สรุปผลสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ ๑๖
เรื่อง
“Inclusive Education in Thailand : Policy to Practice”
วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.
ณ ห้องจามจุรีบอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ร่วมกับบริติช เคำนซิล ประเทศไทย ดำเนินกำรศึกษำวิจัย
เรื่ องนโยบำยด้ำนกำรจั ดกำรศึกษำเพื่อส่ งเสริมควำมเสมอภำคในโอกำสทำงกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ หรือ
กำรศึกษำเรี ย นรวมในประเทศไทย (Inclusive Education in Thailand) โดยได้ศึกษำเอกสำร วิเครำะห์
และเปรียบเทียบประสบกำรณ์กำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวมของสหรำชอำณำจักร รวมทั้งกำรศึกษำสภำพ
พื้นที่จริงในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัด เพื่อสำรวจและเก็บ รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ นำยเดวิด
บำทรัม โอบีอี (Mr. David Batram OBE) ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษและผู้พิกำร Prescient Education Ltd.
สหรำชอำณำจักร ได้จัดทำ (ร่ำง) ข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมควำมเสมอภำคในโอกำส
ทำงกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ (Inclusive Education in Thailand) เสนอต่อรัฐบำลไทยเพื่อใช้เป็นแนวทำงใน
กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำแบบเรียนรวมในประเทศไทย สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ โดยควำม
ร่ ว มมื อของบริ ติ ช เคำนซิ ล ประเทศไทย จึ งได้ จั ดสภำกำรศึ กษำเสวนำ (OEC Forum) ครั้ งที่ ๑๖ เรื่ อง
“Inclusive Education in Thailand : Policy to Practice” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนำคม ๒๕๖๐ เพื่อนำเสนอ
(ร่ำง) ข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมควำมเสมอภำคในโอกำสทำงกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ
(Inclusive Education in Thailand) และรั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น ของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และอภิ ป รำยแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้เกี่ยวกับ (ร่ำง) ข้อเสนอเชิงนโยบำยดังกล่ำว รวมทั้งนำแนวทำงปฏิบัติ ไปใช้ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
แบบเรียนรวมของประเทศไทยต่อไป
ในกำรประชุมเสวนำดังล่ำว มี ผู้เข้ำร่วมประชุมประมำณ ๑๕๐ คน ประกอบด้วย ผู้แทนจำก
หน่วยงำนส่วนกลำงของกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ
ศึกษำธิกำรภำค สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ อำชีวศึกษำ และกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รวมทั้งสถำนศึกษำที่จัด
กำรศึกษำแบบเรี ยนรวม ตลอดจนหน่ วยงำน มูล นิธิและสมำคมต่ำงๆ ที่เกี่ ยวข้อง โดยนำยซัมเมอร์ เชีย
(Mr. Summer Xia) รองผู้ อ ำนวยกำรบริ ติ ช เคำนซิ ล ประเทศไทย เป็ น ผู้ ก ล่ ำ วต้ อ นรั บ ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มเสวนำ
นำยกมล รอดคล้ำย เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ เป็นผู้กล่ำวรำยงำน และได้รับเกียรติจำกหม่อมหลวงปนัดดำ
ดิ ศ กุ ล รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ ำ กำรกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร เป็ น ประธำนกล่ ำ วเปิ ด งำน และนำยไบรอั น เดวิ ด สั น
(Mr. Brian Davidson) เอกอัครรำชทูตสหรำชอำณำจักรประจำประเทศไทย กล่ำวบรรยำยสรุปควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรศึกษำระหว่ำงไทยกับสหรำชอำณำจักร ทั้งนี้ วิทยำกรในกำรเสวนำประกอบด้วย นำยมัลคอม รีฟ
(Mr. Malcolm Reeve) ผู้อำนวยกำรบริหำรฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษและกำรเรียนรวม Academic Enterprise Trust (AET)
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สหรำชอำณำจักร นำงศรีศักดิ์ ไทยอำรี ผู้อำนวยกำรสภำองค์กำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรั ตนรำชสุ ดำฯ สยำมบรมรำชกุ มำรี และผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ธิดำ ทับ พันธุ์ อำจำรย์ประจ ำ
คณะวิทยำกำรเรียนรู้และศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ผลกำรประชุมสรุปได้ดังนี้
กล่าวต้อนรับโดยรองผู้อานวยการบริติช เคานซิล ประเทสไทย
นำยซัมเมอร์ เชียร์(Mr. Summer Xia) รองผู้อำนวยกำรบริติช
เคำนซิล ประเทศไทย กล่ำวต้อนรับผู้เข้ำร่วมเสวนำ โดยกล่ำวว่ำปัจจุบัน
กำรศึกษำเรียนรวมเป็นประเด็น ที่ทั่วโลกให้ควำมสำคัญ และเป้ำหมำย
ของกำรศึกษำเรียนรวมคือกำรได้รับ กำรศึกษำที่มีคุณภำพ อย่ำงเท่ำ
เทียม และทั่วถึง ซึ่งเป็นเป้ำหมำยที่สำคัญขององค์กำรยูเนสโก และ
สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) ทั้งนี้ บริติช
เคำนซิล ประเทศไทย โดยควำมร่วมมือของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้เริ่มดำเนินโครงกำรศึกษำวิจัย
เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำนกำรศึกษำเรียนรวมในประเทศไทยมำตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘
นอกจำกนี้ บริติช เคำนซิล ยังได้ดำเนินงำนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่
ประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก โดยผ่ำนงำนด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม ภำษำอังกฤษ กำรศึกษำ และภำคประชำสังคม และ
ได้เริ่มกิจกรรมควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำกับสถำบันกำรศึกษำของประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๖ จนถึงปัจจุบัน
นับเป็นเวลำรวมกว่ำ ๖๕ ปี ภำยใต้ยุทธศำสตร์ควำมเสมอภำค ควำมหลำกหลำย และกำรเรียนรวม หรือเรียกว่ำ
ยุทธศำสตร์ “EDI” (Equality, Diversity and Inclusion) และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ บริติช เคำนซิล ประเทศไทย
โดยควำมร่วมมือจำกนำยเดวิด บำทรัม โอบีอี (Mr. David Batram OBE) ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
และผู้ พิ ก ำร Prescient Education Ltd. สหรำชอำณำจั ก ร และนำยมั ล คอม รี ฟ (Mr. Malcolm Reeve)
