพิการสู งที/สุด
คือ ร้อยละ 4.4 รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ร้อยละ 3.5 ภาคใต้ ร้อยละ 2.3 ภาคกลาง ร้อยละ 2.2
กรุ งเทพมหานคร มีประชากรพิการตํ/าที/สุดคือร้อยละ 0.5 ดังแสดงในตารางที/ 1
ดร.สมพร หวานเสร็จ : การตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Responsiveness to Intervention: RTI)
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ตารางที* 1 จํานวนคนพิการจําแนกตามเพศ เขตปกครองและภาค พ.ศ. 2550
รายการ
รวมทัว/ ราชอาณาจักร
เพศ ชาย
หญิง
เขตการปกครอง ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
ภาค กรุ งเทพมหานคร
กลาง (ไม่รวม กทม.)
เหนื อ
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ใต้

ประชากร(คน)
65,566,359
32,179,099
33,387,261
19,898,496
45,667,864
6,890,722
15,967,812
11,698,100
22,062,343
8,947,383

ประชากรทีพ* กิ าร
(คน)
1,871,860
864,028
1,007,832
312,497
1,559,363
33,392
346,028
518,624
772,931
200,885

ร้ อยละของ
ประชากรทีพ* กิ าร
2.9
2.7
3.0
1.6
3.4
0.5
2.2
4.4
3.5
2.3

ข้อมูลประมาณการประชากรไทย ของสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ได้ พ.ศ.2548-2568 ทําให้สามารถคํานวณจํานวนประชากรผูพ้ ิการ ดังตารางที/ 2 (สํานักบริ หารงาน
การศึกษาพิเศษ, 2555)
ตารางที/ 2 แสดงจํานวนประชากรทั"งประเทศและประชากร ปี 2555-2559
ปี พ.ศ.
ประชากรทั4งหมด (คน)
จํานวนคนพิการ (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
จากการสํารวจประชากรที/พิการ อายุ 5-30 ปี จํานวน 2.3 แสนคน มีถึงร้อยละ 81.7 ที/ ไม่ได้
กําลังเรี ยนหรื อไม่เคยเรี ยน และมีเพียงร้อยละ 18.3 ที/กาํ ลังเรี ยน ซึ/ งส่ วนใหญ่ร้อยละ 9.5 กําลังเรี ยน
ในระดับประถมศึกษา รองลงมาเรี ยนระดับมัธยมศึกษา คิดเป็ น ร้อยละ 6.0 และระดับปริ ญญาตรี มี
เพียงร้อยละ 0.5 ดังแสดงในภาพที/ 1 (สํานักงานสถิติแห่งชาติ ,2551)
ภาพที/ 1 ร้อยละของประชากรที/พิการอายุ 5-30 ปี จําแนกตามระดับการศึกษาที/กาํ ลังเรี ยนพ.ศ. 2550
ดร.สมพร หวานเสร็จ : การตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Responsiveness to Intervention: RTI)

หน้ า 2

จากสถิตินกั เรี ยนพิการเรี ยนร่ วมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั"นพื"นฐาน
พบว่า ปี การศึกษา 2552 มีจาํ นวน 49,563 คน ปี การศึกษา 2553 มีจาํ นวน 78,560 คน ปี การศึกษา 2554 จํานวน
91,747 คน(กลุ่มสารสนเทศ สํานักนโยบายและแผน สพฐ, 2555)
จํานวน (คน)
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ภาพที/ 2 จํานวนนักเรี ยนพิการเรี ยนร่ วมในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
