99

บทที่ 8
การจัดการศึกษาปฐมวัยสําหรับ
กลุมเปาหมายเฉพาะ
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บทที่ 8
การจัดการศึกษาปฐมวัยสําหรับ
กลุมเปาหมายเฉพาะ
เด็กปฐมวัยที่เปนกลุมเปาหมายเฉพาะ หมายถึง เด็กปฐมวัยที่มีสภาพรางกาย
สติปญญา อารมณ จิตใจที่แตกตางจากเด็กปกติทั่วไป หรือ มีประสบการณสําคัญใน
ชีวิตที่สงผลกระทบอยางรุนแรงจนทําใหไมสามารถดําเนินชีวิตและพัฒนาไดตาม
ศักยภาพที่แทจริงของตน ดังนั้น เด็กที่เปนกลุมเปาหมายเฉพาะ จึงหมายถึง
1. เด็กพิการที่มีความบกพรองทางสติปญญา และ/หรือการเรียนรูทางการ
ไดยิน ทางการเห็น และทางอารมณ จิตใจ สังคม เด็กเจ็บปวยเรื้อรัง
2. เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
3. เด็กดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม เชน เด็กเรรอน เด็กชาวเล ฯลฯ
4. เด็กที่ถูกละเมิดทางรางกาย จิตใจ รวมทั้งการละเมิดทางเพศ
ลักษณะแตกตางจากเด็กปกติ เกิดขึ้นไดตลอดเวลาตั้งแตอยูในครรภ เมื่อแรก
เกิด เมื่อเด็กเขาสูวัยทารก หรือเมื่อเขาสูสถานศึกษาชั้นปฐมวัยแลว หากไดรับการจัด
การศึ ก ษาที่ เ หมาะสม ควบคู กั บ การบํ า บั ด ที่ จํ า เป น ตั้ ง แต เ นิ่ น ๆ ก็ ส ามารถส ง เสริ ม
พัฒนาการไดใกลเคียงกับเด็กปกติ ซึ่งหลักการพื้นฐานของการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
กลุมนี้ คือ ผูเรียนทุกคน มีความสามารถในการเรียนรู และพัฒนาตนเองได การจัดการ
ศึกษา จึงเปนการใหโอกาสเพื่อใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพ อยางเต็มที่
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การจัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะ ตองจัดใหตรงกับความ
ตองการของเด็ก ซึ่งเปนการบูรณาการระหวางการเรียน ทักษะชีวิต การกีฬาและ
นันทนาการ โดยยึดแนวคิดการจัดการศึกษา ดังนี้
1. เด็กทุกคนสามารถที่จะเรียนหรือฝกฝนตนเองใหทําประโยชนไดมากขึ้น
2. สมรรถภาพในการทํ า งานไม ไ ด ขึ้ น อยู กั บ สภาพความบกพร อ งของ
รางกาย
3. ความบกพร อ งของแต ล ะบุ ค คลไม จํ า เป น ต อ งเป น ความบกพร อ ง
ตลอดไป
4. สงเสริมใหเด็กไดรับการฝกฝนตามความสามารถของตน
5. การจั ด การศึ ก ษาให เ ด็ ก อย า งเหมาะสมกั บ ความสามารถและความ
ตองการของแตละบุคคล
6. ในการจั ด การศึ ก ษาต อ งมี ทั้ ง ด า นการศึ ก ษา นั น ทนาการ การสร า ง
ภาพลักษณที่ดีกับตัวเอง การยอมรับสภาพความเปนจริงของตน
หลักการจัดการศึกษาใหเด็ก ซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ อารมณ
และสังคม มีดังนี้
1. ทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันในการที่จะไดรับบริการทางการศึกษา ซึ่ง
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 และหากไม
สามารถเข า เรี ย นในโรงเรี ย นปกติ ไ ด ก็เ ป น หน า ที่ ข องรั ฐ ที่ จ ะต อ งจั ด การศึ ก ษาให
ตอบสนองตอความตองการของคนกลุมนี้ดวย
2. ใหเด็กไดรับการศึกษาควบคูไปกับการบําบัด การฟนฟู สมรรถภาพใน
ทุกดานโดยเร็วที่สุด เพื่อใหเกิดความพรอม ในการเรียนและพัฒนาทุกดานถึงขีดสูงสุด
3. คํานึงถึงการอยูรวมในสังคมกับคนปกติไดอยางมีประสิทธิภาพ และเด็ก
กลุมนี้ ควรจะไดเรียนรวมกับเด็กปกติใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
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4. ตองมีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะความบกพรองของเด็ก
5. เนนใหเด็กมีโอกาสในการประสบความสําเร็จ ดวยการสรางความมั่นใจ
และใหมีการปรับตัวที่ดีขึ้น
6. มุงใหเด็ก มีการเขาใจ ยอมรับตัวเอง มีความเชื่อมั่น มีสัจธรรมแหงตน
สามารถชวยเหลือตนเองได ตลอดจนการมีความรับผิดชอบตอตนเองและตอสังคม
7. ควรจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยมีทั้งการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ความรูและทักษะ เพื่ อการเรี ยนตอในชั้ นที่ สูง ขึ้น การฝกอบรมเพื่อการพั ฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหสามารถชวยเหลือตัวเองไดตอไป