ผู้ อ ำนวยกำรบริ ห ำรฝ่ ำ ยกำรศึ ก ษำพิ เ ศษและกำรเรี ย นรวม Academic Enterprise Trust (AET) สหรำช
อำณำจั กร ได้ ศึกษำวิจั ย และจั ดทำข้อมูล เชิงลึ กด้ำนกำรศึ กษำเรียนรวมในประเทศไทยและเปรียบเที ย บ
ประสบกำรณ์กำรจัดกำรศึกษำเรียนรวมของสหรำชอำณำจักร โดยในกระบวนกำรดำเนินงำน นำยเดวิด
บำทรัม โอบีอี และคณะผู้ศึกษำวิจัยจำกสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้ทำกำรศึกษำวิจัยเอกสำรและ
เดิ นทำงไปศึ กษำสภำพจริ ง รวมทั้ งเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล กำรจั ดกำรศึ กษำเรี ยนรวมของประเทศไทยทั้ ง ใน
กรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัด รวมทั้งสัมภำษณ์ผู้บริหำรเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและทำควำมเข้ำใจสภำพกำร
จัดกำรศึกษำเรียนรวมในประเทศไทย และจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริม
ควำมเสมอภำคในโอกำสทำงกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพในประเทศไทย โดยได้เสนอแนวทำงเพื่อให้สำมำรถนำไปสู่
กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนำกำรศึกษำเรียนรวมของประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป
การกล่าวรายงานโดยเลขาธิการสภาการศึกษา

นำยกมล รอดคล้ำย เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กล่ำวว่ำ
กำรจัดสภำกำรศึกษำเสวนำ (OEC Forum) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวที
กำรประชุมทำงวิช ำกำรส ำหรับแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ รับฟังควำมคิดเห็ น
วิพำกษ์/วิจำรณ์ และให้ข้อเสนอแนะต่อประเด็นสำคัญทำงกำรศึกษำที่
เป็ น ที่ ส นใจของสั ง คม และจั ด ท ำเป็ น ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบำยเสนอต่ อ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร โดยในกำรจัดสภำกำรศึกษำเสวนำ
ครั้งที่ ๑๖ ได้รับควำมร่วมมือจำกบริติช เคำนซิล ประเทศไทย ที่ได้ลงนำม
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
กำรศึกษำจำนวน ๑๘ คน ซึ่งได้เดินทำงไปศึกษำดูงำนเรื่องกำรศึกษำเรียนรวมในสหรำชอำณำจักร เพื่อศึกษำ
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เปรียบเทียบและนำประสบกำรณ์ที่ได้รับมำปรับใช้ในบริบทกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวมของประเทศไทย และ
เสนอเป็นแนวทำงเพื่อผลักดันให้บรรลุเป้ำหมำยกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีควำมเท่ำเทียมกัน
อย่ำงมีคุณภำพตำมที่กำหนดไว้ ในยุ ทธศำสตร์ช ำติ ๒๐ ปี โดยในกระบวนกำรดำเนินงำน บริติช เคำนซิล
ประเทศไทย ได้มอบหมำยให้ผู้ เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้ มีควำมต้องกำรพิเศษและผู้ พิก ำร
เดินทำงมำศึกษำข้อมูลและสำรวจสภำพพื้นที่จริงของกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวมทั้งในเขตกรุงเทพมหำนครและ
ต่ำงจังหวัด และเปรียบเทียบประสบกำรณ์กำรจัดกำรศึกษำเรียนรวมของสหรำชอำณำจักร และจัดทำเป็น
ข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำนกำรศึกษำเรียนรวมในประเทศไทย (Inclusive Education in Thailand) นำเสนอต่อ
ที่ประชุมเสวนำในวันนี้ เพื่อรับฟังควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำกที่ ประชุม สำหรับนำไปปรับแก้ข้อเสนอ
ดังกล่ำวให้มีควำมสมบูรณ์ ก่อนเสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรพิจำรณำต่อไป
การกล่าวเปิดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)
หม่ อ มหลวงปนั ด ดำ ดิ ศ กุ ล รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ ำ กำร
กระทรวงศึกษำธิกำร กล่ำวแสดงควำมยินดีที่ได้มำร่วมเป็นสักขีพยำนใน
ควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำระหว่ำงสหรำชอำณำจักรกับประเทศไทย
และกล่ำวว่ำรัฐบำลไทยภำยใต้กำรบริหำรรำชกำรของนำยกรัฐมนตรี พล
เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ให้ควำมสำคัญกับกำรศึกษำในฐำนะที่เป็นหนึ่ง
ในวำระแห่งชำติเพื่อนำพำประเทศไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน โดยได้ขับเคลื่อนทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำชำติ ให้สอดรับกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของโลก
ค.ศ.๒๐๓๐ ของสหประชำชำติ
รัฐบำลไทยได้จัดทำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำของประเทศ
ภำยในสองทศวรรษข้ำงหน้ำให้เท่ำเทียมและเสมอภำคในทุกระดับกำรศึกษำ และเพื่อเพิ่มศักยภำพกำลังคนให้
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์และมีสมรรถนะสูง อยู่ในสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ทั้งในระดับภูมิภำคและระดับโลก
ประเทศไทยจำเป็นต้องมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวทีโลก เพื่อกำรดำรงอยู่ในยุคเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ซึ่ง
ต้องพึ่งพำทักษะที่นำไปสู่ควำมเป็นนำนำชำติตลอดจนทักษะทำงเทคโนโลยี นโยบำยกำรศึกษำที่เชื่อมโยงไปสู่
นโยบำยประเทศไทย ๔.๐ ของรัฐบำล จึงจำเป็นต้องปฎิรูปกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนให้สำมำรถสร้ำงผู้เรียน
ให้มีทักษะที่จำเป็นต่ำงๆ อำทิ กำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดอย่ำงใช้วิจำรณญำณ ทักษะกำรแก้ไขปัญหำ ทักษะใน
กำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เรียน เป็นต้น
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ เมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ
โดยแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ดังกล่ำวมีเป้ำหมำยที่สำคัญประกำรหนึ่งคือ กำรให้เด็กทุกคนได้เข้ำถึงกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ ดังนั้น กำรจัดเสวนำวันนี้ในประเด็นหัวข้อเรื่องกำรศึกษำเรียนรวม นับว่ำ
มีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเป้ำหมำยของแผนกำรศึกษำแห่งชำติโดยตรง เนื่องจำกกำรศึกษำเรียนรวมหรือ
Inclusive Education มีเป้ำหมำยหลักในกำรส่งเสริมนโยบำยกำรเข้ำถึงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
ในทุ ก ประเภทของกำรจั ด กำรศึ ก ษำอย่ ำ งมี คุ ณ ภำพที่ จั ด ให้ ต ลอดชี วิ ต ของผู้ เ รี ย น ทั้ ง นี้ องค์ ก ำรศึ ก ษำ
วิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติหรือยูเนสโก และองค์กำรเพื่อควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและ
กำรพัฒนำหรือโออีซีดี (OECD) ได้กล่ำวชื่นชมประเทศไทยว่ำประสบควำมสำเร็จในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
โดยร้อยละ ๘๘ ของเด็กปฐมวัย (อำยุ ๓-๕ ปี) ได้เข้ำรับกำรศึกษำ รวมทั้งได้รับกำรดูแลและพัฒนำ ซึง่ นับเป็น
ควำมสำเร็จที่จัดอยู่ในระดับแนวหน้ำของประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสูงกว่ำมำตรฐำนเฉลี่ย
ของโออีซีดี
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ในกรณีของกำรศึกษำเรียนรวม (Inclusive Education) อ้ำงอิงตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ
ฉบับใหม่ จะเป็นยุทธศำสตร์ สำคัญในกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษที่แตกต่ำงและหลำกหลำยไปสู่
กำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะอย่ำงมีคุณภำพตลอดชีวิต และเป็นเป้ำหมำยระดับชำติซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำร
จัดกำรศึกษำต้องร่วมดำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ กำหนดไว้ ดังนั้น ข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ
เรียนรวม (Inclusive Education in Thailand) ที่สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำร่วมกับผู้เชี่ยวชำญจำก
สหรำชอำณำจักรเสนอต่อกระทรวงศึกษำธิกำร ประเทศไทย จึงเป็นข้อเสนอที่ได้รับกำรจัดทำขึ้นในช่วงเวลำที่
สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนแผนกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำผู้เข้ำร่วมเสวนำทุกท่ำนจะ
ได้ร่ ว มรั บ ฟังเนื้ อหำสำระจำกกำรน ำเสนอของผู้ เชี่ ยวชำญจำกสหรำชอำณำจั กรและผู้ เชี่ยวชำญไทยที่ มี
ประสบกำรณ์ ต รงเกี่ ย วกั บ กำรศึ ก ษำเรี ย นรวมเป็ น อย่ ำ งดี และขอให้ ร่ ว มกั น แสดงควำมคิ ด เห็ น และให้
ข้อเสนอแนะ ประสบกำรณ์ของทุกท่ำนทั้งจำกผู้กำหนดนโยบำยและผู้ปฎิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ตรงจำกพื้นที่
จะสำมำรถส่งเสริมและสนับสนุนข้อเสนอเชิงนโยบำยดังกล่ำวให้สำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติและเป็นพลังในกำร
ขับเคลื่อนกำรศึกษำเรียนรวมในประเทศไทยให้เป็นรูปธรรมต่อไป
คากล่าวของเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจาประเทศไทย
นำยไบรอั น เดวิ ด สั น (Mr. Brain Davidson) เอกอั ค รรำชทู ต สหรำชอำณำจั ก รประจ ำ
ประเทศไทย กล่ำวว่ำสหรำชอำณำจักรกับประเทศไทยมีควำมร่ว มมือ
ด้ำนกำรศึกษำและเป็นพันธมิตรที่ดีติดต่อกันมำเป็นเวลำมำกกว่ำ ๑๐๐
ปี โดยเป็นควำมร่วมมือผ่ำนโครงกำร และกิจกรรมต่ำงๆ ในรูปแบบที่
หลำกหลำย และในเดือนเมษำยน ๒๕๕๙ สถำนเอกอัครรำชทูตสหรำช
อำณำจั ก รได้ ล งนำมบั น ทึ ก ควำมร่ ว มมื อ (MOU) ด้ ำ นกำรศึ ก ษำกั บ
ประเทศไทย โดยเน้ น ควำมร่ ว มมื อ ๓ ด้ ำ น ประกอบด้ ว ย ๑) กำร
ยกระดับทั ก ษะภำษำอั ง กฤษของครู และนั กเรียนในประเทศไทย ๒)
ควำมร่วมมือด้ำนวิทยำศำสตร์และนวัตกรรม ผ่ำนเงินทุนของรัฐบำลอังกฤษเพื่อส่ง เสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสวัสดิกำรใน ๑๕ ประเทศ ซึง่ รวมถึงประเทศไทยด้วย ๓) พัฒนำทักษะควำมเป็นผู้ประกอบกำร โดยบริติช
เคำนซิล ได้ดำเนิ น งำนร่ ว มกับกระทรวงศึกษำธิกำร พัฒ นำหลั กสู ตรควำมเป็นผู้ประกอบกำรในวิทยำลัย
อำชีวศึกษำ เพื่อยกระดับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ดังนั้น จึงมีควำมยินดีอย่ำงยิ่งที่ได้
เห็นควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำระหว่ำงบริติช เคำนซิล ประเทศไทยกับสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำที่ได้
ร่วมกันผลักดันนโยบำยกำรศึกษำที่สำคัญ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ครั้งนี้เป็นควำมร่ว มมือในกำรพัฒนำนโยบำย
กำรศึกษำเรียนรวมของประเทศไทย ซึ่งจะมีกำรนำเสนอ (ร่ำง) ข้อเสนอนโยบำยดังกล่ำวผ่ำนวิดีโอ โดยนำย
เดวิด บำทรัม โอบีอี และนำเสนอรำยละเอียดเพิ่มเติมโดยนำยมัลคอม รีฟ
การนาเสนอ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการศึกษาเรียนรวมในประเทศไทย (Inclusive Education
in Thailand)
นำยเดวิด บำทรัม โอบีอี (Mr. David Batram OBE) ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษและ
ผู้พิกำร Prescient Education Ltd. สหรำชอำณำจักร นำเสนอ (ร่ำง) ข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ
เรียนรวมในประเทศไทย (Inclusive Education in Thailand) ผ่ำนวิดีโอ มีสำระสำคัญสรุปได้ดังนี้
๑) นโยบาย รัฐบำลไทยมีนโยบำยส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค ทั่วถึงและเท่ำ
เทียม โดยมีประกำศและนโยบำยจำกกระทรวงศึกษำธิกำรที่ส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่มีควำมต้องกำรพิเศษและ
พิกำรสำมำรถเรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนทั่วไปออกมำบังคับใช้จำนวนมำก ทั้งนี้ จำกประสบกำรณ์ในกำร
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สำรวจสภำพพื้นทีจ่ ริงพบว่ำ รัฐบำลไทยมีนโยบำยส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำเรียนรวม แต่ยังให้กำรสนับสนุน
ไม่เต็มที่ จึงต้องมีกำรพัฒนำแนวทำงกำรส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มมำกขึ้น และพบว่ำ ยังมีปัญหำและช่องว่ำงทำง
โอกำสในกำรรับเด็กกลุ่มนี้เข้ำมำเรียนรวมในโรงเรียนทั่วไป และพบปัญหำเมื่อเด็กกลุ่มนี้ต้องย้ำยสถำนที่เรียน
จำกจังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่ง นอกจำกนี้พบว่ำเด็กกลุ่มนี้มีอัตรำกำรเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำลดลงเมื่อจบ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำว่ำหลักกำรสำคัญของกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม คือ กำรให้เด็กทุกคน
สำมำรถเข้ำไปเรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนทั่วไปได้เป็นอย่ำงดี โดยโรงเรียนมีระบบกำรดูแลเอำใจใส่และ
เน้นเรื่องควำมเป็นอยู่ที่ดีของเด็กทุกคน เพื่อให้เด็กมีควำมมั่นใจ มีควำมรู้ และมีทักษะเพียงพอกับกำรเรียนใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น