จากที/ กล่ าวมาจะเห็ นได้ว่าจํานวนคนพิการมี แนวโน้มเพิ/มขึ" นอย่างต่อเนื/ อง ทุ กกลุ่ มอายุ
การจัดการศึ ก ษาสํ า หรั บ คนพิ ก าร ควรส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ วนร่ ว มในการจัดการศึ ก ษา
ครอบคลุ มคนพิการทุกคนอย่างเท่าเทียมแมะมีมาตรฐานทุกระบบ ทุกระดับการศึกษาแก่คนพิการ
ทุกประเภทคนพิการให้ชดั เจน โดยมีระบบการวินิจฉัย คัดกรองความพิการหรื อความบกพร่ อง
ตั"งแต่แรกเกิ ด พัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษา การสนับสนุ นเทคโนโลยีส/ิ งอํานวยความสะดวก
บริ หารและความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษา มีกระบวนการติดตามการช่ วยเหลื อคนพิการ โดย
สร้ างความร่ วมมือระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และองค์กรภาคีเครื อข่ายที/เกี/ ยวข้องกับคน
ดร.สมพร หวานเสร็จ : การตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Responsiveness to Intervention: RTI)
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พิการในท้องถิ/ นเพื/ อบริ การทางการศึ กษาเหมาะสมกับความต้องการจําเป็ นพิเศษและมี คุณภาพ
รวมทั"ง และการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื"อต่อการพัฒนาตนเองและจัดการเรี ยนการสอนของครู
การเพิ/ม จํา นวนของนัก เรี ย นที/ มี ปัญหาทางการเรี ย นรู ้ ใ นโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม นํา ไปสู่ การ
วิพากษ์วิจารณ์ กระบวนการ ขั"นตอนและเกณฑ์การคัดกรอง คัดแยกความพิการทางการศึกษา ว่า
เป็ นไปเพื/อการวางแผนการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการจําเป็ นพิเศษของนักเรี ยน
รายบุ คคลหรื อไม่ อย่างไรก็ตามทําให้สถานศึกษาตื/ นตัวให้การช่ วยเหลื อนักเรี ยนที/ มีผลสัมฤทธิZ
ทางการเรี ยนตํ/าหรื อเป็ นการลดจํานวนนักเรี ยนกลุ่มเสี/ ยงที/จะมีปัญหาทางการเรี ยนรู ้หรื อพฤติกรรม
ซึ/ งนักเรี ยนที/มีปัญหาพฤติกรรมหรื อมีขอ้ จํากัดในการอ่าน การเขียน อาจจะไม่ใช่ นกั เรี ยนที/ได้รับ
การวินิจฉัยว่ามีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ หรื อมีปัญหาพฤติ กรรมอารมณ์ ก็ได้ ถ้าหากนักเรี ยน
ได้รับ การช่ วยเหลื อก่ อนหน้า นั"น อย่า งเหมาะสม ตั"ง แต่ ก ระบวนการประเมิ น กระบวนการจัด
ประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู ้ การวัดประเมิ นผลที/ เหมาะสม ตามหลัก สู ตรแกนกลางหรื อหลัก สู ตร
สถานศึ ก ษาสํ า หรั บ นัก เรี ย นทั/ว ไปและหลัก สู ต รเร่ ง รั ด เฉพาะบุ ค คล (Individual intensive
curriculum) สําหรับนักเรี ยนที/เป็ นกลุ่มเสี/ ยงหรื อมีความต้องการจําเป็ นพิเศษทางการศึกษา
