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การศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐานหรือโรงเรียนการศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐาน 
จะสร้างพื้นฐานที่ดีให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
เพื่อทำาให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อและมีส่วนร่วมในสังคมได้ 
การเรียนการสอนจะมีความยืดหย่่นเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถ
พัฒนาได้สูงส่ดตามศักยภาพของแต่ละคน เพื่อให้บรรล่ตามจ่ด
ประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาน้ี

การศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐานน้ีจะช่วยส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันระหว่างนักเรียน และพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทัง้
ด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่นในการหาความรู้ มีความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้และนำาความรู้ไปใช้ได้ 
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การศึกษาพิเศษขัน้พืน้ฐานเหมาะสำาหรับใคร 
การศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐาน เป็นการศึกษารูปแบบหน่ึง ซึ่งได้มีการปรับการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับกล่่มนักเรียนเป้าหมายที่ได้รับการประเมินว่า ไม่สามารถ
เรียนบรรล่เกณฑ์มาตรฐานความรู้ของการศึกษาขัน้พื้นฐานได้ เน่ืองจากนักเรียน
มีความบกพร่องทางสติปัญญา แม้แต่นักเรียนที่มีความพิการร่นแรงและถาวร
จากการที่สมองได้รับความเสียหายก็สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
ขัน้พื้นฐานน้ีได้ถ้าหากนักเรียนได้รับการประเมินแล้วว่าไม่สามารถเรียนบรรล่
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ของการศึกษาขัน้พื้นฐานภาคปกติ หลักสูตรการศึกษาน้ีจะ
ประกอบด้วยชัน้เรียนปีที่ 1-9 และมีเน้ือหาสาระครอบคล่มเทียบเท่ากับการศึกษา
ขัน้พื้นฐานภาคปกติมากที่ส่ดเท่าที่จะเป็นไปได้

โดยปกติแล้วการศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐานจะมีกล่่มนักเรียนน้อยกว่ากล่่มนักเรียน
ของการศึกษาขัน้พื้นฐานภาคปกติและมีการปรับแผนการจัดการเรียนรู้และเกณฑ์
มาตรฐานความรู้ให้เหมาะสมกับกล่่มเป้าหมาย
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หลักสูตรการศึกษานีส้่งผลต่ออนาคตของเด็ก
อย่างไรบ้าง 
การเข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐาน หมายถึง การได้รับการศึกษา
ที่ปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติ
ปัญญา และมีการปรับการสอนให้เหมาะสมตามลักษณะและความต้องการของ
นักเรียนแต่ละคน แต่เน่ืองจากการศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐานมีข้อจำากัดบางประการ
เกี่ยวกับการศึกษาต่อและเลือกอาชีพในอนาคต ดังนัน้จึงเป็นเรื่องสำาคัญมากที่
สำานักงานการศึกษาส่วนจังหวัดจะดำาเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อ
ที่จะประเมินว่านักเรียนนัน้เป็นกล่่มเป้าหมายของการศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐานหรือ
ไม่ หลังจากนัน้จึงจะสามารถออกผลการพิจารณาว่านักเรียนเข้าเรียนหลักสูตร
การศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐานได้หรือไม่  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ฯ จะเปิดรับ
เฉพาะนักเรียนที่มีความจำาเป็นจริง ๆ และมีสิทธิเ์ข้าเรียนในการศึกษารูปแบบน้ี
เท่านัน้

สำานักงานการศึกษาส่วนจังหวัดมีหน้าที่ดำาเนินการให้แน่ใจว่าผู้ปกครองได้รับ
ทราบถึงผลที่เด็กจะได้รับในระยะสัน้และระยะยาวเมื่อเข้าเรียนในหลักสูตรการ
ศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐานแทนการศึกษาขัน้พื้นฐานภาคปกติ

ข้อบังคับที่ใช้ในการควบคุมดูแลการจัดการ
ศึกษาพิเศษขัน้พืน้ฐาน 

• กฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติการศึกษา

• กฎข้อบังคับ

• หลักสูตรการศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐานปี ค.ศ. 2011  ประกอบด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้และเกณฑ์มาตรฐานความรู้