รัฐควรส่งเสริมนโยบำยกำรศึกษำเรียนรวม โดยควรกำหนดลักษณะที่ชัดเจนของโรงเรียนที่จัด
กำรศึกษำเรียนรวม รวมทั้งประกำศยกย่องและให้รำงวัลโรงเรียนที่สำมำรถจัดกำรศึกษำเรียนรวมได้ ประสบ
ผลสำเร็จ เพื่อขยำยผลไปยังโรงเรียนต่ำงๆ ให้มำกขึ้น และควรมีนโยบำยส่งเสริมควำมร่วมมือกำรดำเนินงำน
กับทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้กำรจัดกำรศึกษำเรียนรวมเป็นกำรสร้ำงภำระให้ แก่โรงเรียน แต่เป็นกำร
ส่งเสริมภำพพจน์ที่ดีให้โรงเรียน ขณะนี้ โรงเรียนส่วนมำกไม่มีแรงจูงใจเพียงพอในกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม
และพบปัญหำเรื่องกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนที่ส่วนใหญ่ จะวัดและประเมินผลจำกคะแนนสอบเพียงอย่ำง
เดียว ไม่ได้วัดศักยภำพด้ำนอื่นของผู้เรียน จึงควรมีกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรวัดและประเมินผล
ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำรที่ถูกต้องให้แก่ครูและศึกษำนิเทศก์ด้วย
ทั้งนี้ มีกรณีตัวอย่ำงที่ดีของประเทศไทยในจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
ซึ่งเป็นกำรดำเนินงำนในลักษณะเฉพำะกลุ่ม หรือเฉพำะในศูนย์ชุมชนบำงแห่งเท่ำนั้น ไม่ได้เข้ำสู่โรงเรียนใน
ระบบทั่วไป กำรจัดกำรศึกษำเรียนรวมส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้เด็กสำมำรถปรับตัวเข้ำไปอยู่ในโรงเรียนทั่วไปให้ได้
แต่ไม่ได้พั ฒ นำโรงเรี ย นให้ ป รั บ ตัว เพื่ อ รองรับผู้ เรีย นที่มี ควำมต้ อ งกำรพิ เ ศษและพิ ก ำรที่มี ควำมแตกต่ ำ ง
หลำกหลำย โรงเรียนจึงควรพัฒนำและจัดกำรศึกษำให้เป็นกำรศึกษำแบบเรียนรวมให้มำกขึ้น โดยนอกจำกจะ
จัดกำรเรียนกำรสอนให้แก่เด็กทั่วไปแล้ว ควรมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อผู้ที่มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำร
ให้สำมำรถเรียนควบคู่ไปกับเด็กปกติทั่วไปได้ด้วย
ข้อเสนอเชิงนโยบำยกำรศึกษำเรียนรวมในประเทศไทยมีควำมสัมพันธ์ เชื่อมโยงกับเรื่ อง
งบประมาณสนับสนุน เนื่องจำกโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีแรงจูงใจเรื่องงบประมำณ เพรำะได้รับ กำรจัดสรร
ไม่เพียงพอสำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนให้เหมำะสมกับ สภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษและผู้พิกำรที่มี
ควำมแตกต่ำงหลำกหลำย ทำให้โรงเรียนไม่สำมำรถจัดกำรศึกษำเรียนรวมที่สมบูรณ์ได้ มีโรงเรียนหลำยแห่ง
ตัดสินใจไม่ขอรับเงินงบประมำณสนับสนุ นเนื่องจำกมีกระบวนกำรขอรับ จัดสรรที่ยุ่งยำก ซับซ้อน และใช้
เวลำนำน ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรขอรับเงินงบประมำณเพื่อจัดกำรเรียนกำรสอนให้เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษที่
สำมำรถทำได้ง่ำย สะดวก และรวดเร็ว เนื่องจำกรัฐบำลให้ควำมสำคัญ ต่อเด็กกลุ่มนี้เป็นพิเศษ รัฐบำลไทยจึง
ควรปรั บ วิ ธีกำรขอรั บ จั ดสรรงบประมำณให้ ง่ำยและไม่ยุ่งยำกซับซ้ อนเพื่ อเป็น กำรส่ งเสริมสนับสนุ น ให้ มี
โรงเรียนทีจ่ ัดกำรศึกษำเรียนรวมเพิ่มมำกขึ้น
๒) การดาเนินงาน สิ่งที่สำคัญอีกประกำรหนึ่งคือแนวทำงปฏิบัติ พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่
ไม่เข้ำมำมีส่วนร่วมหรือปรึกษำหำรือกับครูเรื่องกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ ให้
บุตรหลำนที่มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำร เนื่องจำกมีควำมเชื่อว่ำกำรมีบุตรหลำนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ
และพิกำรเป็นเรื่องที่ต้องปิดบังซ่อนเร้นไม่ให้สังคมรับรู้ รวมทั้งบำงโรงเรียนยังไม่เปิดโอกำสให้นักเรียนที่มีควำม
ต้องกำรพิเศษและพิกำรและผู้ปกครองเข้ำมำมีส่วนร่วมเนื่องจำกมีควำมเห็นว่ำเด็กกลุ่มนี้เป็นภำระทำงค่ำใช้จ่ำย
และมีผลเชิงลบต่อผลกำรเรียนโดยรวมซึ่งส่งผลต่อกำรจัดอันดับของโรงเรียน
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๓) การปฏิ บั ติ ปั จจั ยที่ส ำคั ญในกำรส่ งเสริ มสนั บสนุ นกำรศึ กษำเรี ยนรวมในประเทศไทย
คือ ต้องผลักดันให้มีกำรนำนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวมไปสู่กำรปฏิบัติ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และปัจจัย
ส ำคั ญ ในกำรจั ด กำรศึ ก ษำเรี ย นรวม คื อ ผู้ บ ริ ห ารที่ มี ภ าวะผู้ น า ความอดทน ความรั บ ผิ ด ชอบ
(accountability) และเห็นควำมสำคัญของกำรศึกษำเรียนรวม และควรส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดหำ
ครูผู้ช่วยสอนที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลเอาใจใส่รวมทั้งการจัดการเรียน
การสอนเพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษและพิการโดยเฉพาะ รวมทั้งควรมีกำรอบรมและเพิ่มพูนควำมรู้
ควำมสำมำรถ และทักษะให้แก่ครูเพื่อดูแลและจัดกำรเรียนกำรสอนที่ มีคุณภำพให้เด็กกลุ่มนี้อย่ำงเหมำะสม
ด้วย นอกจำกนี้ หลักสูตรการเรียนการสอนควรมีความยืดหยุ่น เพื่อสำมำรถปรับใช้ให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรและสภำพควำมพร้อมของผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยได้ เพื่อสำมำรถพัฒนำผู้เรียนที่มีควำม
ต้องกำรพิเศษและพิกำรได้ สำเร็จกำรศึกษำและสำมำรถออกไปประกอบอำชีพ เลี้ยงตัวเองได้อย่ำงเหมำะสม
โดยควรมีเครื่ อ งมื อ กำรสร้ ำ งห้ อ งเรี ย นแบบเรี ยนรวม (Inclusion Toolkit) เพื่อส่ งเสริม กำรด ำเนิน งำนที่
เกี่ย วข้อง เช่น กำรประเมิน ผล กำรพัฒ นำภำวะผู้ น ำของผู้ บริ ห ำร กำรพัฒ นำหลั ก สู ตรและเนื้ อ หำ กำร
ดำเนินงำนร่วมกับผู้ปกครองและผู้ดูแล แผนกำรเรียนรู้เฉพำะบุคคล และกำรให้กำรสนับสนุนสำหรับช่วง
เปลี่ยนผ่ำน
การอภิปรายนา

นางศรีศักดิ์ ไทยอารี ผู้อานวยการสภาองค์การพั ฒนา
เด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (สอ.ดย.) แสดงควำมคิดเห็นในฐำนะเป็นผู้ แทนองค์กร
เอกชนและจำกประสบกำรณ์กำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มึควำม
ต้องกำรพิเศษและพิกำร รวมทั้งเด็กด้อยโอกำส โดยได้สะท้อนภำพเด็กและ
เยำวชนในบริบทต่ำงๆ ที่ปรำกฎในสังคมไทย ดังนี้
๑) ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ของโรงเรียนขยำยโอกำสแห่งหนึ่ง ที่จังหวัดสุโขทัย มีเด็ก