กระบวนการประเมิน คัดกรอง การให้ความช่ วยเหลื อ ตรวจสอบพัฒนาการของนักเรี ยน
อย่ า งเป็ นระบบ การตัด สิ น ใจให้ บ ริ ก ารต่ า งๆ ที/ เ ป็ นความจํา เป็ นสํ า หรั บ นัก เรี ย น เช่ น การ
ปรั บ เปลี/ ย นการเรี ย นการสอนรวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารภายใต้ข ้อ มู ล การคัด กรองและข้อ มู ล การ
ให้บ ริ ก าร จากการตรวจสอบความก้า วหน้า ทางการเรี ย นเรี ย นรู ้ อย่า งต่ อเนื/ อง เพื/ อให้นัก เรี ย น
ประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายของหลักสู ตรแกนกลาง เรี ยกว่า การตอบสนองต่อการช่ วยเหลื อ
(Responsiveness to Intervention: RTI) มีหลักการพื"นฐาน ดังนี"
1. กระบวนการตรวจคัดกรองของโรงเรี ยน ซึ/ งในโรงเรี ยนทัว/ ไปจะมีการศึกษาผลสัมฤทธิZ
ทางการเรี ยนจากสมุดรายงานผลการเรี ยนของนักเรี ยน ซึ/ งจะเป้ ฯข้อมูลคัดกรองเบื"องต้นของครู
ประจําชั"นหรื อประจําวิชาในระดับชั"นที/นกั เรี ยนจะเรี ยนต่อไป ในขั"นตอนนี" ครู จะได้รับข้อมูลทั"ง
จากรายงานผลการเรี ยน การสัมภาษณ์ สอบถามผูเ้ กี/ ยวข้อง เพื/อระบุนกั เรี ยนที/มีความเสี/ ยงที/จะมี
ปั ญหาทางการเรี ยนและพฤติกรรม โรงเรี ยนควรมีการตั"งคณะกรรมการคัดกรองนักเรี ยนทําหน้าที/
กําหนดเกณฑ์ ตัวชี" วดั หรื อคุ ณลักษณะของนักเรี ยนที/จะต้องได้รับการช่ วยเหลื อทางการเรี ยนใน
ระดับต่างๆ เช่น การสอนเสริ มหรื อการให้เวลาในการเรี ยนเพิ/มขึ"น การปรับหลักสู ตรแกนกลางบาง
ด้านหรื อการใช้เทคโนโลยี สิ/ งอํานวยความสะดวกเพื/อลดข้อจํากัดทางการเรี ยน การใช้หลักสู ตร
เร่ งรัดเฉพาะบุคคลหรื อการทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในกรณี ที/นกั เรี ยนมีความต้องการ
จําเป็ นพิเศษทางการศึกษา

ดร.สมพร หวานเสร็จ : การตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Responsiveness to Intervention: RTI)

หน้ า 4

การตรวจคัดกรอง เป็ นการประเมินที/มีลกั ษณะอย่างง่าย รวดเร็ วและต้นทุนตํ/า โดยใช้การ
ทดสอบ การทําซํ"าในทักษะที/สําคัญที/เหมาะสมกับวัย เช่ น การระบุ ตวั อักษร การอ่านคํา ความ
เข้าใจการคิดคํานวณเบื"องต้นในชี วิตประจําวัน หรื อการสังเกตความถี/ ของพฤติกรรม เช่ น ความ
งุ่มง่าม การอยู่ไม่น/ิ ง การขาดสมาธิ หรื อการทํางานไม่เสร็ จตามเวลา ในกระบวนการตัดกรองนี"
ไม่ใช่การวินิจฉัยโรค นักเรี ยนควรได้รับการตัดสิ นว่าเป็ น "ความเสี/ ยง" ตัวอย่างเช่น ครู พยาบาล
ประจําโรงเรี ยนใช้แบบคัดกรองสายตา (Snellen chart ) เพื/อต้องการตัวบ่งชี" อย่างรวดเร็ วเกี/ยวกับ
ปั ญหาการมองเห็นของนักเรี ยนที/อาจมีจากระยะการมองไกล หากนักเรี ยนมีปัญหาในการอ่านแบบ
คัดกรองสายตา ครู พยาบาลจะส่ งต่อโรงพยาบาลหรื อแพทย์เฉพาะทางเพื/อประเมินในเชิ งลึกมากขึ"น
