การศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชี วติ เด็กออทิสติก
ชู ศักดิ์ จันทยานนท์
กรรมการส่ งเสริมและพัฒนา
การศึกษาสาหรับคนพิการ
ผมได้รับโอกาสให้นาเสนอ แนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชี วติ เด็กออทิสติก จาก
กลุ่มนักศึกษาปริ ญญาโท สาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งถือเป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ความคิดและสาระทางวิชาการต่อกัน ซึ่ งประมวลจากประสบการณ์ในบทบาทและสถานะต่างๆที่มีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาการศึกษาพิเศษสาหรับเด็กออทิสติกที่ได้ปฏิบตั ิมากว่า ๒๐ ปี ทั้งสถานะ พ่อแม่ผปู ้ กครอง
บทบาทครู และนักบริ หารการศึกษาพิเศษ และบริ บทนักขับเคลื่อนงานในองค์กรภาคเอกชน
การศึกษา คือสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของประชาชนทุกคน หรื อ หลัก Education for All ได้รับการยืนยันใน
กฎหมายการศึกษาไทยทุกฉบับ ว่า เด็กทุกคนควรได้รับการศึกษา รวมถึง กลุ่มเด็กออทิสติก หรื อเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็ นพิเศษด้วย ทั้งนี้กฎหมายใช้คาว่า “มีสิทธิ และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นพิเศษ”
(พรบ.การศึกษาแห่งชาติ มาตรา ๑๐)
การจัดการศึกษาเน้ นหลักการการพัฒนาคุณภาพชี วติ ใน ๔ มิติของการพัฒนา ทั้งด้าน กาย ใจ จิต และ
สติปัญญาไปพร้อมกัน อันเป็ นหลักการสาคัญที่ผจู ้ ดั การศึกษาต้องคานึงถึง สาหรับในกลุ่มเด็กออทิสติก และ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ จาเป็ นต้ องเพิม่ อีก ๑ มิติ คือมิติที่ ๕ มิติการพัฒนาความพร้ อม ซึ่งรวมถึงการ
พัฒนาทักษะพืน้ ฐานทีจ่ าเป็ นต่ อการดาเนินชีวติ เพื่อการดาเนินชีวติ อิสระ และทักษะพืน้ ฐานในการทางาน ที่
ผสมผสานในโปรแกรมการฝึ กและการเรียนรู้ เพื่อให้ผจู ้ ดั การศึกษาสามารถพัฒนาแนวทาง เนื้อหา และวิธีการ
จัดการเรียนรู้ ให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับลีลาการเรี ยนรู้ ศักยภาพพืน้ ฐานและความต้ องการจาเป็ นพิเศษของ
ผู้เรียนแต่ ละบุคคล ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการจัดทา แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล สาหรับคนพิการและ
บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (Individualize Education Program : IEP)
การจัดศึกษาสาหรับเด็กทีม่ ีความต้ องการพิเศษ เป็ นกระบวนการจัดการศึกษาที่คานึงถึงความ
แตกต่างหลากหลายของแต่ละบุคคล มีระบบ ระเบียบ วิธี ในการจัดการศึกษาเป็ นการเฉพาะ และคงยึด
หลักการสาคัญที่เป็ นปรัชญาของการจัดการศึกษา คือ การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้
อย่างมีความสุ ข (พรบ.การศึกษาแห่งชาติ มาตรา ๖)
ส่ วนรู ปแบบการจัดการศึกษา กฎหมายกาหนดไว้ สามรู ปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสถานทีจ่ ัด จะจัดในรู ป สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรี ยนเรี ยนร่ วม
โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ โรงเรี ยนทางเลือก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกระบบ บ้านเรี ยน ศูนย์การ
เรี ยน ศูนย์การเรี ยนรู ้ หรื อศูนย์การเรี ยนเฉพาะความพิการ ขึ้นกับหน่วยจัดการศึกษา หรื อผูจ้ ดั การศึกษา ซึ่ง
๑