ขั้นตอนในการจัดการเรียนใหกลุมเปาหมายพิเศษ
มีลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. การเตรียมการ
1.1 การจัดเตรียมสภาพแวดลอม
1.1.1 อาคารสถานที่ ตองมีสภาพแวดลอมที่ดี เพื่อความสะดวก
และเหมาะสมกับ ความตองการของเด็ก
1.1.2 การจัดหองเรียนและที่นั่งเรียนรวม
1.1.3 รูปแบบของการจัดหองเรียน
1.2 การจัดเตรียมบุคลากร ควรมีการจัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวของใน
ระดับตางๆ ที่มีความเขาใจตอการปฏิบัติงานและจําเปนตอการจัดกิจกรรมของศูนยฯ
1.3 การจัดเตรียมเด็ก
1.3.1 เด็กควรไดรับการตรวจเบื้องตนวามีความพรอมเพียงใดเพื่อ
นํามากําหนดเปนแผนการเตรียมความพรอม โดยใชแผนการศึกษารายบุคคลจัดเตรียม
ความพรอม หรือพัฒนาความสามารถทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา
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1.3.2 เด็กปกติ ใหเด็กเขาใจในการปฏิบัติ หรือวิธีการชวยเหลือให
ถูกตอง เหมาะสม
1.4 การจัดเตรียมผูปกครอง อาจทําไดหลายวิธี ดังนี้
1.
2.
3.
4.

การดําเนินการ
ปฐมนิเทศผูปกครองกอนเปดภาคเรียน
มีการนัดหมายและพบปะเปนระยะ
สนับสนุนผูปกครองใหรวมกิจกรรมในรูป
อาสาสมัคร
สนับสนุนผูปกครองใหรวมกลุมตั้งสมาคม
ผูปกครองและครู

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เนื้อหาที่ผูปกครองควรทราบ
สิทธิที่เด็กเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะจะไดรับ
แนวทางที่ถกู ตองในการอบรมเลี้ยงดู
ระเบียบของโรงเรียนที่เกีย่ วของกับเด็ก
แนวการสอนและแนวการประเมินผล
บทบาทผูปกครองในการใหความรวมมือกับ
โรงเรียน
รายชื่อสถานศึกษา ตลอดจนหนวยงานของรัฐที่
ใหบริการแกเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะ

1.5 การเตรียมแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual Education
Program)
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ IEP เปนแผนการศึกษารายบุคคล
เพื่ อเปนแนวทางในการจั ดการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับความต องการและ
ความสามารถของเด็ก โดยปกติ เปนแผนในระยะ 1 ป และมีการทบทวนทุกภาคเรียน
มีประโยชนคือ
1. ชวยใหเด็กไดเรียนรูตามความสามารถ
2. มีโอกาสพัฒนาความแตกตางของแตละบุคคล
3. ครูรูวาจะสอนอะไร
4. เด็กรูวาจะเรียนอะไร
5. ผูปกครองทราบวาจะสอนอะไรใหกับเด็ก
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รูปแบบการจัดการเรียนรวมโรงเรียนเกษมสันต
เด็กอยูใ นโรงเรียนโดยยังไมมีการคนพบวาเปนเด็กที่มีความตองการทางการศึกษาพิเศษ
เขาเรียนรวมในชั้นเรียนตามปกติ

ใหบริการสอน โดยครูประจําชั้น

ประเมินความกาวหนา

ครูคนควาวิธีการแกไข และปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางที่โรงเรียนการศึกษาพิเศษ

สงตอเด็กเพื่อเตรียมความพรอม
ยังโรงเรียนการศึกษาพิเศษ

กรณีไมรุนแรง

กรณีรุนแรง

รายงานใหผูปกครองทราบ
ลาชา

สงเสริมพัฒนาการตามปกติ

ครูประเมินพัฒนาการในรายละเอียดของดานที่สงสัยวาจะลาชา

ครูสงสัยวาเด็กอาจมีพัฒนาการลาชา

ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กและเก็บรวบรวมผลงานเด็ก
ตัวอยาง จากโรงเรียนเกษมสันต

ไมลาชา
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การจัดการศึกษาปฐมวัยสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะใหประสบผลสําเร็จ
และบรรลุตามเปาหมายหรือ เจตนารมณของการศึกษาเพื่อสนองตอความแตกตาง
ระหวางบุคคลสามารถทําไดในลักษณะเดียวกันกับการดําเนินการตามแนวทางปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู หลักการในการดําเนินงานเหมือนกันแตตางในรายละเอียด ดังนี้
1. ทํ า งานเป น ที ม ที่ ทุ ก ฝ า ยมี ส ว นร ว ม ทั้ ง พ อ แม / ผู ป กครอง ชุ ม ชน ครู
ผูบริหาร บุคลากรทางการแพทย
2. ปรับการใชทรัพยากรที่มีอยูและจัดหาเพิ่มเติมเทาที่จําเปน
3. ใหเด็กปกติไดดูแลชวยเหลือเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะ
4. สรางเครือขายในการทํางาน
5. ประสานความรวมมือกับทุกฝายที่เกี่ยวของ
6. จัดระบบขอมูลสารสนเทศของเด็กและผูสอนเปนรายบุคคล
7. ชวยเหลือและสนับสนุนเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง
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