ในทํานองเดี ยวกันครู ในห้องเรี ยนใช้มาตรการตรวจคัดกรองเพื/อระบุนักเรี ยนที/ มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์การคัดกรอง ความเป็ นไปได้สําหรับกลุ่มที/มีความเสี/ ยง ซึ/ งนักเรี ยนจะได้รับการประเมินใน
เชิ งลึกต่อไป และนักเรี ยนกลุ่มเสี/ ยงจะได้รับการตรวจสอบความก้าวหน้าในช่ วงถัดไปหกสัปดาห์
กับการประเมินที/เฉพาะเจาะจง นักเรี ยนบางคนอาจมีพฒั นาการดีข" ึนหรื อปั ญหาทางการเรี ยนหมด
ไปในหกสั ป ดาห์ ก็ ไ ด้เ นื/ อ งจากในช่ วงเวลาการคัด กรอง นัก เรี ย นอาจไม่ มี ค วามพร้ อ มหรื อ อยู่
ระหว่า งการปรั บ ตัวกับ ชั"นเรี ย นใหม่ เมื/ อ นัก เรี ย นทราบข้อ มู ล การคัดกรองจากครู นัก เรี ย นจะ
พยายามปรับตัวมากขึ"นและผูป้ กครองให้ความสําคัญและมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาของนักเรี ยน
สําหรับกระบวนการการคัดกรองที/จะมีประโยชน์ควรมีลกั ษณะ ดังนี"
1) สามารถระบุนกั เรี ยนที/ตอ้ งการประเมินในเชิงลึกและเฉพาะเจาะจงต่อไปได้ชดั เจน
2) กระบวนการคัดกรองต้องมีการปฏิบตั ิหรื อเกิดจากความสามารถที/แท้จริ งของนักเรี ยน
3) การตรวจคัดกรองเป็ นไปในทางสร้างสรรเพื/อลดข้อจํากัดทางการเรี ยนรู ้ซ/ ึ งนํามาซึ/ ง
การสนับสนุนทรัพยากรและการช่วยเหลือต่างๆ
กระบวนการตรวจ คัดกรอง ที/ ต้องตัดสิ น ระบุ นัก เรี ย นที/ เป็ นกลุ่ ม เสี/ ย งทางการศึ ก ษา
จํา เป็ นต้องทํา ในรู ป แบบของคณะกรรมการ เนื/ องจากถ้า การระบุ นัก เรี ย นผิดพลาดจะทํา ให้
สู ญเสี ยทรัพยากร และมีค่าใช้จ่ายเพิ/มขึ"น เช่น การตรวจประเมินในเชิ งลึกซึ/ งต้องได้รับการประเมิน
จากผ้เชี/ ยวชาญหรื อแพทย์เฉพาะทาง ในขณะเดี ยวกันถ้านักเรี ยนที/มีปัญหาไม่ได้รับการระบุวา่ เป็ น
กลุ่ มเสี/ ยง จะส่ งผลให้นักเรี ยนเหล่ านั"นพลาดโอกาสที/ จะได้รับประโยชน์จากการให้บริ การการ
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ช่ วยเหลื อ ดังนั"นคณะกรรมการคัดกรองนักเรี ยน ควรร่ วมกันกําหนดตัวชี" วดั ที/มีความเหมาะสม
ถูกต้อง ชัดเจน มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นที/ยอมรับได้
การคัดกรองเป็ นสิ/ งสําคัญที/แสดงให้เห็นก่อนการแนะนําบริ การขั"นต่อไป ซึ/ งต้องทําซํ"าแล้ว
ซํ"าอีกในระหว่างปี การศึกษา ข้ามระดับชั"น และในระหว่างหลักสู ตรของการเรี ยนการสอนตั"งแต่
ปฐมวัยจนระดับประถมศึกษา ซึ/ งนักเรี ยนที/ได้รับการคัดกรองว่าเป็ นกลุ่มเสี/ ยงอาจจะได้รับการ
ประเมินอย่างต่อเนื/ องอย่างน้อย 2 ปี การศึกษา และต้องมีการระบุครู ผรู ้ ับผิดชอบนักเรี ยนแต่ละคน
เพื/อให้การติดตามตรวจสอบข้อมูลมีประสทิธิภาพมากขึ"น