นักเรียน ๒ คนที่เป็นเด็กสมำธิสั้น ถูกจับไปนั่งหลังชั้น เพรำะครูเกรงว่ำถ้ำให้นั่งข้ำงหน้ำจะรบกวนกำรเรียน
ของเด็กคนอื่น
๒) โรงเรียนสำธิตของมหำวิทยำลัยในกรุงเทพฯ แห่งหนึ่ง ซึ่งจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม แต่
จัดให้เด็กที่มีควำมพิกำรทำงร่ำงกำยทั้งหมดไปรวมไว้ ในห้องเดียวกันชั้นล่ำง เนื่องจำกไม่มีทำงเดินสำหรับผู้
พิกำร และมีอีกหลำยโรงเรียนจัดในลักษณะเช่นเดียวกันนี้
๓) โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสำคร เป็นโรงเรียนที่มีผลงำนดีเด่นในเรื่องกำรเตรียมเด็ก
สัญชำติพม่ำให้คุ้นเคยกับภำษำไทย และสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกับผู้ปกครองได้ เป็นอย่ำงดี มีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนและกำรเอำใจดูแลเป็นอย่ำงดี แต่ได้รับกำรคัดค้ำนจำกผู้ปกครองไทย เนื่องจำกมีควำมคิดว่ำโรงเรียน
ให้ควำมเอำใจใส่ดูแลเด็กพม่ำมำกกว่ำเด็กไทย โรงเรียนจึงอำจต้องยกเลิกโครงกำรนี้
๔) โรงเรี ย นในลั กษณะที่เรียกว่ำ street school หรือ street education มี ครูจำกมูล นิธิ
หรือจำกสำนักงำน กศน. ออกตระเวนเดินไปตำมสถำนที่ต่ำงๆ โดยเฉพำะบริเวณที่มีเด็กเร่ร่อนอยู่เป็นจำนวนมำก
โดยมีกระเป๋ำเป้ใส่วัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ทั้ง หนังสือเรียน หนังสืออ่ำนเล่น และขนมขบเคี้ยวสะพำยอยู่ด้ำนหลัง
เพื่อชวนให้เด็กมำนั่งกินขนม และเรียนหนังสือไปด้วยพร้อมกัน
๕) เด็กที่ย้ำยถิ่นตำมพ่อแม่ผู้ปกครอง (children on the move) เพื่อไปประกอบอำชี พ ที่
จังหวัดอื่นหลังฤดูกำลเพำะปลูกพืชไร่ ซึ่งในเมืองไทยมีจำนวนมำกโดยเฉพำะในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เด็ก
เหล่ำนี้ย้ำยตำมพ่อแม่ไปทำงำนตำมที่ต่ำงๆ โดยไม่ได้เข้ำเรียนเนื่องจำกเป็นกำรย้ำยเพียงระยะสั้น ไม่สำมำรถ
เข้ำเรียนในจังหวัดที่ย้ำยไปอยู่ และเมื่อกลับภูมิลำเนำเดิมก็ไม่สำมำรถเรียนต่อได้ เนื่องจำกขำดเรียนเป็น
เวลำนำน
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จำกภำพที่สะท้อนให้เห็น พบว่ำกำรศึกษำเรียนรวม (Inclusive Education) ไม่ใช่กำรศึกษำ
เฉพำะผู้พิกำรทำงร่ำงกำยหรือทำงสมองเท่ำนั้น แต่หมำยรวมถึงเด็กที่อยู่ในสภำวะยำกลำบำกหรือด้อยโอกำส
อื่นๆ ที่รัฐบำลได้กำหนดและแยกไว้เป็น ๑๖ ประเภท กำรจัดกำรศึกษำเรียนรวมจึงต้องคำนึงถึงกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนให้ครอบคลุมเด็กทั้ง ๑๖ ประเภทที่รัฐบำลกำหนดไว้ เพื่อให้เป็นกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวมที่มี
ควำมสมบูรณ์และครอบคลุมเด็กทุกกลุ่ม
ทั้งนี้ เห็นด้วยกับข้อเสนอของนำยเดวิด บำทรัม โอบีอี ที่เสนอให้รัฐบำลไทยส่งเสริมสนับสนุน
นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวมให้ผู้ที่มึควำมต้องกำรพิเศษและผู้พิกำรเพื่อให้ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมเด็กกลุ่มนี้ให้สำมำรถออกไปประกอบอำชีพเลี้ ยงชีพ
ตัวเองได้เหมือนคนปกติทั่วไป และเห็นด้วยว่ำไม่จำเป็ นต้องให้เด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำรสำมำรถ
เข้ำเรียนได้ในโรงเรียนทั่วไปทุกแห่ง แต่ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีโรงเรียนที่สำมำรถจัดกำรศึกษำเรียนรวมเพิ่ม
มำกขึ้น เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้มีที่เรียนเพิ่มมำกขึ้น รวมทั้งยังเห็นด้วยกับข้อเสนอเรื่องกำรพัฒนำศักยภำพของครู
และพัฒนำภำวะผู้นำของผู้บริหำร ด้วยกำรอบรมให้ครูมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และเอำใจใส่ดูแลและจัดกำร
เรียนกำรสอนให้เด็กกลุ่มนี้ ได้ รวมทั้งโรงเรียนควรจัดหำครูหรือผู้ช่วยสอนด้ำนกำรศึกษำพิเศษ (special
education coordinator) โดยควรสนับสนุนให้มีกำรสร้ำงเครือข่ำยครูผู้ได้รับรำงวัลยกย่องในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่ดีให้แก่เด็กกลุ่มนี้ เพื่อเป็นกำรขยำยผลและเกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และควรส่งเสริม
ให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงเครื่องมือกำรเรียนรู้ (Toolkit) เพื่อสืบทอดแนวคิ ดและ
พัฒนำกำรศึกษำแบบเรียนรวมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่ำงทั่วถึงมำกขึ้น
ปัจจัยที่สำคัญประกำรหนึ่งคือ กำรสนับสนุนให้ผู้ปกครองเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเด็กที่
มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำร จึงควรเพิ่มข้อเสนอเรื่องกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่ผู้ปกครอง รวมทั้ง
สนับสนุนให้ผู้ปกครองเข้ำมำมีบทบำทในกำรดูแลเอำใจใส่และร่วมพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้อย่ำงเต็มที่
โดยต้องปรับทัศนคติผู้ปกครองว่ำเด็กที่มึควำมต้องกำรพิเศษและพิกำรสำมำรถเรียนรวมกับเด็กปกติทั่วไปได้
และเด็กกลุ่มนี้สำมำรถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับเด็กอื่นได้อย่ำงมีควำมสุข ถ้ำได้รับกำรดูแลเอำใจใส่จำกผู้ปกครอง
เป็นอย่ำงดี และได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนให้เข้ำไปเรียนรวมกับเด็กปกติทั่วไป นอกจำกนั้น ควรเพิ่มข้อเสนอ
เรื่องกำรจัดเครื่องมืออุปกรณ์และสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่เด็กที่มีค วำมพิกำรทำง
ร่ำงกำยให้สำมำรถเรียนรวมกับเด็กอื่นในโรงเรียนทั่วไปได้
อย่ำงไรก็ตำม มีควำมเห็นว่ำ ข้อเสนอเชิงนโยบำยของนำยเดวิด บำทรัม โอบีอี ส่วนมำกเน้นย้ำ
และให้ควำมสำคัญกับเด็กที่มีควำมพิกำรทำงสมองและทำงร่ำงกำย แต่ไม่ได้เอื้อต่อเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ
กลุ่มอื่นๆ เท่ำที่ควร ซึ่งในหลักกำรของกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม คือ กำรทำให้เด็กทุกกลุ่มได้มีโอกำสเรียนรู้ ที่
เหมำะสมตำมสภำพแวดล้อมและควำมต้องกำรที่หลำกหลำย จึงควรคำนึงถึงสภำพแวดล้อมของเด็กเป็นสำคัญ
ด้วย โดยเสนอว่ำกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวมให้แก่เด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำรควรมีเป้ำหมำยที่สำคัญ
ดังนี้ ๑) กำรพัฒนำด้ำนควำมรู้ทั่วไป ๒) กำรพัฒนำทักษะชีวิต ซึ่งรวมถึงควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์
ควำมคิดสร้ ำงสรรค์ และสำมำรถติดต่อสื่ อสำรกับผู้ อื่นได้ ๓) กำรให้ ตระหนักรู้ถึงคุณค่ ำของตัว เอง และ
