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ภาคผนวก ก 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือ 

และ 

ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 
(IOC) 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือ จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะ 
    ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 2. ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์  ศึกษานิเทศกส์ านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศัทนี คุณชยางกูร อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคนิคการศึกษา  
   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1. แบบบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาพิเศษ 
2. แบบบันทึกการศึกษาบริบทขององค์กรในชุมชนที่ให้บริการและสนับสนุนการจัดการเรียน

รวมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  
3. แบบส ารวจบุคลากรของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 
4. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินการวิจัย 
5. แบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
6. แบบบันทึกการประชุม  

6.1 แบบบันทึกการประชุมชี้แจงโครงการวิจัย 
6.2 แบบบันทึกการประชุมกลุ่มย่อย  
6.3 แบบบันทึกการประชุมร่วม 
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การประเมินเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เรื่อง การขยายผลการจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตามแนวทางการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยใช้รูปแบบ CoCoOut21 Model  

    ผู้เชี่ยวชาญ 
 
เนื้อหา  

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
รวม IOC 

-1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 

1.  องค์ประกอบของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.1 โครงสร้างเนื้อหาชัดเจน มีความ สัมพันธ์ต่อเนื่อง   1   1   1 3 1.0 
1.2  เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูล   1   1   1 3 1.0 
1.3  ข้อค าถามตรงและครอบคลุมตามจุดประสงค์ การ
วิจัย   1   1   1 3 1.0 
1.4  ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม    1   1   1 3 1.0 
2.  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 ก าหนดประเภทเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล   1   1   1 3 1.0 
2.2 ก าหนดข้อค าถามในการสัมภาษณ์   1   1  0  2 0.67 
2.3 ก าหนดหัวข้อแบบบันทึกการส ารวจบริบทองค์กร   1   1   1 3 1.0 
2.4 ก าหนดหัวข้อแบบบันทึกการส ารวจของบุคลากร   1   1   1 3 1.0 
2.5 ก าหนดหัวข้อแบบบันทึกการประชุม   1   1   1 3 1.0 
2.6 ก าหนดหัวข้อแบบประเมินความพึงพอใจ   1   1   1 3 1.0 
3. คุณค่าของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 กระตุ้นความสนใจของผู้ให้ข้อมูล   1   1   1 3 1.0 
3.2 ช่วยให้ผู้ให้ข้อมูลเกิดการเรียนรู้ที่ดี ตามความสนใจ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง     1   1   1 3 1.0 
3.3 ส่งเสริมและฝึกทักษะให้ผู้ให้ข้อมูลรู้จักแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง   1   1   1 3 1.0 
3.4 กระตุ้นให้ผู้ให้ข้อมูลอธิบายความตามแนวทางการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้วิธีการนิเทศแบบพ่ีเลี้ยง
ได้ตามความสนใจและตามบริบทที่เอ้ืออ านวย   1   1   1 3 1.0 

รวม 0.98 
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ภาคผนวก ข 

รายนามผู้เข้าร่วมโครงการ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ  

1. นายอเนก ไชยวงค ์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 

2. นายณรงค์ ลุมมา  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย  

3. นางศุภัคพิมล ปาแปง  พยาบาลจิตเวชชุมชน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  

เชียงใหม่ 

4. ดร.พิกุล เลียวสิริพงศ์ อาจารย์ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 

 

รายนามผู้เชี่ยวชาญ  
 1. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3   
  นางสาวศิพาณัฎฐ์  ใจสัตย์  ศึกษานิเทศก ์  
 2. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4 
  นางสุนิทรา พรมมล  ศึกษานิเทศก ์  
 3. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  
  ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์  ศึกษานิเทศก ์
 4. บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8  
  นางจงจิต ไชยวงค์  รองผู้อ านวยการ 
  นางสาวรัชดา วรรณลักษณ ์ นักจิตวิทยา  
 5. บุคลากรของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่  
  นายรณสิงห์ รือเรือง  นักจิตวิทยาคลินิก 
  นางขวัญใจ สันติกุล  นักวิชาการศึกษาพิเศษ 

 6. บุคลากรของภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    เชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ อาจารย์ 
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รายนามผู้เข้าร่วมการประชุมผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรของโรงเรียน ครั้งที่ 1 

วันที่ 20  ธันวาคม 2560  

สถานที่ ณ ห้องลอนดอน โรงแรมเมอเคียว เชียงใหม่ 

 ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 14 คน ดังนี้ 

 1. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3   
  นางสาวศิพาณัฎฐ์  ใจสัตย์  ศึกษานิเทศก ์  
 2. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  
  ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์  ศึกษานิเทศก ์
 3. บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8  
  นางจงจิต ไชยวงค์  รองผู้อ านวยการ 
  นางสาวรัชดา วรรณลักษณ ์ นักจิตวิทยา  
 4. บุคลากรของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่  
  นายรณสิงห์ รือเรือง  นักจิตวิทยาคลินิก 
  นางขวัญใจ สันติกุล  นักวิชาการศึกษาพิเศษ 

 5. บุคลากรของภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    เชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ อาจารย์ 

 6. บุคลากรของโรงเรียนสันทรายวิทยาคม 
  นางวนิดา กิติลือ 
 7. บุคลากรของโรงเรียนบ้านปากเหมือง 
  นายสามารถ จันทร์แจ่ม 
  นางสุดา ราชโสม 
 8. บุคลากรของโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
  นางศิรริัตน์ ค าจินะ 
 9. บุคลากรของโรงเรียนบ้านเชียงดาว 
  นางสาวลาวัลย์ ยิ่งมี 
 10. บุคลากรของโรงเรียนมิตรมวลชน 
  นายส าราญ ปัญญา 
  นางกิ่งดาว ปัญญา 
  นางสาวสุพรรณี สุขมาก  
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