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ กาหนดรับรองสิ ทธิ ทางการศึกษาไว้ชดั เจน ใน
มาตรา ๕ ให้คนพิการมีสิทธิ ได้รับการศึกษาโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ตั้งแต่แรกเกิด หรื อแรกพบความพิการ จน
ตลอดชีวิต และให้สิทธิในการเลือกบริ การทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรู ปแบบทางการศึกษา ได้โดย
คานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความต้องการจาเป็ นพิเศษของบุคคลนั้น
ก. การจัดการเชิงกลไก
ในส่ วนของการจัดการศึกษาสาหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในเชิงสิ ทธิในการได้ รับ
การศึกษาอย่างทัว่ ถึงและคุณภาพ เป็ นความท้าทายของนักการศึกษาประเทศไทย การดาเนินการในระดับ
นโยบาย ประเทศไทยเน้นใช้ กฎหมายนาในการกาหนดนโยบาย คือ กาหนดสิ ทธิ ไว้ในกฎหมายต่างๆทั้ง
รัฐธรรมนูญ กฎหมายการศึกษา และกฎหมายเฉพาะคือพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
พร้อมมีการจัดทา แผนพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการระยะ ๕ ปี เป็ น “แผนชาติด้านการศึกษาสาหรับคน
พิการโดยเฉพาะ” มีการกาหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางต่างๆมากมาย แต่ ในข้ อเท็จจริง ยังมี
คาว่า “ สิ ทธิ เป็ นจริงหรื อไม่ ” หรื อ จะทาอย่างไรให้ สิ ทธิเป็ นจริง Make The Right Real ซึ่ งคาถามนี้ไม่ได้
เกิดเฉพาะในประเทศไทย แต่เป็ นคาถามทัว่ โลก ประสบการณ์ในฐานะผูม้ ีส่วนร่ วมในการรณรงค์สิทธิ
การศึกษาของเด็กออทิสติก ทั้งในฐานะกรรมการระดับนโยบายชุดต่างๆ ในฐานะกรรมาธิ การผูย้ กร่ าง
กฎหมาย และภาคเอกชนที่เข้าไปร่ วมจัดทาแผนพัฒนา แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิต่างๆ พบว่า สิ ทธิ ที่
กาหนดครบถ้วนทั้งเนื้ อหา กลไกการจัดการ และกลไกการคุม้ ครองและพิทกั ษ์สิทธิ รู ปธรรม คือการกาหนด
สิ ทธิ ในการเลือกระบบการศึกษาทั้งการเรี ยนร่ วม การศึกษานอกโรงเรี ยน และการศึกษาทางเลือก การมี
คณะกรรมการระดับชาติกากับติดตามงานการศึกษาพิเศษ คือ คณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดการศึกษาสาหรับ
คนพิการ ซึ่ งรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การเป็ นประธาน การมีหน่วยงานประสานด้านการศึกษาพิเศษใน
กระทรวงศึกษาธิการ คือสานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ การมีกลไกระดับจังหวัดคือศูนย์การศึกษาพิเศษ
การมีโรงเรี ยนในพื้นที่ท้ งั โรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วม โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษเฉพาะด้าน การมีระเบียบ
ปฏิบตั ิต่างๆ รวมทั้ง การมีระบบการจัดการกรณี ถูกเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรม แต่ ทาไม? ยังมีขอ้ มูลว่า มีเด็ก
ออทิสติก ได้รับการศึกษาในทุกระบบการศึกษา รวมทุกไม่ถึง ๕,๐๐๐ คน หากนับรวมเด็กพิการและเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษทั้งกลุ่ม เชื่อว่าปั จจุบนั ในสังคมไทยมีเด็กพิการมากกว่า ๘๐๐,๐๐๐ ในจานวนนี้มีเพียงครึ่ ง
เดียวเท่านั้นที่อยูใ่ นระบบการศึกษาปกติ ส่ วนเด็กพิการอีกครึ่ งที่เหลือไม่สามารถเข้าอยูใ่ นระบบใดๆ ได้เลย
และต่อให้เข้าไปได้ ก็ไม่ได้มีหลักประกันใดๆ เลยว่า เด็กคนนั้นจะได้รับการบริ การที่เหมาะสม
ทาไม? หากจะวิเคราะห์ จากประสบการณ์ ผ้ ูเขียน อาจมาจากสาเหตุดังนี้
๑. ความไม่ ต่อเนื่องของนโยบาย
เริ่ มจาก นโยบาย ปี พ.ศ.๒๕๔๒ คนพิการที่อยากเรี ยน ต้องได้เรี ยนมีการขยายจานวนโรงเรี ยนที่จดั การ
เรี ยนร่ วม มีการจัดทาห้องเรี ยนคู่ขนานสาหรับเด็กออทิสติก การพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาทางเลือก เพื่อให้
การศึกษานอกระบบ เข้ามาช่วยจัดการศึกษา ดาเนินงานได้เพียง ๓ ปี งบประมาณ เริ่ มสะดุดหยุดอยู่ คือมีการ
เคลื่อนขยายอย่างช้าๆ การขยายจานวนโรงเรี ยนในตอนเริ่ มต้น เริ่ มลดจานวนการขยายลง พอมีการ
๒

เปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารระดับสู งทั้งระดับกระทรวงและระดับกรม การดาเนินงานต่างๆ จึงรอคอยว่า นโยบายจะ
ชี้ไปทางไหน เน้นอะไร ทาให้สิ่งที่กาลังขับเคลื่อนอ่อนแอลง นับเป็ นปั ญหาสาคัญ เพราะเรานา สิ ทธิ การศึกษา
ประชาชน ไปผูกติดกับนโยบาย แม้จะมีการจัดทา แผนพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ เป็ นแผนระดับชาติ
หากประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ ตามตัวชี้วดั น่าจะผลรวมออกมาไม่เกินร้อยละ ๕๐ เพราะจะเน้นเฉพาะบาง
ยุทธศาสตร์ และบางภารกิจ ตามความสนใจ ความพร้อม และงบประมาณที่สนับสนุนแต่ละของหน่วยงาน ซึ่ง
ประเด็นงบประมาณจะกล่าวในข้อถัดไป
๒.ความไม่ คงทีข่ องนโยบาย
การชักคะเย้อ นโยบาย เป็ นอีกเรื่ องหนึ่งของปั ญหาการจัดการศึกษาพิเศษประเทศไทย สมัยหนึ่ง เน้นว่า
คนพิการต้องเรี ยนร่ วมกับคนทัว่ ไป หน่วยงานก็ปฏิบตั ิในมิติน้ ีอย่างเข้มข้น มีการขยาย ศูนย์การศึกษาพิเศษทัว่
ประเทศ เพื่อหวังให้เคลื่อนการจัดการเรี ยนร่ วมให้เป็ นรู ปธรรม ทิ้งการศึกษารู ปแบบอื่นไป มีอยูช่ ่วงหนึ่ง
โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษหรื อโรงเรี ยนเฉพาะความพิการอยูใ่ นสภาวะถูกแช่แข็ง ทั้งนี้เพราะ งบประมาณถูก
จัดสรรในสัดส่ วนเดิม จึงต้องละเลยบางเรื่ อง พอมาอีกสมัยหนึ่ง มองว่าต้องมีระบบการดูแลเข้มข้น จึง
สนับสนุนให้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดเตรี ยมความพร้ อมในศูนย์ และให้โรงเรี ยนเฉพาะความพิการ ทางานเชิง
คุณภาพ มีโมเดล ครู และครู วชิ าชีพเฉพาะด้านในโรงเรี ยนเฉพาะความพิการ การสนับสนุนการจัดการเรี ยน
ร่ วมจึงเบาบางลง
๓. การจัดการกลไก ไม่ ครอบคลุมบริบททีก่ าหนดในอานาจหน้ าที่
แม้พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ ซึ่งเป็ นกฎหมายเชิงสาระที่ผนวกกลไกการจัดการ จะ
มีการกาหนดบทบาท อานาจหน้าที่ของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษาที่จดั การศึกษา ศูนย์การเรี ยนเฉพาะความพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ไว้ระดับหนึ่ง แต่
การปฏิบตั ิ ยังมีปัญหาทั้งในบริ บท เลือกทาบางภารกิจ ละเลยบางภารกิจ หรื อไม่อาจทาภารกิจได้เพราะมีบท
กฎหมายอื่นที่เป็ นอุปสรรค เช่น ประเด็น การบริ หารจัดการศึกษาห้องเรี ยนคู่ขนานสาหรับเด็กออทิสติกของ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่ ประเด็นการไม่มีกลุ่มงานส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดการเรี ยนร่ วมของเขตพื้นที่
ประเด็นศูนย์การเรี ยนเฉพาะความพิการ ที่ติดกับดัก กฎกระทรวงว่าด้วยศูนย์การเรี ยน ทาให้ไม่สามารถ จด
ทะเบียนจัดตั้งศูนย์การเรี ยนเฉพาะความพิการได้ ล้วนเป็ นอุปสรรคสาคัญ บางเรื่ องบางประเด็นยืดเยื้อมา
หลายปี นับแต่ ปี การศึกษา ๒๕๔๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๑ แต่ไม่สามารถแก้ไขและจัดการได้ การจัดการศึกษา
พิเศษของประเทศไทย จึงมีการขับเคลื่อนใน ๓ ลักษณะ เดินหน้า(บางประเด็น) หยุดนิ่ ง(บางประเด็น) และ
ถอยหลัง (บางประเด็น) ตัวอย่างรู ปธรรม คือ การจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กออทิสติกได้รับการศึกษาในระบบ
เรี ยนรวม (Inclusive Education) ตั้งแต่ ปี การศึกษา ๒๕๔๘ ถึงปั จจุบนั มีโรงเรี ยนที่มีหอ้ งเรี ยนคู่ขนาน จาก
๕๐ ห้อง เพิม่ เป็ น ๑๒๐ ห้อง และปั จจุบนั ไม่เกิน ๒๕๐ห้องเรี ยน เป็ นตัวอย่างสาคัญ ของปั ญหาการจัดการเชิง
กลไก
๓