เกณฑ์การชี" วดั ระดับการช่ วยเหลือควรสอดคล้องกับระดับความต้องการจําเป็ นพิเศษทาง
การศึกษา ทั"งวัสดุประกอบหลักสู ตร สถานที/ อุปกรณ์และบุคคลในโรงเรี ยน เช่น 1) กําหนดว่า
นักเรี ยนที/ได้รับคะแนนตํ/ากว่าร้อยละ 15 ของคะแนนเต็มแต่ละวิชา จะได้รับการช่วยเหลือ คือ การ
จัดทําหลักสู ตรเร่ งรัดเฉพาะบุคคลหรื อการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที/มีครู การศึกษา
พิเศษช่วยเหลือ 2) กําหนดว่านักเรี ยนที/ได้รับคะแนนตํ/ากว่าร้อยละ 15-25 ของคะแนนเต็มแต่ละ
วิชา จะได้รับการช่ วยเหลื อ คือ การสอนเสริ มหลังเวลาเรี ยน การสนับสนุ นเทคโนโลยีสิ/งอํานวย
ความสะดวก การเชิ ญผูป้ กครองให้มีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหา 3) นักเรี ยนที/ได้คะแนนระหว่าง
ร้ อยละ 25-50 จะได้รับ การช่ ว ยเหลื อ คื อ การเพิ/ ม เวลาในการทํา ข้อสอบ เพิ/ ม เวลาเรี ย น จัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรี ยนหรื อที/บา้ น สนับสนุ นเทคโนโลยีส/ิ งอํานวยความสะดวก โดยในข้อ 2)
และ 3) มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนบรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตรของโรงเรี ยน ซึ/ งการคัดกรองจะดําเนิ นการต้นปี
การศึ กษาและให้การช่ วยเหลื อ ติ ดตามความก้าวหน้าประจําสัปดาห์ เป็ นเวลา 5-8 สัปดาห์ พบว่า
จํานวนนักเรี ยนกลุ่มเสี/ ยง จะลดลงถึงร้อยละ 50 นักเรี ยนที/ไม่จาํ เป็ นต้องรับการช่วยเหลืออีก (Compton,
Fuchs, Fuchs & Bryant, 2006)
2. การติ ดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการตอบสนองการช่ วยเหลื อนักเรี ยน เป็ น
ขั"นตอนการประเมินเพื/อกําหนดขอบเขตที/นกั เรี ยนจะได้รับประโยชน์จากการเรี ยนการสอนในชั"น
เรี ยนและการตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตร โดยมีสมมติฐานพื"นฐาน คือ นักเรี ยนจะได้รับ
ประโยชน์จากการเรี ยนการสอนที/มีคุณภาพสู ง ได้เรี ยนรู ้ทกั ษะ ประสบความสําเร็ จในการเรี ยนการ
สอนของห้ อ งเรี ย น สํ า หรั บ นัก เรี ย นที/ ต อบสนองต่ อ การเรี ย นการสอนไม่ เ ป็ นไปตามเกณฑ์
นักเรี ยนจะได้รับทางเลือกใหม่จากการช่วยเหลือเพื/อให้นกั เรี ยนสามารถตอบสนองได้เหมาะสม
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กระบวนการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรี ยนอย่างต่อเนื/ อง เป็ นเครื/ องมือจําเป็ นที/ใช้
วัดประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอนซึ/ งครู ได้ปรั บเปลี/ ยนและยังเป็ นข้อมูลสําคัญสําหรั บตัดสิ นใจ
กําหนดระดับการช่ วยเหลื อที/ เหมาะสมสําหรั บ นักเรี ยนเป็ นรายบุ คคล ขึ"นอยูก้ บั ข้อกําหนดของ
คณะกรรมการคัดกรองนักเรี ยน มีหลายระดับ ยกตัวอย่าง เช่น