โรงเรียนบ้านปากเหมือง ต าบลขัวมุง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 8 มกราคม 2561 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปากเหมือง 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายวรวรรธน์ ไชยค า ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. นางรัตนาภรณ์ บุญยรัตวณิช ครูโรงเรียนบ้านปากเหมือง 
3. นางทองพิมพ์ โตลอย ครูโรงเรียนบ้านปากเหมือง 
4. นางปราณี ภูอ่ินอ้อย ครูโรงเรียนบ้านปากเหมือง 
5. นางศิริประภา ใจสาม ครูโรงเรียนบ้านปากเหมือง 
6. นางพรสวรรค์ ชาวเวียง ครูโรงเรียนบ้านปากเหมือง 
7. นางสุดา ราชโสม ครูโรงเรียนบ้านปากเหมือง 
8. นายสามารถ จันทร์แจ่ม ครูโรงเรียนบ้านปากเหมือง 
9. นางบานเย็น ศรีสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านปากเหมือง 
10. นางสาวจิราภรณ์ แพงดี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ 
11. นางขวัญใจ สันติกุล นักวิชาการศึกษาพิเศษ 
12. นางสุนิทรา พรมมล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม. เขต 4 
13. นางจงจิต ไชยวงค ์ ครู 
14. นางสาวรัชดา วรรณลักษณ ์ นักจิตวิทยา 
15. นางกชพรรณ จมฟอง ผู้ปกครอง 
16. นางจิติมา เกตุประสิทธิ์ ผู้ปกครอง 
17. นางปัญป์รญาร์ ธิโวน่า ผู้ปกครอง 
18. นางแก้วนา อุมะนันทน์ ผู้ปกครอง 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ อาจารย์ภาคการศึกษาพิเศษ 
20. นายสมเกตุ อุทธโยธา นักวิจัย 
21. นายสุรเชษฐ์ จันทร์อ้วน พนักงานมหาวิทยาลัย 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน ต าบลยางเนิ้ง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายประเสริฐ สุริยโต้ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. นางนันทนา บุญหมื่น ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
3. นายคณัสพันธ์ พระพรเพ็ญ ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
4. นางรุ่งนภา แก้ววิฑูรย์ ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
5. นางสาวรัชนี ยอดศิริ ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
6. นางนิภาพร รัตนดวงประทีป ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
7. นางวนิดา สมบัติ ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
8. นางสิริรัตน์ ค าจินะ ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
9. นางเมย์ณิศา พูลจันทร์ ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
10. นางเยาวเรศ สุกันทา ผู้ปกครอง 
11. นางอนัญญา เชื้อเต๋ ผู้ปกครอง 
12. นางสาวกรรณิกา ภัทรสิริกุล ผู้ปกครอง 
13. นางสาวอรวรรณ พรหมเกศ ผู้ปกครอง 
14. นางศรีวรณ์ ดวงแก้ว ผู้ปกครอง 
15. นางปุณยภา กาญจนวิจิตร ผู้ปกครอง 
16. นางสาวเบญจมาภรณ์ พวงยะ ผู้ปกครอง 
17. นายศรเทพ เอไธธง ผู้ปกครอง 
18. นายดวงเนตร สารีเกต ุ ผู้ปกครอง 
19. นางสาวกรรณิการ์ แสนขัน ผู้ปกครอง 
20. นางชนุตร์ วรธวัฒน์ ผู้ปกครอง 
21. นายยิ่งยง หน่อเรือง ผู้ปกครอง 
22. นางขวัญใจ สันติกุล นักวิชาการศึกษาพิเศษ 
23. นางสุนิทรา พรมมล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม. เขต 4 
24. นางจงจิต ไชยวงค ์ ครู 
25. นางสาวรัชดา วรรณลักษณ ์ นักจิตวิทยา 
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ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
26. นางกชพรรณ จมฟอง ผู้ปกครอง 
27. นางสาววันทณีย์ ไชยภูมิ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ อาจารย์ภาคการศึกษาพิเศษ 
29. นายสมเกตุ อุทธโยธา  นักวิจัย 
30. นายสุรเชษฐ์ จันทร์อ้วน พนักงานมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