แผนการจัดการเรียนรู้และเกณฑ์มาตรฐานความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชาและวิชาเฉพาะทาง จะอธิบายว่าทำาไมจึงบรรจ่
วิชาหรือวิชาเฉพาะทางดังกล่าวไว้ในหลักสูตรการศึกษาน้ี นอกจากนัน้จะอธิบาย
ถึงจ่ดประสงค์ของการสอนว่ามีอะไรบ้าง และนักเรียนจะได้รับการพัฒนาความ
สามารถในด้านใด

เน้ือหาสาระหลักของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ จะอธิบายว่าครูจะจัดการสอน
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อย่างไร สำาหรับของการศึกษาพิเศษขึ้นพื้นฐานนัน้ได้มีการปรับเน้ือหาในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของทฤษฎี ซึ่ง
หมายความว่า วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์จะมีการปรับลดเน้ือหา
มากกว่าเพื่อให้เหมาะกับนักเรียนในหลักสูตรการศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐาน เมื่อ
เปรียบเทียบกับวิชาดนตรีและวิชาศิลปะซึ่งมีเน้ือหาพอ ๆ กับหลักสูตรการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน ภาคปกติ หลักสูตรน้ีจะไม่มีวิชาเลือกภาษา/ภาษาแม่ เช่น วิชาภาษา
สเปนและวิชาภาษาเยอรมัน 
สำาหรับแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนจะประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานความ
รู้ ซึ่งจะอธิบายว่าเกณฑ์มาตรฐานความรู้ใดบ้างที่กำาหนดเพื่อให้นักเรียนบรรล่ผล
การเรียนในระดับต่าง ๆ

เปร ียบเท ียบจ ำานวนช ั่ วโมงเร ียนระหว ่างการศ ึกษาพ ิเศษข ั ้นพ ื้ นฐาน
และการศ ึกษาข ั ้นพ ื้ นฐานภาคปกติ
    
 การศึกษาพิเศษขัน้พืน้ฐาน การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ภาคปกติ
ศิลปะ 225 230
คหกรรม 525 118
พลศึกษาและส่ขศึกษา 750 500
ดนตรี 395 230
งานฝีมือ 730 330
ภาษาสวีเดนหรือภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่สอง 1,300 1,490
ภาษาอังกฤษ 180 480
คณิตศาสตร์ 1,005 1,020
กล่่มวิชาสังคมศึกษา : ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 695 885
กล่่มวิชาวิทยาศาสตร์ : 
ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และเทคโนโลยี 785 800
วิชาเลือกภาษา  320
วิชาที่นักเรียนเลือก  195 382
รวมจำานวนช่ัวโมงเรียนทัง้หมดท่ีนักเรียนจะได้เรียน  6,785 6,785
แบ่งเป็นวิชาที่โรงเรียนเลือก 1,800 600

วิชาคหกรรม วิชาพลศึกษาและส่ขศึกษา และวิชางานฝีมือในหลักสูตรการศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐาน
จะมีจำานวนชัว่โมงเรียนมากกว่าหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานภาคปกติอยู่หลายชัว่โมง วิชาภาษา
อังกฤษในหลักสูตรการศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐานจะมีจำานวนชัว่โมงเรียนน้อยกว่าหลักสูตรการศึกษา
ขัน้พื้นฐานภาคปกติอยู่หลายชัว่โมง
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โรงเรียนฝึกอบรมเฉพาะทาง 
การศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐานจะมีหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทางสำาหรับนักเรียน
ที่ได้รับการประเมินว่าไม่สามารถเรียนวิชาในหลักสูตรการศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐาน
ได้ทัง้หมด หรือสามารถเรียนได้เพียงบางส่วน จึงให้นักเรียนเรียนวิชาเฉพาะด้าน
แทน

หากโรงเรียนประเมินว่านักเรียนเข้าข่ายลักษณะดังกล่าว นักเรียนสามารถเรียน
วิชาในหลักสูตรการศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐาน และวิชาเฉพาะด้านผสมกันไดั

หลักสูตรการฝึกตนเองประกอบด้วย 

• ศิลปะกรรม

เรียนด้านดนตรี ศิลปะ และหัตถกรรมเป็นหลัก

• การสื่อสาร

เรียนด้านภาษาสวีเดน และภาษาแม่เป็นหลัก

• ทักษะการเคลื่อนไหว

เรียนด้านพลศึกษาและส่ขศึกษาเป็นหลัก
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• กิจกรรมในชีวิตประจำาวัน