๔. การขาดการสนับสนุนงบประมาณที่เสมอภาค ทัว่ ถึงทุกระบบและรู ปแบบการศึกษา
งบประมาณการศึกษาของประเทศ เพิ่มขึ้นทุกปี จากหลักแสนล้าน เป็ นหลายแสนล้าน แต่การจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการหรื อการศึกษาพิเศษ ได้รับงบประมาณสนับสนุนในช่วงประมาณร้อยละ ๐.๕ ถึง ๐.๘ ของ
งบประมาณด้านการศึกษา และที่ได้รับมาจะเน้นหมวดเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากรเป็ นหลัก ส่ วนงบ
พัฒนาการศึกษา งบสื่ ออุปกรณ์ งบพัฒนาการจัดการเรี ยนร่ วม การจัดการศึกษานอกระบบ การอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ได้รับการสนับสนุนน้อยมากหรื อไม่ได้รับเลย ตัวอย่างเช่น ผูเ้ ขียนได้ขอ้ มูลจากพื้นที่วา่ การศึกษา
นอกระบบที่เปิ ดให้คนพิการได้เรี ยน ทุกวันนี้ ใช้งบประมาณรายหัวของนักศึกษากศน.ทัว่ ไป ไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณใดๆเลย และงบเรื่ อง สื่ อ สิ่ งอานวยความสะดวกและบริ การการศึกษา หรื อคูปองการศึกษา
ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๐ ของพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา ก็ไม่ได้รับการจัดสรร ต้องมาขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนการศึกษาสาหรับคนพิการเป็ นรายปี (ข้อเท็จจริ ง ปี การศึกษา ๒๕๕๘) หรื อ โรงเรี ยนที่
จัดเรี ยนร่ วม ได้รับงบสนับสนุนน้อยมาก บางโรงเรี ยนไม่สามารถจัดการเรี ยนร่ วมได้ เป็ นต้น
คาถาม แล้ วจะปรับปรุ งแก้ ไขการจัดการอย่ างไร คงเป็ นเรื่ องที่ทุกฝ่ ายต้องร่ วมคิด ร่ วมขับเคลื่อนกันอย่าง
เข้มข้นต่อไป ทราบว่า รัฐบาลปั จจุบนั มีนโยบายให้ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ เป็ นปี แห่งความร่ วมมือในการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้เด็กได้รับบริ การการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เสมอภาค ทัว่ ถึง ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของประเทศ
ผูเ้ ขียน จึงขอเสนอทางเลือกหรื อทางรอดของการจัดการศึกษาสาหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษกลุ่มต่างๆ เชิงประเด็นดังนี้
๑. การจัดทานโยบายให้ ต่อเนื่องและคงที่
โดยกาหนดให้ การปฎิรูปการศึกษาพิเศษ เป็ นส่ วนหนึ่งของการปฎิรูปการศึกษาประเทศ นโยบาย
การศึกษา เฉพาะกลุ่มเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ต้องครบทั้ง ๕ มิติของการพัฒนา(การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน กาย ใจ จิต สติปัญญา และการพัฒนาความพร้อม ซึ่ งรวมถึงการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่
จาเป็ นต่อการดาเนินชีวิตเพื่อการดาเนิ นชีวติ อิสระ และทักษะพื้นฐานในการทางาน ที่ผสมผสานในโปรแกรม
การฝึ กและการเรี ยนรู ้) ทุกรู ปแบบของการจัดการศึกษา เรี ยนรวม เรี ยนร่ วม โดยเฉพาะ การพัฒนาห้องเรี ยน
คู่ขนานและห้องสอนเสริ มการศึกษาพิเศษอย่างเข้มข้นและเป็ นระบบ โรงเรี ยนเฉพาะทาง ศูนย์การเรี ยนเฉพาะ
ความพิการ การศึกษาทางเลือก การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของครอบครัว ชุมชน องค์กรผูป้ กครอง องค์กรเอกชน เพื่อการเตรี ยมความพร้อมด้านอาชีพ การฝึ กอาชีพ
การศึกษาสายอาชีพ ระบบโควตาและระบบสนับสนุนการเรี ยนในระดับอุดมศึกษา (ASS: Autism Support
Service)
๒. การปรับกลไกการจัดการ
เน้นการจัดการโดยยึดโรงเรี ยนหรื อหน่วยจัดเป็ นฐาน (School Base Management) อย่างเต็มรู ปแบบ ทั้งการ
บริ หารวิชาการ บุคลากร งบประมาณที่ตอ้ งจัดสรรอย่างเป็ นการเฉพาะเจาะจง ทั้งสถานศึกษาของรัฐ เอกชน ที่
๔