228 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 15 มกราคม 2561 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันทรายวิทยาคม 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายรณสิงห์ รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิก 
2. นางขวัญใจ สันติกุล นักวิชาการศึกษาพิเศษ 
3. นางสาวรัชดา วรรณลักษณ ์ พนักงานราชการ 
4. นางจงจิต ไชยวงค ์ ครู 
5. นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพม. 34 
6. นางสาวฐิติกา ปิถรฑคุปต์ ครู 
7. นางวิไล กะตะโท ครู 
8. นางสาวกัลยา วิจารณ์ ครู 
9. นายศรีสุข เก่งกาจ ผู้ปกครอง 
10. นางประไพ สุวรรณโสภณ ครู 
11. นางวนิดา กิติลือ ครู 
12. นางสาวกฤตณ์วรงค์ เตชะสิริสุขสกุล ครู 
13. นางศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ อาจารย์ภาคการศึกษาพิเศษ 
14. นายอนุศักดิ์ แสงสรทวีศักดิ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ 
15. นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
16. นางประภาพร กมลสมัย ครู 
17. นายวุฒิชัย ชัยกันย์ ครู 
18. นางสาวชลธิชา นามสง่า ครู 
19. นายพิษณุ ดวงติ๊บ ครู 
20. นายเสถียร กันธิยะ ครู 
21. นางสาวศิริวิมล สิงห์ค า ครู 
22. นางสาวชุติมา โพธิทอง ครูอัตราจ้าง 
23. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา มูลเมือง ลูกจ้างชั่วคราว 
24. นายสุรเชษฐ์ จันทร์อ้วน พนักงานมหาวิทยาลัย 
25. นายสมเกตุ อุทธโยธา นักวิจัย 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
โรงเรียนบ้านเชียงดาว ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 22 มกราคม 2561 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเชียงดาว 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายรณสิงห์ รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิก 
2. นางขวัญใจ สันติกุล นักวิชาการศึกษาพิเศษ 
3. นางสาวรัชดา วรรณลักษณ ์ พนักงานราชการ 
4. นางจงจิต ไชยวงค ์ ครู 
5. นางสาววิไลวรรณ บุญรอด ครู 
6. นางกิ่งกมล ฉลอม ครู 
7. นางสาวปราณี ปะพอ ครู 
8. นางสมจิตร พิทเถ้า ครู 
9. นางสาวลาวัลย์ ยิ่งมี ครู 
10. นางสาวฉันท์ชนิต สิทธิบุญม ี ครู 
11. นางสุดา เปี้ยมึ้ง ครู 
12. นายธนพัฒน์ พันธุ์คุ้มเก่า รองผู้อ านวยการ 
13. นางสาวศิพาณัฏฐ์ ใจสัตย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม. 3 
14. นางแก้ว โนแหล่ง ผู้ปกครอง 
15. นายแย กู่แก้วเกษม ผู้ปกครอง 
16. นางวิลัย เซอผะ ผู้ปกครอง 
17. นางสุมาลัย แสงขัติ ผู้ปกครอง 
18. นางชนาภัทร กินรี ผู้ปกครอง 
19. นายสุรเชษฐ์ จันทร์อ้วน พนักงานมหาวิทยาลัย 
20. นายสมเกตุ อุทธโยธา นักวิจัย 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
โรงเรียนมิตรมวลชน ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 23 มกราคม 2561 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนมิตรมวลชน 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายรณสิงห์ รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิก 
2. นางขวัญใจ สันติกุล นักวิชาการศึกษาพิเศษ 
3. นางสาวรัชดา วรรณลักษณ ์ พนักงานราชการ 
4. นางจงจิต ไชยวงค ์ ครู 
5. นายส าราญ ปัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียน 
6. นางพิกุล ทองถมแสง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
7. นางสาวจันทร์ธิมา เลาจาง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
8. นางสาวสุพรรณี สุขมาก ครู 
9. ว่าที่ รต.หญิงกรวรรณ ปูสัญจร ครู 
10. นางสมถวิล นามวัง ครู 
11. นางสาวกนกวรรณ หงษ์วิไล ครู 
12. นายยศพล เลาลี ครู 
13. นายยศพล แซ่จาง ครู 
14. นางสาวนัฐทพร ชื่นชอบ ครู 
15. นางนลินี ศรีจอมทอง ครู 
16. นางสาวกสมา สูตะวงค ์ ครู 
17. นางกิ่งดาว ปัญญา ครู 
18. นายจักรวาล จารุรัตนพงษ์ ครู 
19. นายไมตรี แสนชื่น ผู้ปกครอง 
20. นางนารี พิมพา ผู้ปกครอง 
21. นางพัชรินทร์ เริงไม ผู้ปกครอง 
22. นางมาลินี ขจิตเพชรจรส ผู้ปกครอง 
23. นางอารีย์ มณฑลธนพร ผู้ปกครอง 
24. นางสาวหฤทัย แซ่ว่าง ผู้ปกครอง 
25. นางสาวเยาวเรศ เลาหาง ผู้ปกครอง 
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ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
26. นางสาวศิพาณัฏฐ์ ใจสัตย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม. 3 
27. นายสุรเชษฐ์ จันทร์อ้วน พนักงานมหาวิทยาลัย 
28. นายสมเกตุ อุทธโยธา นักวิจัย 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 15 มีนาคม 2561 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันทรายวิทยาคม 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นางประไพ สุวรรณโสภณ ครู 
2. นางขวัญใจ สันติกุล นักวิชาการศึกษาพิเศษ 
3. นางสาวรัชดา วรรณลักษณ ์ พนักงานราชการ 
4. นางจงจิต ไชยวงค ์ ครู 
5. นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพม. 34 
6. นางจินตนา มงคลไชยสิทธิ์ ครู 
7. นางวิไล กะตะโท ครู 
8. นางสาวกัลยา วิจารณ์ ครู 
9. นางวันเพ็ญ ข าสีทอง ผู้ปกครอง 
10. นางพิมประภา อะทุน ผู้ปกครอง 
11. นางวนิดา กิติลือ ครู 
12. นางอ้อยทิพย์ ดวงจันทร์ ครู 
13. นางศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ อาจารย์ภาคการศึกษาพิเศษ 
14. นายอนุศักดิ์ แสงสรทวีศักดิ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ 
15. นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
16. นางประภาพร กมลสมัย ครู 
17. นายอาทิตย์ อินทะรินทร์ ครู 
18. นางประทุม พุทธวงค ์ ครู 
19. นายพิษณุ ดวงติ๊บ ครู 
20. นายเสถียร กันธิยะ ครู 
21. นางสาวศิริวิมล สิงห์ค า ครู 
22. นางอัญชลี ธรรมขันธ์ ครู 
23. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา มูลเมือง ลูกจ้างชั่วคราว 
24. นายปริญญา เฉลิมสุข เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
25. นางสาวลภัสรดา ปี่ทองธนโชติ ครู 
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ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
26. นางสาวกฤณ์วรงค์ เตชะสิริสุขสกุล ครู 
27. นายกสิณ แก้ววงศ์ ครู 
28. นางวารุณี อุ่นตาน ครู 
29. นางสาวไพรินทร์ จันทร์สุก ครู 
30. นายสุรเชษฐ์ อุปกุล ครู 
31. นางอทิตยา ใจเตี้ย พนักงานมหาวิทยาลัย 
32. นายสมเกตุ อุทธโยธา นักวิจัย 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน ต าบลยางเนิ้ง อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 16 มีนาคม 2561 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุวัน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายสุบรรณ์ จันทร์แก้ว ผู้ปกครอง 
2 นางศุภวรรณ ดวงแก้ว ผู้ปกครอง 
3 นายประเสริฐ ตาชื่นวิต ผู้ปกครอง 
4 นางรุ่งเรือง ถิ่นค า คร ู
5 นางพวงสร้อย เจริญผล คร ู
6 นางนลินี สินวัฒนานันท์ คร ู
7 นางไปรยา มะโนรมย์ คร ู
8 นางอุบล ไชยวัง คร ู
9 น.ส.จริษา เทียนทองมงคล คร ู
10 น.ส.วาสนา ต๊ะกาบโค คร ู
11 น.ส.ดวงดาว นกแก้ว คร ู
12 น.ส.พรทิวา ถากว้าง คร ู
13 น.ส.พัชรินทร์ เรือนชุ่มเชย คร ู
14 นางจงจิต ไชยวงค ์ คร ู
15 น.ส.รัชดา วรรณลักษณ์ พนักงานราชการ 
16 นางขวัญใจ สันติกุล นักวิชาการศึกษาพิเศษ 
17 นางศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ อาจารย์ 
18 นางอุทัยวรรณ ธรรมปัญญา ผู้ปกครอง 
19 นางนงคราญ ยวงผ้า คร ู
20 น.ส.ศรัญญา นาตา คร ู
21 นางเมย์ณิศา พูลจันทร์ คร ู
22 น.ส.เจียมศรี กันทา คร ู
23  นางธนัชชา แก้วเกตุ คร ู
24 น.ส.ชนุตร์ วรธวัฒน ์ ผู้ปกครอง 
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ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
25 น.ส.ปวีณา อภิวงค์ ผู้ปกครอง 
26 น.ส.ปิยะรัตน์ เงาผ่อง คร ู
27 นางพรรณี แสงเกิด คร ู
28 นายคณัสพันธิ พระพรเพ็ญ ครูช านาญการพิเศษ 
29 นางนันทนา บุญหมื่น ครูช านาญการพิเศษ 
30 น.ส.นภาพร ยาไร้งฝั้น คร ู
31 นางพัชริดา คนตรง คร ู
32 นางจิรพรรณ      แก้วทอง ผู้ปกครอง 
33 นางวนิดา          ศรีวิชัย ผู้ปกครอง 
34 นางพิมพ์พิศา     สิริลาภปิติพงศ์ ผู้ปกครอง 
35 นางฟ้ารุ่ง จวบยะ ผู้ปกครอง 
36 นางสิริมา ศรีจันทร์ คร ู
37 นางพัชรี เกษมมณ ี คร ู
38 นางพัชรินทร์ ดุษฎีวิทิต คร ู
39 นางสายสมร มหาเทพ คร ู
40 นางฉวีวรรณ ปิงมา คร ู
41 นางวลีพร ปันนา คร ู
42 นางชนพร อนุสรพรพงศ์ คร ู
43 น.ส.รัชน ี ยอดศิริ คร ู
44 น.ส.ศิวพร ทิพย์พละ คร ู
45 นางนิภาพร รัตนดวงประทีป คร ู
46 นางผ่องพรรณ ต ามงคล คร ู
47 นางอนัญญา เชื้อเต๋ ผู้ปกครอง 
48 นายดวงเนตร สังริตกุ ผู้ปกครอง 
49 นางสิริรัตน์ ค าจินะ คร ู
50 นายสมเกตุ  อุทธโยธา นักวิจัย 
51 นางอทิตยา ใจเตี้ย เจ้าหน้าที่ 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
โรงเรียนบ้านปากเหมือน  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 19 มีนาคม 2561 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปากเหมือง 