เรียนด้านคหกรรมและสังคมศึกษาเป็นหลัก

•  การรับรู้ความเป็นจริง

เรียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์เป็นหลัก

จ ำานวนช ั่ วโมงเร ียนของหล ักส ูตรการฝึ กตนเอง 

ศิลปะกรรม 995

การสื่อสาร 995

ทักษะการเคลื่อนไหว 995

กิจกรรมในชีวิตประจำาวัน 995

การรับรู้ความจริง 995

วิชาที่นักเรียนเลือก 190

จำานวนชัว่โมงเรียนที่แบ่งได้ 1,500

รวมจำานวนชั่วโมงเรียนทัง้หมดที่นักเรียนจะได้เรียน 6,665
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การประเมินผล 
การที่ครูช่วยส่งเสริมและกระต้่นการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนอย่างต่อเน่ือง
ตลอดเวลานัน้เป็นเรื่องที่สำาคัญ เพื่อจะทำาให้นักเรียนท่กคนมีโอกาสบรรล่ผลใน
การพัฒนาความรู้ได้สูงส่ดตามศักพภาพของตน เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถติดตาม
ผลพัฒนาการของบ่ตรได้ จึงต้องมีการสนทนาเพื่อพูดค่ยเกี่ยวกับพัฒนาการทัง้ใน
อนาคตและที่ผ่านมา โดยพัฒนาการในอนาคต อธิบายว่าควรจะส่งเสริมนักเรียน
อย่างไรจึงจะเหมาะที่ส่ด และจำาเป็นต้องใช้มาตรการใดเพื่อช่วยให้นักเรียน
บรรล่เกณฑ์มาตรฐานความรู้ของวิชาต่าง ๆ หรือวิชาเฉพาะทางที่ได้เรียน  ส่วน
พัฒนาการที่ผ่านมาจะประเมินพัฒนาการของนักเรียนเปรียบเทียบกับจ่ดประสงค์
ที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรและตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ที่กำาหนดไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้

สำาหรับนักเรียนที่เรียนวิชาในหลักสูตรการศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐานจะประเมิน
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ตัง้แต่ชัน้ปีที่ 6-9
ส่วนหลักสูตรการฝึกตนเองของการศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐานจะมีการวัดเกณฑ์
มาตรฐานความรู้ในภาคเรียนส่ดท้ายของชัน้ปีที่ 9 สองระดับคือ เกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ขัน้พื้นฐานและเกณฑ์มาตรฐานความรู้ขัน้สูง

ใบประกาศนียบัตร ใบประเมินการเรียนรู้ และใบแสดงผลการเรียน 
เมื่อนักเรียนเรียนจบหลักสูตรการศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐาน เขาหรือเธอจะได้
รับใบประกาศนียบัตร หากนักเรียนหรือผู้ปกครองมีความประสงค์จะขอรับ
ใบประกาศนียบัตร ทางโรงเรียนจะออกใบประเมินการเรียนรู้ประกอบใบ
ประกาศนียบัตรนัน้ให้ด้วย ใบประเมินการเรียนรู้จะระบ่ความสามารถของ
นักเรียนในการศึกษาต่อแต่จะไม่ระบ่เกรดหรือผลการเรียน 

วิชาเฉพาะทางของหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทางจะไม่มีการให้ผลการเรียน
หรือเกรด และนอกจากน้ีการประเมินจะคำานึงถึงลักษณะของนักเรียนแต่ละคน

วิชาของหลักสูตรการศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐานจะให้เกรดโดยอิงจากเกณฑ์
มาตรฐานความรู้ในหลักสูตรการศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐาน ซึ่งเกรดที่ได้รับนัน้ไม่
สามารถเปรียบเทียบได้กับเกรดจากโรงเรียนการศึกษาขึ้นพื้นฐานภาคปกติ

นักเรียนจะได้รับใบแสดงผลการเรียน ก็ต่อเมื่อนักเรียนหรือผู้ปกครองของ
นักเรียนแจ้งความประสงค์  นักเรียนที่เรียนวิชาเฉพาะทางของหลักสูตรการฝึก
ตนเองเป็นหลัก และยังเรียนวิชาใด ๆ หรือบางวิชาในหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
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ขัน้พื้นฐานด้วย สามารถแจ้งความประสงค์ขอใบแสดงผลการเรียนของวิชาที่
เรียนได้