ตระหนักรู้ถึงคุณค่ำของผู้อื่น และ ๔) กำรเป็นพลเมืองที่มีคุณภำพในสังคมที่เห็น แก่ประโยชน์ของส่วนรวม
มำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน
นอกจำกนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กที่มีควำม
ต้องกำรพิเศษและพิกำร โดยมีควำมคำดหวั งว่ำกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กกลุ่มนี้ จะทำให้เด็กได้มีเพื่อน
มี ค รอบครั ว และสำมำรถท ำงำนประกอบอำชี พ ได้ ทั้ ง นี้ ในควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งสถำนศึ ก ษำกั บ สถำน
ประกอบกำรในประเทศไทย พบว่ำมีสถำนศึกษำได้ทำควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหลำยแห่งเพื่อให้
โอกำสสำหรับเด็กด้อยโอกำสในด้ำนกำรประกอบอำชีพ ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรร่วมกันขยำยผลโดยกำร
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จัดทำยุทธศำสตร์เพื่อเป็นแนวทำงหรือตัวอย่ำงในกำรประกอบอำชีพของเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำร
และควรพัฒนำครูทุกคนให้เป็นนักวิชำกำรศึกษำด้ำนกำรศึกษำพิเศษ (special educator) โดยมีลักษณะดังนี้
๑) สร้ ำ งควำมตระหนั ก รู้ ว่ ำ เด็ ก ทุ ก คนมี ค วำมเท่ ำ เที ย มกั น และควรได้ รั บ โอกำสทำง
กำรศึกษำทีเ่ ท่ำเทียมกัน
๒) ใฝ่เรียนรู้ และมีจิตใจที่พร้อมให้บริกำร รวมทั้งพยำยำมค้นหำวิธีกำรสอนที่ดีและเหมำะสม
สำหรับเด็ก
๓) สร้ำงทีมงำน โดยคำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเป็ นอันดับแรก เพื่อให้ผู้ปกครอง
ร่วมเป็นทีมงำนในกำรดูแลเด็ก ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรสอนกำรบ้ำน กำรสังเกตพฤติกรรม กำรเอำใจใส่ดูแลเด็ก
รวมทั้งกำรประสำนติดต่อให้ผู้มีควำมรู้ด้ำนเด็กพิเศษเข้ ำมำช่วยเหลือดูแล และมีควำมกระตื อรือร้นในกำร
ทำงำนเป็นทีม
๔) มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพิจำรณำตัดสินปัญหำและควำมต้องกำรที่แตกต่ำงของเด็ก
ได้ และสำมำรถหำบุคคลที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเข้ำมำให้ควำมช่วยเหลือเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำรได้
๕) สำมำรถถ่ำยทอดประสบกำรณ์กำรสอนเด็ก ที่มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำรให้ผู้อื่นได้
ทรำบเกี่ยวกับวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมกับควำมแตกต่ำงของเด็กแต่ละคนได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดา ทับพันธุ์ อาจารย์ประจาคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอสำระสำคัญ สรุปได้ว่ำ ประเทศ
ไทยให้นิยำมควำมหมำยของคำว่ำ inclusion หมำยถึง กำรเรียนร่วม/
กำรเรียนรวม โดยเป็นกำรจัดกำรศึกษำที่รวมเด็กทุกประเภท ทุกวัย
ทุกสถำนะ ไม่ว่ำจะเป็นเด็กพิเศษ เด็กยำกจน และเด็กที่มีเพศสภำวะ
ที่ต่ำงจำกชำยและหญิง มำรวมกัน และจัดเด็กเหล่ำนี้ให้ไปนั่งรวมกัน
หลังห้องเรียน เนื่องจำกจะได้ไม่ ไปรบกวนเด็กคนอื่นในห้องเรียน จึง
ควรทำควำมเข้ำใจควำมหมำยที่แท้จริงของคำว่ำ inclusion หรือกำร
เรียนรวม ว่ำหมำยถึง กำรนำเด็กที่มีสถำนะควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษเข้ำมำเรียนในห้ องเรียนปกติ และ
สำมำรถเรียนรวมกับเด็กปกติ ในโรงเรี ยนทั่ว ไปได้ ซึ่งภำษำอังกฤษใช้คำว่ำ mainstream หมำยถึงกำรจัด
กำรศึกษำที่ยึดเด็ก ปกติทั่วไปเป็น หลัก และให้เด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษสำมำรถเข้ำมำเรียนรวมได้ โดยมี
เป้ำหมำยว่ำเด็กที่เข้ำมำเรียนจะสำมำรถพึ่งตนเองได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งสำมำรถปรับตัวและเรียนในห้องเรียน
ปกติได้ อำจมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพิ่มเติมเพื่อให้เด็กสำมำรถเรียนในห้องเรียนเหมือนเด็กปกติทั่วไป และไม่
เป็นภำระของโรงเรียน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำรในห้องเรียน ควรมี
วิธีกำรปรับกำรเรียนกำรสอน และจัดพื้นที่สภำพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อกำรเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้ให้สำมำรถอยู่ใน
สังคมห้องเรียนได้โดยไม่รู้สึกแปลกแยก หรือสำมำรถพึ่งตนเองได้มำกกว่ำกำรพึ่งผู้อื่น รวมทั้งให้ควำมสำคัญกับ
กระบวนกำรเปลี่ยนผ่ำนสำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษและผู้พิกำร และควรมีวิธีกำรให้โรงเรียนที่อยู่บริเวณ
ใกล้กัน จัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้มีควำมเข้ำใจที่ตรงกันและสำมำรถส่งต่อเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้อย่ำง
ถูกต้องและเหมำะสม ตัวอย่ำงเช่น ก่อนกำรย้ำยโรงเรียน ครูฝ่ำยกำรศึกษำพิเศษควรพิจำรณำและวำงแผนกำร
จั ด กำรเรี ย นกำรสอนร่ ว มกั น และให้ ข้ อ มู ล เด็ ก ก่ อ นที่ จ ะย้ ำ ยโรงเรี ย น หรื อ กำรพำเด็ ก ไปรู้ จั ก คุ ณ ครู
พำไปดูห้องเรียน เพื่อให้สำมำรถปรับตัวเข้ำกับโรงเรียนใหม่ได้
นอกจำกนี้ ให้ ข้ อ สั ง เกตเพิ่ ม เติ ม ว่ ำ รั ฐ ควรพิ จ ำรณำระบบกำรจั ด สรรงบประมำณด้ ำ น
กำรศึกษำที่มีควำมเท่ำเทียม และเสมอภำคอย่ำงแท้จริง โดยควรคำนึงว่ำเด็กทุกคนที่เข้ำมำในระบบกำรศึกษำ
มีควำมพร้อมทำงเศรษฐกิจไม่เท่ำเทียมกัน บำงคนมำจำกครอบครัวที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจ ดี บำงคนฐำนะ
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ยำกจน แต่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยหัวที่เท่ำกัน ซึ่งนับเป็นควำมไม่เท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ ดังนั้น เด็ก
ที่มีควำมต้องกำรพิเศษ เด็กยำกจน หรือเด็กชำยขอบ ควรได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเพิ่มเติม เพื่อให้เกิด
ควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
สิ่งที่รัฐควรดำเนินกำรประกำรแรกเพื่อให้ทุกคนเห็นควำมสำคัญของกำรจัดกำรศึกษำสำหรับ
เด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำร ได้แก่ กำรปรับทัศนคติ ผู้ บริห ำร ครู ผู้ ปกครอง และบุ คลำกรอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ำใจถึงควำมแตกต่ำงหลำกหลำยของแต่ละบุคคล รวมทั้งควรมีกำรสร้ำงควำมรู้พื้นฐำนด้ำน