การตรวจสอบความก้าวหน้าในขั"นที/ 1 เป็ นวิธีการตรวจคัดกรองทัว/ ไปสําหรับนักเรี ยนทุก
คน การตรวจคัด กรองโรงเรี ย นทั/ว และการตรวจสอบความก้า วหน้า ในชั"น ที/ 1 ขั"น ตอนการ
ตรวจสอบความก้าวหน้าแต่ละช่วงเวลาเพื/อกําหนดนักเรี ยนที/อาจมีความเสี/ ยงและเพื/อตรวจสอบว่า
นักเรี ยนมีความก้าวหน้าตามที/คาดหวังไว้ในหลักสู ตรสถานศึกษา ซึ/ งวัดประเมินผลโดยใช้หลักสู ตร
เป็ นฐาน (Curriculum Based Measurement) เป็ นการประเมิ นทักษะที/ แตกต่ า งกันครอบคลุ ม
หลักสู ตรประจําปี ในลักษณะที/การทดสอบรายสัปดาห์เพื/อเทียบเคียงในความยากลําบาก เช่ น ใน
เดือนกันยายนทดสอบวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื/ องการคํานวณเงินกราฟ แผนภูมิและทักษะการแก้ปัญหา
ซึ/ งครอบคลุมในช่ วงเวลาเรี ยนตลอดทั"งปี ในเดือนพฤศจิกายนและ หรื อเดื อนกุมภาพันธ์และหรื อ
พฤษภาคมก็ทดสอบหลักสู ตรประจําปี ในตรงเรื/ องเดี ยวกันแต่มีรายการทดสอบที/แตกต่างออกไป
เพื/อดูความก้าวหน้า ถ้าคะแนนที/เพิ/มขึ"นนี" แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนมีการพัฒนา เพิ/มขึ"น ถ้าคะแนน
เท่าเดิมหรื อลดลงแสดงให้เห็นว่านักเรี ยนจําเป็ นต้องได้รับการช่วยเหลือโดยการปรับหลักสู ตร หรื อ
ปรับเปลี/ยนกระบวนการเรี ยนการสอนและต้องได้รับการช่วยเหลือในระดับต่อไป
ในขั"นที/ 2 การตรวจสอบความก้าวหน้าที/มีการกําหนดการช่ วยเหลื อให้นกั เรี ยนประสบ
ความสําเร็ จ จะต้องมีการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสิ นใจขึ"นมาเพื/อตรวจสอบให้นกั เรี ยนสามารถ
กลับไปเรี ยนในห้องเรี ยนทัว/ ไป อย่างน้อยสองครั"งต่อสัปดาห์รวมทั"งการปรับเปลี/ยนหลักสู ตรหรื อ
ออกแบบการเรี ยนการสอนที/ตอบสนองความต้องการของนักเรี ยนรายบุคคล ติดตามความก้าวหน้า
ของนักเรี ยนตามวัตถุประสงค์ระยะสั"นและเป้ าหมายประจําปี ที/ระบุในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุ ค คล (Individual Education Plan: IEP) ในการดํา เนิ นงานให้สํา เร็ จนั"นโรงเรี ย นอาจต้อง
เปลี/ยนแปลงโครงสร้างรวมทั"งกําหนดคณะกรรมการทํางานอย่างเป็ นรู ปธรรม
3. การให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษตามเกณฑ์ที/คณะกรรมการในโรงเรี ยนร่ วมกัน
กําหนด เพื/อตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนในระดับต่ าง ๆอย่างเป็ นรู ป ธรรม โดยกําหนด
เป้ าหมายตามความต้องการจําเป็ นพิเศษเฉพาะบุคคล เช่น ระดับน้อยสําหรับนักเรี ยนที/มีผลสัมฤทธิZ
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ทางการเรี ยนตํ/า ระดับปานกลางสําหรั บ นักเรี ยนกลุ่ ม เสี/ ยงและระดับมากสําหรั บ นักเรี ย นพิการ