 
ล าดับที่ 

 
ชื่อ-สกุล 

 
ต าแหน่ง 

1 นายวรวรรธน ์ ไชยค า ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2 นางสุดา ราชโสม ครูช านาญการพิเศษ 
3 นางพรสวรรค์ ชาวเวียง ครูช านาญการพิเศษ 
4 น.ส.จีราภรณ ์ แพงดี ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
5 นางทองใบ ยาริ ผู้ปกครอง 
6 น.ส.สาลิกา วิเสมา ผู้ปกครอง 
7 นายสามารถ จันทร์แจ่ม ครูช านาญการพิเศษ 
8 นายกิตติ อุมานันทร์ ผู้ปกครอง 
9 นางปัญป์ชญาร์ ชิโวนา ผู้ปกครอง 
10 น.ส.กมลพรรณ ทองเขา ผู้ปกครอง 
11 นางศศิพินต์   สุขบุญพันธ์ อาจารย์ 
12 น.ส.รัชดา วรรณลักษณ์ พนักงานราชการ 
13 นางจงจิต ไชยวงค ์ คร ู
14 นางขวัญใจ สันติกุล นักวิชาการศึกษาพิเศษ 
15 นายสมเกตุ  อุทธโยธา นักวิจัย 
16 นางอทิตยา ใจเตี้ย เจ้าหน้าที่ 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

โรงเรียนมิตรมวลชน  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 21 มีนาคม 2561 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนมิตรมวลชน 

ล าดับที่  
ชื่อ-สกุล 

 
ต าแหน่ง 

1 น.ส.รัชดา วรรณลักษณ์ พนักงานราชการ 
2 นางขวัญใจ สันติกุล นักวิชาการศึกษาพิเศษ 
3 นางจงจิต ไชยวงค ์ คร ู
4 นายรณสิงห์ รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิก 
5 ว่าท่ีร.ต.หญิงกรวรรณ ปูสัญจร คร ู
6 นายจักรวาล จารุรัตนพงษ์ คร ู
7 นางสมถวิล นามวัง คร ู
8 นางนลินี ศรีจอมทอง คร ู
9 น.ส.สุพรรณี สุขมา คร ู
10 น.ส.กสมา สุตะวงค์ คร ู
11 น.ส.กนกวรรณ หงษ์วิไล คร ู
12 น.ส.นัฐทพร ชื่นชอบ คร ู
13 นางกิ่งดาว ปัญญา คร ู
14 นางพัชรินทร์ เริงไม ผู้ปกครอง 
15 น.ส.หฤทัย แซ่ย่าง ผู้ปกครอง 
16 น.ส.อารีย์ มณฑลธนพร ผู้ปกครอง 
17 น.ส.มาลิน ี ขจิตเพชรจรัส ผู้ปกครอง 
18 นายไมตรี แสนชื่น ผู้ปกครอง 
19 นายยศพล แซ่จาง คร ู
20 นายสมเกตุ  อุทธโยธา นักวิจัย 
21 นายสุรเชษฐ์ จันทร์อ้วน เจ้าหน้าที่ 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

โรงเรียนบ้านเชียงดาว  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 22 มีนาคม 2561 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเชียงดาว 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นางขวัญใจ สันติกุล นักวิชาการศึกษาพิเศษ 
2 น.ส.รัชดา วรรณลักษณ์ พนักงานราชการ 
3 นางจงจิต ไชยวงค ์ คร ู
4 นายรณสิงห์ รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิก 
5 นายธนพัฒน์ พันธุ์ค้มเก่า รองผู้อ านวยการ 
6 น.ส.ฉันท์ชนิต สิทธิบุญมี คร ู
7 น.ส.ปราณี ปะพอ คร ู
8 นางสุดา เปี้ยมึ้ง ครูช านาญการพิเศษ 
9 น.ส.ลาวลัย ์ ยิ่งมี ครูช านาญการ 
10 นางวรรณภา ต๊ะลุด ผู้ปกครอง 
11 นางแย  ผู้ปกครอง 
12 น.ส.วลิัย เซอผะ ผู้ปกครอง 
13 นายสมเกตุ  อุทธโยธา นักวิจัย 
14 นายสุรเชษฐ์ จันทร์อ้วน เจ้าหน้าที่ 
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ภาคผนวก ค 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1. แบบบันทึกการศึกษาบริบทของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 
2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินการวิจัย 
3. แบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
4. แบบบันทึกการประชุม  

4.1 แบบบันทึกการประชุมชี้แจงโครงการวิจัย 
4.2 แบบบันทึกการประชุมกลุ่มย่อย  
4.3 แบบบันทึกการประชุมประเมินรูปแบบการเรียนรวม CoCoOut21 
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เครื่องมือที่ 1 แบบส ารวจบริบทของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 

ชื่อเครื่องมือ แบบบันทึกการส ารวจบริบทของโรงเรียน ........................................... 
วันที่ / เดือน / ปี ............................................................................................................................. ...... 
เริ่มสัมภาษณ์ เวลา ............................... น.         เสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ เวลา ............................... น.  
สถานที่ ...................................................................................................................... ........................ 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือผู้วิจัยศึกษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยมีขั้นตอนการใช้แบบบันทึกการสังเกต
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชนดังนี้ 

1. ผู้วิจัยส ารวจสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ โดยการสังเกต 
สอบถาม ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่บุคลากรภายในโรงเรียน และบุคลากรในชุมชน 

2. ผู้วิจัยสัมภาษณ์บุคลากรภายในโรงเรียน และบุคลากรในชุมชน ถึงการได้รับการ
สนับสนุน จากองค์กรในชุมชนที่มีต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในโรงเรียน
โดยการจัดการประชุมระดมแนว ความคิดเพ่ือสร้างอนาคตร่วมกัน ภายใต้ข้อค าถามท่ีผู้วิจัยเตรียมไว้ 