หลังจากเรียนจบหลักสูตรการศึกษาพิเศษขึ้นพื้นฐาน นักเรียนสามารถสมัครเรียน
ต่อในหลักสูตรการศึกษาพิเศษระดับมัธยมปลายได้ สิ่งสำาคัญจะต้องรู้ว่าใบแสดง
ผลการเรียนของหลักสูตรการศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐานนัน้จะไม่ทำาให้นักเรียนมี
ค่ณสมบัติสำาหรับเข้าเรียนต่อในหลักสูตรส่วนกลางหรือ หลักสูตรนานาชาติของ
การศึกษาระดับมัธยมปลาย อย่างไรก็ดีนักเรียนจากหลักสูตรการศึกษาพิเศษขัน้
พื้นฐานสามารถเข้าเรียนต่อในหลักสูตรเบื้องต้น วิชาชีพเบื้องต้น และทางเลือก
เฉพาะของการศึกษาระดับมัธยมปลายได้

สำาหรับผลการเรียนจะใช้เกรด A, B, C, D หรือ E วัดระดับผลการเรียน ซึ่ง
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ที่กำาหนดไว้ คือ เกรด A, C และ E โดยเกรด E หมายถึง 
ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ และเกรด A คือผลการเรียนระดับสูงส่ด หากผู้ปกครอง
หรือตัวนักเรียนเองมีความประสงค์จะขอใบแสดงผลการการเรียนของวิชาหน่ึง
วิชาใดหรือวิชาที่นักเรียนเรียนทัง้หมด ใบแสดงผลการเรียนของวิชาในหลักสูตร
การศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐานจะออกให้ในท่กปลายภาคเรียนตัง้แต่ชัน้ปี 6 จนถึง
ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงในชัน้ปีที่ 9 (ใบแสดงผลการเรียนประจำาภาคเรียน) และ
เมื่อเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงจบ
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สำาหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ และเกณฑ์มาตรฐานความรู้ได้ที่
เว็บไซต์กรมการศึกษา: www.skolverket.se

หากนักเรียนได้เรียนวิชาใด ๆ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษา
ขัน้พื้นฐานภาคปกติ นักเรียนจะได้รับการประเมินเกณฑ์มาตรฐานความรู้จาก
แผนการจัดการเรียนรู้ และในกรณีน้ีใบแสดงผลการเรียนจะต้องเป็นใบแสดงผล
การเรียนของหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานภาคปกติ หมายความว่า นักเรียนอาจ
ได้รับใบแสดงผลการเรียนจากสองหลักสูตร คือ ใบแสดงผลการเรียนหลักสูตร
การศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐาน ซึ่งแสดงผลการเรียนวิชาที่นักเรียนเรียนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐาน และใบแสดงผลการเรียน
หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานภาคปกติ ซึ่งแสดงผลการเรียนวิชาที่นักเรียนเรียน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานภาคปกติ
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การเรียนแบบบูรณาการในหลักสูตรการ
ศึกษาขัน้พืน้ฐานภาคปกติ 
ในชัน้เรียนของหลักสูตรการศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐานจะให้นักเรียนร่วมกับนักเรียน
คนอื่นที่มีความต้องการและลักษณะคล้ายกัน สำาหรับนักเรียนบางส่วนอาจหมาย
ถึง การเพิ่มโอกาสในการปฏิสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างกันมากขึ้น นักเรียน
อีกส่วนหน่ึงอาจจะรู้สึกว่าตนเองเข้ากับนักเรียนคนอื่นในหลักสูตรการศึกษาขัน้
พื้นฐานภาคปกติ ได้ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนัน้ก็จะเป็นไปได้ที่จะเรียนแบบบูรณาการ 
หมายความว่า การเรียนการสอนทัง้หมดหรือบางส่วนจะเกิดขึ้นในชัน้เรียน
การศึกษาขัน้พื้นฐานภาคปกติ แต่นักเรียนจะเรียนและได้รับการประเมินตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐาน

ผู้ปกครองอาจประสงค์ให้บ่ตรตนเองเรียนแบบบูรณการในชัน้เรียนการศึกษาขัน้
พื้นฐานภาคปกติ แต่ทางผู้อำานวยการโรงเรียนการศึกษาพิเศษหรือโรงเรียนการ
ศึกษาขัน้พื้นฐานจะเป็นผู้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ดังกล่าว ถ้าหากทางโรงเรียน
หรือผู้อำานวยการประสงค์ให้นักเรียนเรียนแบบบูรณการได้ก็ต่อเมื่อผู้ปกครองให้
เห็นชอบเท่านัน้