กำรจั ด กำรศึ ก ษำส ำหรั บ เด็ ก พิ เ ศษ โดยก ำหนดให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษำทุ ก คนที่ เ รี ย นในคณะครุ ศ ำสตร์ ห รื อ
ศึกษำศำสตร์ ต้องมีควำมรู้พื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำสำหรับผู้ ที่มีควำมต้องกำรพิเศษและผู้พิกำร เพื่อให้ครูทุกคน
สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนสำหรับเด็ก ที่มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำรได้ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุก ภำคส่วน
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำร ไม่ว่ำจะเป็นครูประจำ ครู
แนะแนว แพทย์ พยำบำล ภำรโรง แม่บ้ ำน นักสั งคมสงเครำะห์ จิตแพทย์ เพื่อทำงำนร่ว มกันในกำรจั ด
กำรศึกษำสำหรับที่มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำร
นอกจำกนี้ ควรสร้ำงเครื่องมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กที่มีควำม
ต้องกำรพิเศษและพิกำร เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำรในประเทศไทย
ประสบควำมสำเร็จและสำมำรถพัฒนำดำเนินกำรต่อไปได้ ด้วยกำรปรับทัศนคติคนในสังคมให้ยอมรับ คววำม
แตกต่ำงซึ่งกันและกัน ไม่ว่ำจะเป็นเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ เด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส และเด็กที่มี ฐำนะ
ยำกจน โดยผู้ปกครองควรปลูกฝั งบุตรหลำนให้มีควำมเข้ำใจเรื่องควำมแตกต่ำงหลำกหลำยของแต่ละบุคคล
เพื่อให้กำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติสำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
นายมัลคอม รีฟ (Mr. Malcolm Reeve) ผู้อานวยการบริหารฝ่ายการศึกษาพิเศษและ
การเรียนรวม Academic Enterprise Trust (AET) สหราชอาณาจักร ให้ข้อเสนอแนะและมุมมองใน
กำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำรว่ำ สิ่งสำคัญสำหรับกำรศึกษำเรียนรวม คือ กำรให้
คุณค่ำแก่เด็กทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ควรตัดสินเด็กจำกควำมพิกำร
หรื อควำมด้ อยโอกำสในด้ ำนต่ ำงๆจึ ง จ ำเป็ น ต้ อ งมี ร ะบบกำรจั ด
กำรศึกษำที่เท่ำเทียมกันให้แก่เด็ก ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรให้ควำมสำคัญ
คือ ทัศนคติของบุ คคล และควรคำนึ งถึงกำรดูแลเอำใจใส่ เ ด็ ก ที่ มี
ควำมแตกต่ำงกัน จุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กที่มี
ควำมต้องกำรพิเศษและพิกำร ต้องมุ่งเน้นที่ควำมสำมำรถของเด็ก
ไม่ใช่กำรจัดกำรศึกษำให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยเพื่อควำมเป็นเลิศด้ำนกำรศึกษำของโรงเรียนเท่ำนั้น
นอกจำกนั้น รัฐบำลควรกำหนดกฎหมำยหรือนโยบำยที่จะทำให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติต่อเด็กทุก
คนอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยมีระบบกำรตรวจสอบโรงเรียนที่สำมำรถจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำร
พิเศษและพิกำรได้อย่ำงเหมำะสมกับควำมแตกต่ำงของเด็กแต่ละคน มีกำรตรวจสอบภำวะผู้นำของผู้บริหำร
โรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนสำมำรถจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองต่อควำมแตกต่ำงหลำกหลำยของแต่ละบุคคลได้
ดังจะเห็นได้จำกตัวอย่ำงของสหรำชอำณำจักรที่มีกำรกำหนดกฎหมำยซึ่งบัญญัติแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของ
โรงเรียนไว้ว่ำ เด็กทุกคนที่เดินเข้ำมำในโรงเรียนมีควำมแตกต่ำงกัน มีลักษณะของควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษที่
แตกต่ำงกัน และผู้ปกครองก็มีควำมแตกต่ำงกัน ดังนั้น โรงเรียนจึงควรมีแนวทำงจัดกำรศึกษำ และกำรบริกำร
ทำงกำรศึกษำเพื่อสำมำรถตอบสนองต่อควำมแตกต่ำงหลำกหลำยของแต่ละบุค คลได้ ทั้งนี้ ผู้ปกครองมีสิทธิที่
จะเลือกโรงเรียนให้เด็กได้ เพรำะกฎหมำยของสหรำชอำณำจักรกำหนดให้โรงเรียนทุกโรงไม่มีสิทธิที่จะปฏิเสธ
เด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำรได้

๑๐

สิ่งที่สำคัญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำร คือ กำร
จัดทำแผนกำรเรียนสำหรับเด็ก เป็นรำยบุคคล กำรมีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ โดยอำจ
เพิ่มเติมกิจกรรม เพื่อเพิ่มกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมสำหรับเด็กแต่ละคน หรือเป็นโปรแกรมหลักสูตรเฉพำะบุคคล
และครูควรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้เด็กสำมำรถเรียนได้ รวมทั้งควรส่งเสริมให้ครูทุก
คนเข้ำใจและสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนสำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำรได้ ซึ่งอำจใช้วิธีกำร
อบรมชี้แจงให้ครูมีควำมรู้ และควำมเข้ำใจพื้นฐำนของเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำร ทั้งนี้ อำจแบ่งเด็ก
ที่มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำรได้เป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ ๑) ด้ำนกำรเรียนรู้ ๒) ด้ำนกำรสื่อสำรและปฏิสัมพันธ์
๓) ด้ำนจิตใจ และ ๔) ด้ำนร่ำงกำยและประสำทสัมผัส เช่น หูตึง ฟังไม่ได้ยิน หรือร่ำงกำยพิกำร เป็นต้น
การอภิปรายทั่วไป
ที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้แก่เด็กที่
มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำร สรุปได้ดังนี้
๑) กำรออกแบบหลั ก สู ต รให้ เ หมำะสมกั บ ควำม
แตกต่ำงหลำกหลำยของเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำร เป็น
เรื่องที่มีควำมสำคัญมำกกว่ำกำรประเมินติดตำมหลักสูตรของโรงเรียน
๒) โรงเรียนควรมี กำรเตรี ยมควำมพร้อมให้ ผู้ เรี ยน
จนกระทั่งจบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ก่อนที่จะส่งผ่ำนไปยังระบบกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม ทีจ่ ะต้องมีกำร
สื่อสำรและควำมร่วมมือที่ดีระหว่ำงผู้กำหนดนโยบำยและผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม
๓) โรงเรียนส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะรับเด็กพิกำรเนื่องจำกกำรขำดครูที่มีคุณภำพและควำมไม่
พร้อมที่จะรับเด็กเข้ำมำเรียนรวมกับเด็กปกติทั่วไปในโรงเรียน จึงควรออกกฎหมำยหรือมำตรกำรเฉพำะที่
เชื่อมโยงกับกรอบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
(สมศ.)