3. ผู้วิจัยจัดท าแผนที่ของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่  
      
หมายเหตุ ในการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง ผู้วิจัยจะท าการขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเทปเสียง เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ตามข้อค าถามการสัมภาษณ์ และหลังการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะถอดเทป
สัมภาษณ์แบบค าต่อค า โดยไม่มีการแปลความหมายของข้อมูลใด ๆ เพ่ือคงไว้ซึ่งภาษาดั้งเดิม 
ตลอดจนความหมายของแต่ละค าพูด 
 เกริ่นน า เป็นการแนะน าตัวผู้วิจัย และอธิบายความเป็นมาของการวิจัย  
 เริ่มการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเริ่มสัมภาษณ์ ตามข้อค าถามที่เตรียมไว้ ในลักษณะการประชุม
ระดมแนว ความคิดเพ่ือสร้างอนาคตร่วมกัน ดังนี้ 

1. เป็นผู้ค้นหาข้อมูล ให้ข้อมูล ประสบการณ์ วิเคราะห์ข้อมูลตามบริบท และรูปแบบการ
ให้บริการของแต่ละองค์กร 

2. ช่วยกันท างานภายในกลุ่มความเชี่ยวชาญตามท่ีได้รับมอบหมายให้ทันเวลาที่ก าหนด 
3. ช่วยกันสร้างภาพของความร่วมมือของการจัดการเรียนรวมที่เป็นลักษณะเครือข่ายที่พึง

ปรารถนาร่วมกันในอนาคต  
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4. ค้นหา “ความคิดเห็นร่วม” ของกลุ่ม ในการค้นหารูปแบบการเรียนรวม ตามหลักการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เหมาะสม ตามการวิเคราะห์ข้อมูลตามบริบท และรูปแบบการให้บริการ 
และข้อมูลที่ได้จากการส ารวจบริบทของแต่ละองค์กร 
สถานการณ์การจัดการเรียนรวมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวม 

1. โรงเรียนได้ด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ มาแล้วกี่ปี 
2. โรงเรียนมีนโยบายการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ อย่างไร 
3. กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ ทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2545) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
2550 และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มีผลต่อการจัดการเรียนรวม 
อย่างไร 

4. โรงเรียนได้ด าเนินการจัดการเรียนรวมมาตั้งแต่ เมื่อใด รวมเป็นเวลากี่ปี 
5. การจัดการเรียนรวมในปัจจุบันแตกต่างจากการจัดการเรียนร่วมในอดีต เมื่อ 5 ปี ที่แล้ว 

อย่างไร 
6. เด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกประเภท และทุกระดับความบกพร่อง สามารถเข้าเรียน

รวมในโรงเรียนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
7. การรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเข้ามาเรียน ท่านมีวิธีการคัดกรองอย่างไรบ้าง 
8. ในการคัดกรองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเข้าเรียน ท่านใช้เครื่องมืออะไร และใครเป็นผู้

คัดกรอง 
9. ท่านมีการเตรียมนักเรียนปกติ ในการเรียนรวมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือไม่ 

อย่างไร 
10. นักเรียนปกติมีการยอมรับ หรือต่อต้านการเรียนรวมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

อย่างไร 
11. การเตรียมความพร้อมของครูในโรงเรียนท่านมีการเตรียมอย่างไรบ้าง 
12. โรงเรียนมีการพัฒนาครูในด้านความรู้การศึกษาพิเศษ บ่อยแค่ไหน อย่างไร 
13. โรงเรียนมีการปรับสภาพแวดล้อม เพ่ือรองรับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษ อย่างไรบ้าง 
14. ครอบครัวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างไรบ้าง  
15. ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ มีผลต่อการศึกษาของเด็ก

หรือไม่อย่างไร 
16. ผู้ปกครองของนักเรียนปกติมีปฏิกิริยาต่อการจัดเรียนรวมของโรงเรียน อย่างไร 
17. ชุมชนให้การตอบรับ หรือปฏิเสธการจัดเรียนรวมของโรงเรียนหรือไม่ อย่างไร 
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18. ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดเรียนรวมของโรงเรียน อย่างไร 
19. โรงเรียนได้น าเด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าร่วมกับกิจกรรมตามวัฒนธรรม ประเพณี

ของชุมชน หรือไม่ ถ้ามี ได้เข้าร่วมกิจกรรมอะไรบ้าง 
20. ในการวางแผนการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนได้

ด าเนินการอย่างไร 
21. ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครูผู้สอนมีวิธีการจัด

อย่างไร 
22. ในการจัดการเรียนการสอน ครูได้ใช้สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการ อย่างไรบ้าง 
23. โรงเรียนได้รับสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการจากแหล่งใดบ้าง 
24. โรงเรียนมีการจัดการสอนเสริมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือไม่ อย่างไร 
25. โรงเรียนมีปัญหาในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ อะไรบ้าง (5 ข้อ) 
26. การเรียนรวม ตามหลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เหมาะสมมีผลต่อการจัดการเรียน

รวมของโรงเรียนท่านอย่างไรบ้าง 
27. โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการ

พิเศษกับองค์กรใดบ้าง มีลักษณะความร่วมมืออย่างไร 
28. ท่านคิดว่า ความร่วมมือขององค์กรต่าง ๆ ในการให้บริการเด็กที่มีความต้องการพิเศษมี

เพียงพอหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
29. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษจาก

องค์กรใดบ้าง อย่างไร 
30. รูปแบบของ “การเรียนรวม ตามหลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เหมาะสม” ที่ท่าน

คิดว่าเหมาะสมกับการจัดการเรียนรวม ควรเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด ท่านจึงคิดเช่นนั้น 
31. จากลักษณะ “การเรียนรวม ตามหลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เหมาะสม” ที่ท่าน

แนะน านั้น จะส่งผลอย่างไรต่อการจัดการเรียนรวมในอนาคต 

ผู้ให้ข้อมูล 
ชื่อ ........................................................... สกุล .....................................................  
ต าแหน่งหน้าที่ .............................................................................................................. ............. 
ประสบการณ์การท างานทางการศึกษาพิเศษ ............................................. ปี 

 
         ลงชื่อ ..................................................................... 