12

ขัน้ตอนการรับเข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษา
พิเศษขัน้พืน้ฐาน 
 ทัง้ตัวนักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงบ่คลากรของชัน้เตรียมประถม หรือ
โรงเรียนการศึกษาขัน้พื้นฐานภาคปกติ สามารถตัง้ข้อสงสัยว่านักเรียนอาจจะต้อง
เข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐานหรือไม่ หลังจากนัน้ทางสำานักงาน
การศึกษาส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ที่นักเรียนอาศัยอยู่ (ที่มีชื่อนักเรียนในทะเบียน
ราษฎร์) จะมีหน้าที่ในการดำาเนินการตรวจสอบ

การตรวจสอบจะให้คำาตอบว่านักเรียนเป็นกล่่มเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษา
พิเศษขัน้พื้นฐานหรือไม่ การเป็นกล่่มเป้าหมาย หมายถึง นักเรียนมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาส่วนหน่ึงและอีกส่วนหน่ึง คือ นักเรียนได้รับการประเมิน
ว่าไม่สามารถบรรล่เกณฑ์มาตรฐานความรู้การศึกษาขัน้พื้นฐานภาคปกติ
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วิธีการดำาเนินการตรวจสอบ
โดยปกติแล้วการตรวจสอบจะดำาเนินการเมื่อนักเรียนเข้าเรียนชัน้เตรียมประถม 
หรือเมื่อเข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานแล้ว การตรวจสอบจะต้องเริ่ม
ต้นด้วยการปรึกษาหารือกับผู้ปกครอง นอกจากตัวนักเรียนแล้วผู้ปกครองเป็น
แหล่งข้อมูลในการตรวจสอบที่สำาคัญอย่างยิ่ง

การตรวจสอบจะประกอบด้วยการประเมินสี่ด้านที่แยกออกจากกัน คือ การ
ประเมินด้านการศึกษา ด้านจิตวิทยา ด้านการแพทย์ และด้านการเข้าสังคม สิ่งที่
สำาคัญคือ จะต้องประเมินท่กด้านเพื่อให้ได้ภาพรวมสมบูรณ์ที่ส่ดเท่าที่จะเป็นไป
ได้

• การประเมินด้านการศึกษา
การประเมินด้านการศึกษาควรดำาเนินการโดยบ่คลากรที่มีว่ฒิทางการศึกษาพิเศษ 
การประเมินด้านน้ีมีจ่ดประสงค์เพื่ออธิบายถึงศักยภาพของนักเรียนที่จะเรียน
บรรล่เกณฑ์มาตฐานความรู้ของท่กวิชาในหลักสูตรการศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐาน 
นอกจากน้ีการประเมินควรจะอธิบายว่าชัน้เตรียมประถมหรือโรงเรียนได้จัดการ
ในเรื่องใดแล้วบ้างเพื่อปรับการดำาเนินงานให้เหมาะสมตามความต้องการของ
นักเรียน และมีผลเป็นอย่างไร
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• การประเมินด้านจิตวิทยา
การประเมินด้านจิตวิทยาจะดำาเนินการโดยนักจิตวิทยาที่มีใบอน่ญาต ประเมิน
ด้านน้ีมีจ่ดประสงค์ คือ เพื่อชีว้่านักเรียนมีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือไม่ 
และในกรณีที่มีความบกพร่อง ความบกพร่องนัน้อยู่ในระดับใด ในการประเมิน
ด้านจิตวิทยาผู้ปกครองจำาเป็นต้องให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะเริ่มดำาเนินการได้

การดำาเนินการจะให้นักเรียนทำาแบบทดสอบความถนัดช่ดเดียวหรือหลายช่ดเพื่อ
ชีว้ัดว่านักเรียนมีพัฒนาการอยู่ในระดับใด การประเมินด้านจิตวิทยาควรระบ่
ด้วยว่านักเรียนมีปฏิกริยาตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ เมื่อเข้าสังคมอย่างไร
บ้าง (ซึ่งเรียกว่า ความสามารถในการปรับตัว) การดำาเนินการทัง้สองส่วนมีความ
สำาคัญเท่า ๆ กันเพื่อที่จะบอกได้ว่า นักเรียนมีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือ
ไม่ บางครัง้นักจิตวิทยาอาจพบสาเหต่อื่นที่ทำาให้นักเรียนมีปัญหาในการเรียนรู้
นอกจากสาเหต่ความบกพร่องทางสติปัญญา ดังนัน้จึงต้องระบ่ถึงสาเหต่ดังกล่าว
ไว้ในการประเมินด้วย