ประเด็นที/ควรนํามาใช้กาํ หนดเกณฑ์เพื/อออกแบบกลยุทธ์การเรี ยนการสอนการและวิธีการในระดับ
ต่างๆ ดังนี"
1) ขนาดของกลุ่มการเรี ยนการสอน หรื อการสอนรายบุคคล
2) ข้อกําหนดของเนื"อหาหรื อมาตรฐานการเรี ยนรู ้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
3) ระยะเวลาของการช่วยเหลือ ควรนับเป็ นสัปดาห์
4) ความถี/ของการสนับสนุนความช่วยเหลือ
5) ความถี/ของการตรวจสอบความก้าวหน้า
6) ระดับความสามารถหรื อทักษะของผูส้ อน
7) วัตถุประสงค์การสอนเน้นพุทธิ พิสัยหรื อทักษะพิสัย
การออกแบบกลยุทธ์การเรี ยนการสอนการและวิธีการวัดประเมินผลนั"นขึ"นอยูก่ บั ความ
ชัดเจนของกระบวนการคัดกรอง การตรวจสอบความก้าวหน้าของการตอบสนองการช่วยเหลือ
นักเรี ยนของครู หรื อผูใ้ ห้ความช่วยเหลือ
4. การให้ความช่วยเหลืออย่างจริ งใจ เป็ นการสร้างความมัน/ ใจว่านักเรี ยนจะได้รับการ
เรี ยนการสอนในห้องเรี ยนที/เหมาะสมในชั"นเรี ยนทัว/ ไปตามกฎหมาย ส่ วนประกอบสําคัญที/
นําไปสู่ ความจริ งใจในการให้ความช่วยเหลือที/นกั เรี ยนที/มความต้องการจําเป็ นพิเศษทางการศึกษา
ต้องการจากโรงเรี ยน มีดงั นี"
1) ระบบการนําหลักสู ตรไปสู่ การปฏิบตั ิบนพื"นฐานข้อมูลที/สอดคล้องกับนักเรี ยนทุกคน
ในโรงเรี ยน
2) กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที/มีประสิ ทธิ ภาพ
3) การใช้รูปแบบการสอนตรง (Direct instruction model)
4) การระบุวสั ดุการเรี ยนการสอนในแต่ละเนื" อหาสาระที/มีการปรับเปลี/ยนสําหรับนักเรี ยน
5) การตรวจสอบองค์ประกอบการเรี ยนการสอนที/เน้นนักเรี ยนสําคัญ
6) การวัดประเมินโดยใช้หลักสู ตรเป็ นฐาน (Curriculum Based Measurement: CBM)
7) การใช้วดี ีโอหรื อบันทึกข้อสังเกตของการเรี ยนการสอนเป็ นแนวทางการปรับปรุ งการ
เรี ยนการสอนแต่ละครั"ง
8) ตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรี ยนเป็ นรายสัปดาห์ หรื อรายเดือน
9) การเปรี ยบเทียบผลลัพธ์กบั เป้ าหมายการให้ความช่วยเหลือทุกสัปดาห์ เป็ นเส้นกราฟ
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การให้ความช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความจําเป็ นต้องพัฒนาระบบ
สนับสนุนการช่วยเหลือของโรงเรี ยนด้วย ซึ/ งควรมุ่งเน้นที/ครู ตอ้ งมีความรู ้เรื/ องหลักสู ตรและอ่าน
หลักสู ตรของโรงเรี ยนเป็ นประจําจนมีความคุน้ เคยกับหลักการและขั"นตอนของการนําหลักสู ตรสู่
การเรี ยนการสอน มีความรู ้ ความเข้าใจในหลักการณ์การวัดผล การตรวจสอบความก้าวหน้า โดย
ใช้หลักสู ตรเป็ นฐาน ดังนั"นโรงเรี ยนจึงควรดําเนินการ ดังนี"
1) การฝึ กอบรมครู ให้มีความรู ้ ความเข้าใจหลักสู ตรของโรงเรี ยนและให้บริ การช่วยเหลือ
นักเรี ยนแบบมืออาชีพ