            (............................................................) 
                ผู้บันทึก 
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เครื่องมือที่ 2 แบบประเมนิความพึงพอใจต่อการด าเนินการวิจัย 

ที ่ รายการประเมิน ระดับผลการประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

พอใช้ 
(3) 

น้อย 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1 ความพึงพอใจในรูปแบบและขั้นตอนในการด าเนินโครงการ      
2 ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการ

ร่วมโครงการ 
     

3 ความพึงพอใจในการเปิดโอกาสใหม้ีส่วนร่วมในโครงการ       
4 สิ่งที่ได้รับจากโครงการครั้งนี้ตรงตามความคาดหวังของท่าน      
5 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการจัดโครงการ      
6 โครงการมีการเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของ

ท่าน 
     

7 ทีมวิทยากรมีความหลากหลายของความเชี่ยวชาญ      
8 วิทยากรมีความรู้ ความช านาญในเรื่องที่น าเสนอ และมี

ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี 
     

9 วิทยากรมีความสามารถถ่ายทอดความรู้ตามล าดับขั้นตอนและ
ชัดเจน 

     

10 การตอบค าถามของวิทยากร       
11 วิทยากรใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย      
12 ท่านมีโอกาสได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้      
13 ท่านสามารถน าความรู้ไปให้ค าปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานได้      
14 ท่านมีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากโครงการนี้ไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  
     

15 ท่านสามารถบูรณาการทางความคิดสู่การปฏริูประบบการท างานใน
การปฏิบัติงาน 

     

16 ความพึงพอใจในการประสานความร่วมมือของทีมวิทยากร      
17 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียน      
18 ความพึงพอใจต่อโครงการวิจัยครั้งนี้      
19 ประโยชน์ท่ีท่านได้รับจากโครงการ      
20 ท่านต้องการให้จัดโครงการวิจัยในลักษณะเดียวกันนี้อีก       

รวม      
คะแนนรวมท้ังหมด  

คะแนนเฉลี่ย  
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ประเด็นที่จะน าไปปฏิบัติ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................................ .... 
ข้อเสนอแนะ 

1. สิ่งที่ท่านพึงพอใจในการฝึกอบรม/สัมมนาครั้งนี้ 
.................................................................. ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................  
............................................................................................................................. ...................................  
............................................................................................ .................................................................... 
2.  สิ่งที่ควรเสนอแนะน าไปพัฒนาการฝึกอบรม/สัมมนาในโอกาสต่อไป 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................... ................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
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เครื่องมือที่ 3 แบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

ชื่อเครื่องมือ 3.1 แบบสัมภาษณ์ระดับลึก : ผลที่เกิดจากการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงเชิงลึกเฉพาะทาง ที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิจากผู้ปฏิบัติงาน  

 2. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ รูปแบบ CoCoOut21 ที่เกิดจากความร่วมมือขององค์กรในชุมชน  

โดยมีขั้นตอนการใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์ระดับลึก ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยสนทนาอธิบายความจ าเป็นของการศึกษาผลที่เกิดจากการด าเนินโครงการกับ

ผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละองค์กร 
 2. ผู้วิจัยจะใช้เครื่องบันทึกเทปเสียง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ตามข้อค าถามการ
สัมภาษณ์ 
 3. หลังการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะถอดเทปสัมภาษณ์แบบค าต่อค า โดยไม่มีการแปลความหมาย
ของข้อมูลใด ๆ เพ่ือคงไว้ซึ่งภาษาและความหมายดั้งเดิม จากนั้นผู้วิจัยน าบทสัมภาษณ์ที่ได้จากการ
ถอดเทปสัมภาษณ์ไปตรวจสอบความหมายกับผู้ให้ข้อมูลอีกครั้ง จนได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน 
 4. บทสรุป ผู้วิจัยท าการสังเคราะห์ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

ค าถามในการสัมภาษณ์บุคลากรขององค์กร 

 ผู้น าสนทนาอธิบายความจ าเป็นของการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ 
และผลที่เกิดจากการด าเนินงาน 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล ชื่อ ต าแหน่ง  
.............................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ............................. 
 1. การด าเนินโครงการในการพัฒนารูปแบบการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 เป็นไป
ตามปรัชญา นโยบาย แนวคิด องค์กรของท่าน หรือไม่ อย่างไร 
 2. ท่านคิดว่าองค์กรของท่านมีส่วนในการช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรวม 
รูปแบบ CoCoOut21 นี้ อย่างไรบ้าง 
 3. การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับการบริหารจัดการองค์กรในการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาพิเศษขององค์กรท่าน อย่างไรบ้าง 
 4. ท่านคิดว่าการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 นี้ จะมีส่วนช่วยในกระบวนการจัด
การศึกษา การพัฒนาเด็กและการสนับสนุน ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ อย่างไร 
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 5. ท่านคิดว่าผลจากการด าเนินงานตามการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 นี้ เกิดผลต่อ
นักเรียน อย่างไร 
 6. ท่านคิดว่าผลจากการด าเนินงานตามการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 นี้จะเกิดผล
ต่อครูของโรงเรียน อย่างไร 
 7. ท่านคิดว่าผลจากการด าเนินงานตามการเรียนรวมรูปแบบ CoCoOut21 นี้จะเกิดผล
ต่อองค์กรของท่าน อย่างไร 
  8. ท่านคิดว่าผลจากการด าเนินงานตามการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 นี้ เกิดผลต่อ
การให้การนิเทศ (Coaching) ในโรงเรียน อย่างไร 
  9. ท่านคิดว่าผลจากการด าเนินงานตามการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 นี้ เกิดผลต่อ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ในโรงเรียน อย่างไร 
  10. ท่านคิดว่าผลจากการด าเนินงานตามการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 นี้ เกิดผล
ต่อการประสานความร่วมมือ อย่างไร ทั้งวิทยากร โรงเรียน และผู้ปกครอง 
  11. สิ่งที่พึงพอใจ ประทับใจในการด าเนินการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 มี
อะไรบ้าง อย่างไร 
  11. การด าเนินงานตามการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 นี้ มีปัญหาและอุปสรรค
อะไรบ้าง 
      12. ปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงานตามการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 มีผลกระทบ
ต่อนักเรียน โรงเรียน องค์กร อย่างไร และท่านได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร 

      13. ในอนาคตน่าจะมีการจัดการ และวางแผนการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 
อย่างไร 

      14. ท่านรู้สึกอย่างไร ที่ทีมวิทยากรออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียน (School 
Outreach Program) เพ่ือตอบสนอง ตรงต่อความต้องการของโรงเรียน 
      15. การต่อยอดการวิจัยครั้งนี้ มีความแตกต่างจากการวิจัยครั้งก่อน อย่างไร 
      16. ท่านคิดว่ารูปแบบการจัดการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 นี้ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างไร 
      17. ท่านมีข้อเสนอแนะในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 นี้ 
อย่างไรและควรมีการปรับปรุงประเด็นหัวข้อใด อย่างไร 
      18. ท่านมีข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษ อย่างไร 
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ชื่อเครื่องมือ 3.2 แบบสัมภาษณ์บุคลากรของโรงเรียนที่มีต่อการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงเชิงลึกเฉพาะทาง ที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิ ที่ได้รับจากการด าเนินการ