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษากศน ศูนย์การเรี ยนเฉพาะความพิการ และรู ปแบบอื่น อย่างเป็ นธรรม
ทัว่ ถึง จัดทางบประมาณในลักษณะรายหัว ที่ครอบคลุมการจัดการทั้งระบบ
๓. การจัดสรรงบประมาณทีเ่ ป็ นธรรมทัว่ ถึง และยกระดับประสิ ทธิภาพกองทุนการศึกษาสาหรับคนพิการ
ประเด็นนี้ หมายรวมถึง การกาหนด กรอบแนวคิด (Mind Set) และ แผนพัฒนาและแผนปฏิบตั ิการ
การศึกษาพิเศษ( Master Plan) เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการขับเคลื่อนจัดการศึกษาสาหรับคนพิการอย่างสมดุล
และมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาสาหรับคนพิการ ควรแสดงบทบาทอย่าง
เข้มแข็ง โดยนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน มีการประชุมหารื อและขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง (กฎหมาย
กาหนดให้ประชุมอย่างน้อย ปี ละ ๓ ครั้ง ที่ผา่ นบางยุคสมัยของรัฐบาล ประชุม ๒ ปี ครั้ง)
ระบบการจัดสรรงบประมาณ รายหัว หรื อ Unit Cost ในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ เด็กพิเศษแต่ละ
ประเภทอย่างแตกต่างกันตามความต้องการจาเป็ นของแต่ละความพิการ จึงควรมีศึกษาอย่างเป็ นระบบ
นักวิเคราะห์งบประมาณการศึกษา ควรเข้าใจบริ บทงานการศึกษาพิเศษ และไม่ควรเน้นเฉพาะเรื่ องโครงสร้าง
สถานที่ ควรเติมเต็มเรื่ องสัดส่ วนบุคลากร การพัฒนาคุณภาพบุคลากร สนับสนุนครอบครัวในการมีส่วนร่ วม
ในการจัดการศึกษาด้วย
ควรยกระดับ กองทุนการศึกษาสาหรับคนพิการ ทั้งเติมงบประมาณ การจัดทาแผนงานกองทุนที่ตอบ
โจทก์ยทุ ธศาสตร์ การจัดการศึกษาพิเศษ ครบทุกมิติ
๔. การยกระดับวิชาชีพการศึกษาพิเศษและพัฒนาบุคคลากรให้มีทกั ษะ ความรู ้ ความเข้าใจ ในการจัด
การศึกษาสาหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ยกระดับหมายถึง การทาเส้นทางการประกอบวิชาชีพให้ชดั เจน พัฒนาบุคลากร หมายถึง บุคลากรใน
สถานเรี ยนร่ วม หรื อสถานศึกษาเฉพาะด้าน พร้อมจัดให้มีทีมสนับสนุนการจัดการศึกษา เช่น นักนิเทศ
นักจิตวิทยา หรื อสหวิชาชีพในระบบการศึกษา
ข. สาระการเรียนรู้ และประเด็นการพัฒนา
ที่กล่าวมา เป็ นประเด็น การบริ หารจัดการ แต่การจัดศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กออทิสติก ยัง
มีประเด็นสาคัญอีกสาระการเรี ยนรู ้และประเด็นการพัฒนา ที่จะทาอย่างไร โดยเฉพาะ การเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่
๒๑ ที่มีการปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิด และเน้นให้เด็กและเยาวชนทุกคน มีทกั ษะการเรี ยนรู ้และนวตกรรม เพื่อ
นาไปสู่ การเรี ยนรู ้ทีมีคุณภาพ การมีอาชีพ และการมีทกั ษะชีวติ ในการพึ่งพาตนเองเต็มตามศักยภาพ
วิสัยทัศน์และกรอบความคิดเพื่อการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ ๒๑ สามารถสรุ ปทักษะสาคัญอย่างย่อๆ ที่เด็ก
และเยาวชนควรมีได้วา่ ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม หรื อ ๓R และ ๔Cซึ่ งมีองค์ประกอบ ดังนี้
 ๓ R ได้แก่ Reading (การอ่าน), การเขียน(Writing) และ คณิ ตศาสตร์ (Arithmetic)
๕