๔) โรงเรียนส่วนใหญ่ให้ควำมสำคัญกับผลทดสอบระดับชำติ (O-Net) และปฏิเสธกำรรับเด็ก
ที่มึควำมต้องกำรพิเศษและพิกำรเข้ำมำเรียนรวมกับเด็กปกติทั่วไป ซึ่งนับเป็นประเด็นที่มีควำมสำคัญที่รัฐ
จะต้องแก้ไขปัญหำอันเนื่องมำจำกกำรขำดบุคคลำกรและงบประมำณ
๕) ควรเพิ่มนโยบำยเกี่ยวกับเด็กไร้สัญชำติไว้ในกำรศึกษำเรียนรวมด้วยเนื่องจำกได้รับกำร
คัดค้ำนอย่ำงมำกจำกผู้ปกครองไทยไม่ให้เข้ำเรียนในโรงเรียนทั่วไป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในจังหวัดสมุทรสำครซึ่ง
ร้อยละ ๖๐ ของประชำกรเป็นผู้ใช้แรงงำนอพยพข้ำมชำติ
๖) โรงเรียนที่จัดกำรศึกษำเรียนรวม ควรผลักดันให้มีครูผู้ช่วยสอนด้ำนกำรศึกษำพิเศษ โดย
อำจจัดเป็นกลุ่มโรงเรียน และทำให้ผู้บริหำรตระหนักและเห็นควำมสำคัญของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อเด็ก
ที่มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำร
๗) ควรปรับทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงคุณค่ำ ของกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำและ
ผลสำเร็จของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำร แม้ว่ำจะต้องใช้ระยะเวลำนำน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลจำกกำรศึกษำวิจัยเรื่องนโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมควำมเสมอภำคในโอกำส
ทำงกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ หรือกำรศึกษำเรียนรวมในประเทศไทย (Inclusive Education in Thailand) และ
จำกผลกำรจัดเสวนำและข้อเสนอแนะของที่ประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้สรุปข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงนโยบำย ดังนี้

๑๑

๑) รัฐควรส่งเสริมสนับสนุนนโยบำยกำรศึกษำเรียนรวม โดยควรมีกำรประกำศยกย่องและ
ให้รำงวัลโรงเรียนที่สำมำรถจัดกำรศึกษำเรียนรวมได้ประสบผลสำเร็จ เพื่อ เป็นต้นแบบในกำรขยำยผลไปยัง
โรงเรียนอื่นๆ ให้จัดกำรศึกษำเรียนรวมเพิ่มมำกขึ้น และควรปรับวิธีกำรในกำรขอรับจัดสรรงบประมำณเพื่อจัด
กำรศึกษำเรียนรวมให้เป็นไปอย่ำงสะดวก รวดเร็ว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีโรงเรียนที่สำมำรถจัดกำรเรียน
กำรสอนให้แก่เด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำรได้เรียนร่วมกับเด็กปกติทั่วไปเพิ่มขึ้น
๒) โรงเรี ย นควรสร้ ำงโอกำสในกำรเรี ยนรู้ และสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถู ก ต้ อ งให้ แ ก่
ผู้ปกครองที่มีบุตรหลำนเป็น เด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำร เพื่อสร้ำงทัศนคติดที่ดีให้ผู้ปกครอง และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครองเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแลเอำใจใส่เด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำรให้อยู่
ร่วมกับเด็กทั่วไปในโรงเรียนได้อย่ำงมีควำมสุข
๓) รัฐควรขับเคลื่อนและผลักดันให้มีกำรนำนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวมไปสู่กำรปฏิบัติ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงปัจจัยแห่งควำมสำเร็จที่สำคัญ คือ ผู้บริหำรที่มีภำวะผู้นำ
ควำมอดทน ควำมรับผิดชอบ และเห็นควำมสำคัญของกำรศึกษำเรียนรวม
๔) รัฐควรจัดสรรอัตรำกำลังให้ โรงเรียนมีครูผู้ช่วยสอนที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำม
เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรดูแลผู้ที่มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำรโดยเฉพำะ รวมทั้งควร
มีกำรอบรมเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะให้แก่ครูเพื่อดูแลและจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ
ให้เด็กกลุ่มนี้อย่ำงเหมำะสม
๕) หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนสำหรับผู้ที่มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำรควรมีควำมยืดหยุ่น
เพื่อสำมำรถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและสภำพควำมพร้อมของผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำง
หลำกหลำยได้ รวมทั้งสำมำรถพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำรให้สำมำรถออกไปประกอบอำชีพ
เลี้ยงตัวเองได้อย่ำงเหมำะสมเมื่อสำเร็จกำรศึกษำ
๖) รัฐควรส่งเสริมสนับสนุนให้ จัดทำเครื่องมือกำรสร้ำงห้องเรียนแบบเรียนรวม (Inclusion
Toolkit) เพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรดูแลผู้ที่มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำรให้สำมำรถ
ดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข เช่น กำรประเมินผล กำรพัฒนำภำวะผู้นำของผู้บริหำร กำรพัฒนำ
หลักสูตรและเนื้อหำ ควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ปกครองและผู้ดูแล แผนกำรเรียนรู้เฉพำะบุคคล และกำรให้กำร
สนับสนุนสำหรับช่วงเปลี่ยนผ่ำน
๗) กระทรวงศึกษำธิกำรควรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่มึควำมต้องกำรพิเศษและ
พิกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นฐำนข้อมูลในกำรจัดสรรงบประมำณและกำรกำหนดอัตรำกำลังครู และครูผู้ช่วย
สอนให้เหมำะสม
๘) คณะครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์ ควรกำหนดหลักสูตรให้ผู้เรียนทุกคนเรียนวิชำพื้นฐำนด้ำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรวมทั้งวิธีกำรวัดและประเมินผลสำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษและพิกำร เพื่อให้
ผู้ที่สำเร็จออกไปเป็นครูทุกคนมีควำมรู้พื้นฐำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรดูแลเอำใจใส่ผู้ที่มีควำม
ต้องกำรพิเศษและพิกำร