เรียนรวม ตามหลักการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 2. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ  

โดยมีขั้นตอนการใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยสนทนาอธิบายความจ าเป็นของการศึกษาผลที่เกิดจากการด าเนินงาน 

 2. ผู้วิจัยจะใช้เครื่องบันทึกเทปเสียง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ตามข้อค าถามการ
สัมภาษณ์ 
 3. หลังการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะถอดเทปสัมภาษณ์แบบค าต่อค า โดยไม่มีการแปลความหมาย
ของข้อมูลใด ๆ เพ่ือคงไว้ซึ่งภาษาและความหมายดั้งเดิม จากนั้นผู้วิจัยน าบทสัมภาษณ์ที่ได้จากการ
ถอดเทปสัมภาษณ์ไปตรวจสอบความหมายกับผู้ให้ข้อมูลอีกครั้ง จนได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน 
 4. บทสรุป ผู้วิจัยท าการสังเคราะห์ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

ค าถามในการสัมภาษณ์ครูของโรงเรียนแกนน าจัดการเรยีนร่วม 

 ผู้วิจัยสนทนาอธิบายความจ าเป็นของการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ 
และผลที่เกิดจากการด าเนินงาน 

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล ชื่อ ต าแหน่ง  
............................................................................................................................. .................................. 
การด าเนินการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 ของครูโรงเรียน หรือไม่ อย่างไร 

1. ท่านคิดว่าการช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรวมรูปแบบ CoCoOut21 มีผล
ต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรียน อย่างไรบ้าง 

2. ท่านคิดว่าการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 จะมีส่วนช่วยในกระบวนการจัดการศึกษา 
การพัฒนาเด็กและการสนับสนุน ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ อย่างไร 

3. ท่านคิดว่าผลจากการด าเนินงานตามการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 นี้จะเกิดผลต่อ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ อย่างไร 

4. ท่านคิดว่าผลจากการด าเนินงานตามการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 นี้จะช่วยให้ท่าน
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทที่เรียนรวมในโรงเรียน มากขึ้น
หรือไม่ อย่างไร 
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5. ท่านคิดว่าผลจากการด าเนินงานตามการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 นี้จะช่วยให้ท่าน 
เข้าใจการนิเทศแบบพ่ีเลี้ยง (Coaching) ได้อย่างไร 

6. ท่านคิดว่าผลจากการด าเนินงานตามการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 นี้จะช่วยให้ท่าน
สามารถจัดโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ได้อย่างไร 

7. ท่านคิดว่าผลจากการด าเนินงานตามการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 นี้จะช่วยให้ท่าน
มีความรู้การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่าง ๆ อย่างไร 

8. ท่านคิดว่าผลจากการด าเนินงานตามการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 นี้จะช่วยให้
ท่านสามารถจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ได้อย่างไร 

9. ท่านคิดว่าผลจากการด าเนินงานตามการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 นี้ เกิดผลต่อ
การประสานความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียน อย่างไร 

10. ท่านคิดว่าผลจากการด าเนินงานตามการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 นี้ เกิดผลต่อ
การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง อย่างไร 

11. ท่านคิดว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับประถมศึกษากับระดับมัธยมศึกษามีการ
ยอมรับความบกพร่องของตนเองเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร 

12. ท่านคิดว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับประถมศึกษากับระดับมัธยมศึกษามีการ
แสดงพฤติกรรมเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร 

13. ท่านมีความคิดเห็นต่อการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 ที่เกิดจากความร่วมมือของ
องค์กรที่ให้บริการ หรือสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ อย่างไร 

14. สิ่งที่พึงพอใจ ประทับใจในการด าเนินการเรียนรวม ตามหลักการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 โดยใช้การนิเทศแบบพ่ีเลี้ยงที่เหมาะสมมีอะไรบ้าง อย่างไร 

15. ปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงานตามการเรียนรวม ตามหลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดยใช้การนิเทศแบบพ่ีเลี้ยงที่เหมาะสมมีผลกระทบต่อนักเรียน โรงเรียน เป็นอย่างไร 

16. ท่านมีความคิดว่า ลักษณะการออกให้บริการด้านการศึกษาพิเศษถึงในพ้ืนที่ กับการ
ให้บริการในสถานที่ต่างกันอย่างไร ลักษณะใดที่เหมาะสมกว่ากัน เพราะเหตุใด 

17. ท่านรู้สึกอย่างไร ทีมวิทยากรออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียน (School Outreach 
Program) เพ่ือตอบสนอง ตรงต่อความต้องการของโรงเรียน 

18. ขอให้ท่านอธิบายลักษณะการเรียนรวม ตามหลักการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้
การนิเทศแบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) ที่เหมาะสมเป็นอย่างไร 

19. ในอนาคต ท่านคิดว่าครูของโรงเรียนสามารถจัดการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 
ได้หรือไม่ อย่างไร 
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ชื่อเครื่องมือ 3.3 แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครองที่มีต่อการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงเชิงลึกเฉพาะทาง ที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิ ที่ได้รับจากการด าเนินการ

เรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21  
2. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กที่มี

ความต้องการพิเศษ  
โดยมีขั้นตอนการใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยสนทนาอธิบายความจ าเป็นของการศึกษาผลที่เกิดจากการด าเนินงาน 

 2. ผู้วิจัยจะใช้เครื่องบันทึกเทปเสียง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ตามข้อค าถามการ
สัมภาษณ์ 
 3. หลังการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะถอดเทปสัมภาษณ์แบบค าต่อค า โดยไม่มีการแปลความหมาย
ของข้อมูลใด ๆ เพ่ือคงไว้ซึ่งภาษาและความหมายดั้งเดิม จากนั้นผู้วิจัยน าบทสัมภาษณ์ที่ได้จากการ
ถอดเทปสัมภาษณ์ไปตรวจสอบความหมายกับผู้ให้ข้อมูลอีกครั้ง จนได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน 
 4. บทสรุป ผู้วิจัยท าการสังเคราะห์ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

ค าถามในการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 

 ผู้วิจัยสนทนาอธิบายความจ าเป็นของการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ 
และผลที่เกิดจากการด าเนินงาน 

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล ชื่อ นามสกุล 
.......................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................................................. ................... 
 1. ท่านคิดอย่างไรต่อการด าเนินการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 ของครู ต่อการจัด
การศึกษาส าหรับบุตรหลานของท่าน  