2) การจัดสรรทรัพยากร ถ้าครู ไม่มีทรัพยากรที/เหมาะสมที/จะใช้การช่วยเหลือ ซึ/ งเป็ น
หน้าที/ของผูบ้ ริ หารที/จะได้รับหรื อแจกจ่ายทรัพยากรที/จาํ เป็ นต่อการช่วยเหลือนักเรี ยนกลุ่มเสี/ ยงให้
ได้รับการพัฒนาตามเป้ าหมายของหลักสู ตรสถานศึกษา
5. ความเที/ ยงตรงในการดําเนิ นการ RTI วิธีกช่ วยเหลื อและกระบวนการรวบรวม
ข้อมูล การปรับเปลี/ ยนวิธีการเรี ยนการสอน การสนับสนุ นทรัพยากร การปฏิ บตั ิอย่างมืออาชี พ
ควรมีการตรวจสอบและพัฒนาอย่างต่อเนื/องเพื/อให้กระบวนการ RTI มีความสอดคล้องกับนักเรี ยน
และบริ บท สถานการณ์ปัจจุบนั มากที/สุด การดําเนิ นงานที/ทาํ ให้แน่ใจว่านักเรี ยนตอบสนองต่อการ
ช่วยเหลือในทางที/ดี เช่น กําหนดการช่วยเหลือในโครงสร้างของโรงเรี ยน มีผรู ้ ับผิดชอบโดยตรง มี
การปรับปรุ งกระบวนการช่วยเหลือหลังการประเมินความก้าวหน้าของนักเรี ยน

อธิ บายเทคนิ ค

วิธีการช่วยเหลือที/ชดั เจน มีระบบการรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ การตัดสิ นใจกําหนดมาตรการ
รับผิดชอบชัดเจน และระบุโทษหากไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
กล่าวโดยสรุ ปการตอบสนองต่อการช่วยเหลือหรื อ RTI เป็ นกระบวนการ ที/ป้องกันความ
ล่าช้าในการเรี ยนรู ้ ลดปั ญหาพฤติกรรม อารมณ์ ป้ องกันความล้มเหลวทางการเรี ยนของนักเรี ยน
กระบวนการ RTI ควรเริ/ มตั"งแต่ ชั"นอนุ บาลหรื อประถมศึกษา เพื/อให้ครู สามารถช่วยเหลือนักเรี ยน
กลุ่มเสี/ ยงได้ทนั ท่วงที เช่ น การปรับเปลี/ยนทัศนคติ กระบวนการเรี ยนการสอน การใช้เทคโนโลยี
สิ/ งอํานวยความสะดวก หรื อการสอนเสริ ม ซึ/ งครู ควรมีขอ้ มูลเพียงพอในการตัดสิ นใจเลือกเนื"อหา
สาระ เทคนิ ค วิธีการสอน สื/ อการเรี ยนการสอน วิธีการวัดประเมินผลที/ตรงกับเป้ าหมายหลักสู ตร
และสอดคล้องกับปั ญหาการเรี ยนของนักเรี ยน ให้ความสําคัญกับการตรวจสอบความก้าวหน้าทุก
สั ป ดาห์ และโรงเรี ย นมี ร ะบบการสนับ สนุ น เช่ น พัฒ นาครู ใ ห้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจหลัก สู ต ร
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สถานศึ ก ษา การนํา หลัก สู ต รสู่ ก ารปฏิ บ ัติ เ พื/ อ พัฒ นานัก เรี ย นทุ ก คนในโรงเรี ย น สนับ สนุ น
ทรัพยากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอน สภาพแวดล้อม บริ การเทคโนโลยี สิ/ งอํานวยความ

สะดวก สื/ อ บริ การและความช่ วยเหลืออื/นใดทางการศึกษาที/เพียงพอแก่ครู ในการให้ความ
ช่ วยเหลื อนักเรี ยน อย่างจริ งจัง เพื/อช่ วยให้นักเรี ยนที/ มีความต้องการจําเป็ นพิเศษทางการศึกษา
ประสบความสําเร็ จในการเรี ยนร่ วมและได้รับการศึกษาที/มีมาตรฐานตามที/กฎหมายกําหนด
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