• การประเมินด้านการแพทย์
การประเมินด้านการแพทย์จะดำาเนินการโดยแพทย์ที่มีใบอน่ญาต หรือบ่คลากร
การสาธารณส่ขและพยาบาลที่มีว่ฒิการศึกษาตรงกับค่ณสมบัติ การประเมินน้ีมี
จ่ดประสงค์เพื่อรับรองว่าปัญหาในการเรียนรู้ของนักเรียนมีเหต่ผลทางการแพทย์ 
และชีช้ัดว่าเด็กมีความบกพร่องทางสติปัญญา การประเมินด้านการแพทย์จะเริ่ม
ต้นดำาเนินการก็ต่อเมื่อผู้ปกครองให้ความเห็นชอบ

บางครัง้แพทย์อาจพบสาเหต่อื่นที่ทำาให้นักเรียนมีปัญหาในการเรียนรู้นอกจาก
สาเหต่ความบกพร่องทางสติปัญญา ดังนัน้จึงต้องระบ่สาเหต่ดังกล่าวไว้ในการ
ประเมินด้วย

• การประเมินด้านการเข้าสังคม
การประเมินด้านการเข้าสังคมจะดำาเนินการโดยเจ้าหน้าที่สวัสดิการสังคมประจำา
โรงเรียนหรือบ่คคลอื่นที่มีว่ฒิการศึกษาเหมาะสม การประเมินน้ีมีจ่ดประสงค์เพื่อ
อธิบายว่าพบสาเหต่ในการเข้าสังคมที่โรงเรียนหรือนอกโรงเรียนหรือไม่ ที่อาจ
ทำาให้นักเรียนมีปัญหาในการเรียนรู้ หากไม่พบสาเหต่ใด ๆ ก็ควรระบ่ไว้ในการ
ประเมินด้วย
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นักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษาพิเศษขึน้พื้นฐานหรือไม่
เมื่อมีการประเมินท่กด้าน และการตรวจสอบได้ดำาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
อันดับแรกจะได้รับผลการพิจารณาว่านักเรียนมีสิทธิเ์ข้าเรียนในหลักสูตรการ
ศึกษาพิเศษหรือไม่ กล่าวคือ เธอหรือเขาเป็นกล่่มเป้าหมายหรือไม่ ผลการ
พิจารณานัน้จะออกโดยสำานักงานการศึกษาส่วนจังหวัด
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สิทธิ์ของผู้ปกครองที่จะตอบรับหรือตอบปฏิเสธ
ก่อนที่สำานักงานการศึกษาส่วนจังหวัดจะอน่มัติว่านักเรียนจะมีสิทธิเ์ข้าเรียนใน
หลักสูตรการศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐาน ผู้ปกครองจะต้องเซ็นยินยอมทัง้สองคน ถ้าผู้
ปกครองยินยอมเพียงคนเดียวนักเรียนก็จะไม่มีสิทธิเ์ข้ารับการเรียนในหลักสูตร
การศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐาน ผู้ปกครองมีสิทธิท์ี่จะตอบรับหรือตอบปฏิเสธเช่นกัน
ว่าจะให้บ่ตรเข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐานหรือไม่ ถึงแม้ว่าผล
ตรวจสอบจะชีว้่าบ่ตรนัน้มีสิทธิเ์ข้าเรียนก็ตาม ดังนัน้สำานักงานการศึกษาส่วน
จังหวัดมีหน้าที่รับนักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตรน้ี และดำาเนินการให้แน่ใจว่า
นักเรียนได้รับความช่วยเหลือตามความต้องการและในระดับที่จำาเป็นเพื่อให้บรรล่
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ขัน้ต่ำาที่กำาหนดไว้

ในระหว่างที่เรียนหลักสูตรการศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐานผู้ปกครองสามารถยื่นเรื่อง
ขอให้บ่ตรย้ายไปเรียนในหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานภาคปกติ ได้ท่กเมื่อ

การทดลองเรียนในหลักสูตรการศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐาน 
หากมีการรับนักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน แต่ผู้ปกครอง
ยังไม่แน่ใจว่าเป็นทางออกที่ดี ทางโรงเรียนจะเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนใน
หลักสูตรน้ีเพื่อทดลองเรียนเป็นเวลาไม่เกินหกเดือน

ผลการพิจารณารับเข้าเรียน 
หลังจากผู้ปกครองได้ตอบรับเข้าเรียนสำานักงานการศึกษาส่วนจังหวัดจะออกผล
การพิจารณาว่าจะรับนักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐานหรือ
ไม่ ทัง้น้ียังจำาเป็นต้องจะมีพิจารณาด้วยว่านักเรียนจะเรียนวิชาในหลักสูตรการ
ศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐานหรือวิชาเฉพาะทางเป็นหลัก (โรงเรียนฝึกอบรมเฉพาะทาง) 
ซึ่งผู้อำานวยการโรงเรียนจะเป็นผู้ออกผลพิจารณา และควรพิจารณาโดยยึดผลการ
ตรวจสอบเป็นหลัก

หลังจากนัน้นักเรียนจะเข้าเรียนวิชาต่าง ๆ หรือวิชาเฉพาะทางตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐานโดยทันที หากพิจารณาให้รับ
นักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ฯ แล้วยังมีผลให้นักเรียนซึ่งอาจ
ต้องย้ายชัน้เรียนหรือโรงเรียนด้วยเช่นกัน นักเรียนสามารถเริ่มเรียนในหลักสูตร
พิเศษ ฯ ได้ตลอดระหว่างปีการศึกษา โดยไม่ต้องรอจนขึ้นภาคเรียนใหม่
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หากนักเรียนไม่ได้รับเข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษาพิเศษขัน้พื้นฐาน 
การตรวจสอบจะชีว้ัดได้ว่านักเรียนมีสิทธิท์ี่จะเข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษา
พิเศษ ฯ หรือไม่ หากสำานักงานการศึกษาส่วนจังหวัดออกผลพิจารณาว่าไม่
รับนักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ฯ แม้ว่าผู้ปกครองจะมีความ
ประสงค์ก็ตาม ผู้ปกครองสามารถร้องขออ่ทธรณ์ผลการพิจารณาได้กับคณะ
กรรมการอ่ทธรณ์ กรมการศึกษา หากมีผู้ปกครองร่วม จะต้องให้ผู้ปกครองทัง้
สองฝ่ายให้ความเห็นชอบในการขออ่ทธรณ์ผลการพิจารณา

เหตุผลพิเศษ
ในบางครัง้อาจเกิดกรณีที่ผู้ปกครองและสำานักงานการศึกษาส่วนจังหวัดไม่
สามารถตกลงกันได้ว่า การศึกษารูปแบบใดเป็นการศึกษาที่เหมาะที่ส่ดสำาหรับ
เด็ก เน่ืองจากสำานักงานการศึกษาส่วนจังหวัดอาจพิจารณาให้นักเรียนเข้าเรียน
ในหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ฯ ซึ่งขัดต่อความประสงค์ของผู้ปกครอง โดยจะเป็น
กรณีที่ประเมินว่ามีเหต่ผลพิเศษด้วยคำานึงถึงผลประโยชน์ของเด็กเป็นสำาคัญ 
โดยปกติแล้วสำานักงานการศึกษาส่วนจังหวัดจะไม่ออกผลพิจารณาที่ขัดต่อความ
ประสงค์ของผู้ปกครอง แต่ถ้าเกิดขึ้นผลการพิจารณานัน้จะต้องแสดงเหต่ผล
ประกอบชัดเจน ทัง้น้ีสามารถขออ่ทธรณ์ผลการพิจารณาได้กับคณะกรรมการ
อ่ทธรณ์ กรมการศึกษา

ข้อผิดพลาดในการรับเข้าเรียน
หากเกิดความผิดพลาดใด ๆ ในการรับนักเรียนที่ไม่ใช่กล่่มเป้าหมายเข้าเรียน
สำานักงานการศึกษาส่วนจังหวัดจำาเป็นต้องดำาเนินการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา
และการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของการศึกษาขัน้พื้นฐาน
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