๔ C (Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์, Communication- การสื่ อสาร Collaboration-การร่ วมมือ
และ Creativity-ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวติ และอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่ อและ
เทคโนโลยี และการบริ หารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ ตามแผนภูมิข้างล่ าง



หากวิเคราะห์จากวิสัยทัศน์และกรอบความคิดเพื่อการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามฐานคิดดังกล่าว
เทียบกับ หลักการจัดการศึกษาสาหรับเด็กออทิสติกและเด็กทีม่ ีความต้ องการพิเศษ ที่เน้ นหลักการการ
พัฒนาคุณภาพชี วติ ใน ๕ มิติ ทั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน กาย ใจ จิต สติปัญญา การพัฒนาความ
พร้อม โดยเฉพาะทักษะพื้นฐานที่จาเป็ นต่อการดาเนินชีวิตเพื่อการดาเนิ นชีวติ อิสระ และทักษะ
พื้นฐานในการทางาน ซึ่ งรวมเรี ยกว่า ๑๐ ทักษะพื้นฐานที่จาเป็ น ที่ผสมผสานในหลักสู ตร หรื อ
โปรแกรมการเรี ยนรู ้ มีความสอดคล้องกันดังนี้

๖

กรอบความคิดเพื่อการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑

ทักษะพืน้ ฐานสาหรับเด็กออทิสติกและ
เด็กทีม่ ีความต้ องการพิเศษ

ทักษะการเรี ยนรู ้และนวตกรรม 4 Cs
คิดวิเคราะห์ สื่ อสาร
ความร่ วมมือ ความคิดสร้างสรรค์
ทักษะการใช้นวตกรรม และทักษะการใช้
เทคโนโลยี (Innovation and Technology Skills)

ทักษะการสื่ อสารและการใช้ภาษา
ทักษะด้านสังคม
ทักษะการรับรู ้ผา่ นประสาทสัมผัส

ทักษะชีวติ และอาชีพ(Life Skill and Career Skill)

การเตรี ยมความพร้อมด้านอาชีพ การเตรี ยมความ
พร้อมสู่ การทางาน (Prevocational Program)
ทักษะด้านการทางาน (work skill)

สาระวิชาหลัก 3RS
การอ่าน การเขียน คณิ ตศาสตร์
ทักษะการดารงชีวติ

ทักษะพื้นฐานทางวิชาการ
ทักษะความสนใจ
ทักษะการเลียนแบบ
ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่
ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

หลักสู ตร วิธีสอน

ผสมผสานการออกแบบหลักสู ตร หรื อแผนการ
สอนเฉพาะบุคคล หลักสู ตรคู่ขนาน และเทคนิค
การสอนสาหรับเด็กพิเศษ

ระบบสนับสนุนการเรี ยนรู ้

ระบบสนับสนุนการเรี ยนรู ้
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ดังนั้น การจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สามารถเรี ยนรู ้ได้ ต้อง
ผสมผสาน กรอบแนวคิดดังกล่าวเข้าด้วยกัน และประมวลเป็ น ประเด็นการพัฒนาในด้านต่างๆ และ
บรรจุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลด้วย ทั้งนี้โดยคานึงถึงวัย ความสามารถพื้นฐาน ความ
สนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล และมีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
พื้นฐาน กิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดและกระบวนการเรี ยนรู ้ กิจกรรมฟื้ นฟูสมรรภถภาพที่จาเป็ น
กิจกรรมส่ งเสริ มทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวตกรรม กิจกรรมการงานพื้นฐานอาชี พ และกิจกรรมการ
ฝึ กทักษะการทางาน โดยเน้นการทางานร่ วมกันระหว่าง พ่อแม่ ครู และทีมสหวิชาชีพเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดีของเด็กแต่ละบุคคล
....................................................................................................................................................................
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