2. ท่านคิดว่าการช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 มีผล
ต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรียน อย่างไรบ้าง 
 3. ท่านคิดว่าการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 จะมีส่วนช่วยในกระบวนการจัดการศึกษา 
การพัฒนาเด็กและการสนับสนุน ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ อย่างไร 
 4. ท่านคิดว่าผลจากการด าเนินงานตามการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 นี้จะเกิดผลต่อ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ อย่างไร 
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 5. ท่านคิดว่าผลจากการด าเนินงานตามการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 นี้จะช่วยให้ท่าน
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท ทั้งด้านปัญหา ความสามารถที่
พัฒนาได้ตามศักยภาพและการช่วยเหลือ ที่เรียนรวมในโรงเรียน มากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
 6. ท่านคิดว่าผลจากการด าเนินงานตามการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 นี้จะช่วยให้ท่าน
สามารถเข้าใจและพัฒนาบุตรหลานของท่าน ได้อย่างไร 

7. ท่านคิดว่าผลจากการด าเนินงานตามการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 นี้จะช่วยให้
ท่านสามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่บ้าน ได้เหมาะสมกับบุตรหลานของท่านได้อย่างไร 
 8. ท่านคิดว่าผลจากการด าเนินงานตามการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 นี้จะช่วยให้ท่านมี
เทคนิคในการสอนบุตรหลานของท่าน อย่างไร 
 9. ท่านคิดว่าผลจากการด าเนินงานตามการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 นี้จะช่วยให้
ท่านสามารถปรับพฤติกรรมและกระตุ้นพัฒนาการเบื้องต้น ส าหรับบุตรหลานของท่าน ได้อย่างไร 
 10. ท่านมีความคิดเห็นต่อการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 ที่เกิดจากความร่วมมือของ
องค์กรที่ให้บริการ หรือสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ อย่างไร 
 11. ท่านคิดว่าผลจากการด าเนินงานตามการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 นี้ เกิดผลต่อ
การประสานความร่วมมือของกลุ่มผู้ปกครอง อย่างไร 
 12. ท่านคิดว่าผลจากการด าเนินงานตามการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 นี้ เกิดผลต่อ
การประสานความร่วมมือของผู้ปกครองกับโรงเรียน อย่างไร 

13. ท่านคิดว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับประถมศึกษากับระดับมัธยมศึกษามี
การแสดงพฤติกรรมเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร 
 14. สิ่งที่พึงพอใจ ประทับใจในการด าเนินการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 มีอะไรบ้าง 
อย่างไร 
 15. ปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงานตามการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 มีผลกระทบต่อ
บุตรหลานของท่าน อย่างไร 
 16. ท่านมีความคิดว่า ลักษณะการออกให้บริการด้านการศึกษาพิเศษถึงในพ้ืนที่ กับการ
ให้บริการในสถานที่ต่างกันอย่างไร ลักษณะใดที่เหมาะสมกว่ากัน เพราะเหตุใด 
 17. ท่านรู้สึกอย่างไร ทีมวิทยากรออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียน (School Outreach 
Program) เพ่ือตอบสนอง ตรงต่อความต้องการของโรงเรียน 

 18. ขอให้ท่านอธิบายลักษณะการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 เป็นอย่างไร 
 19. ในอนาคต ท่านคิดว่าครูของโรงเรียนสามารถจัดการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 
ได้หรือไม่ อย่างไร 
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เครื่องมือที่ 4 แบบบันทึกการประชุม 

4.1 แบบบันทึกการประชุมชี้แจงโครงการวิจัย 
4.2 แบบบันทึกการประชุมกลุ่มย่อย  
4.3 แบบบันทึกการประชุมประเมินรูปแบบการเรียนรวม CoCoOut21 

ชื่อเครื่องมือ แบบบันทึกการประชุม  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือร่วมกันท าความเข้าใจสถานการณ์ความร่วมมือในอดีตและปัจจุบันที่มีความ

เชื่อมโยงกันของแต่ละองค์กรที่ให้การบริการ หรือการสนับสนุนด้านการศึกษาพิเศษ ซึ่งจะมี
ผลกระทบในอนาคต 

2. เพ่ือเสนอภาพรวมของสถานการณ์ปัจจุบัน ของแต่ละองค์กรที่ให้การสนับสนุนด้าน
การศึกษาพิเศษ 

3. เพ่ือรวบรวมแนวคิด ความเข้าใจ ข้อมูลพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการที่จะใช้ในการสร้างอนาคต
ร่วมกัน ในลักษณะการเรียนรวม รูปแบบ CoCoOut21 

ขั้นตอนการใช้แบบบันทึกการประชุม  
 ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการส ารวจ สนทนาปัญหาและความต้องการของครู และการสนทนากลุ่มถึง
ปัญหาที่เกิดจากการจัดเรียนรวม แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม ของเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือก าหนด และจัดท า
โครงการที่เป็นไปตามความต้องการ และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับครู นักเรียน และผู้ปกครองจากการ
จัดการเรียนรวมโดยก าหนดโครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย กระบวนการ และการประเมินผล
ของแต่ละโครงการไปใช้ในการจัดการเรียนรวมรูปแบบ CoCoOut21 ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
 เนื่องจาก สมาชิกในกลุ่มมีลักษณะความเชี่ยวชาญเฉพาะร่วมกัน คือเป็นผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่
ให้บริการ และเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาพิเศษเหมือนกัน มีพ้ืนฐานความรู้ด้านการศึกษา
พิเศษใกล้เคียงกัน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจาก 1)  ภาควิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2) 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 3) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต จังหวัด
เชียงใหม่ 4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และเขต 4 5) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และ 6) ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ CoCoOut21 จ านวนองค์กรละ 
1 – 2 ท่าน การประชุมจะใช้เป็นกลุ่มใหญ่ทั้งหมดและกระบวน การสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นประสบการณ์ข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ สรุป ตรวจสอบสภาพเหตุการณ์ให้ชัดเจนที่กลุ่มพึง
ปรารถนาร่วมกัน สุดท้ายการประชุมจะมุ่งไปสู่แผนยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีแผนปฏิบัติการขององค์กรร่วมกัน 
โดยมีการลงลายมือชื่อ เพ่ือเป็นมติและพันธสัญญาในการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

 



253 
 

แบบบันทึกการประชุมร่วมกัน  
หัวข้อการประชุม ............................................................................................................... ................... 
วันที่/เดือน/ปี ............................................. เวลา ..........................  
สถานที่ ........................................................................................  
รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุม 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
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รูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
ตามแนวทางการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบ CoCoOut21 Model 

The Inclusive Education for Children with Special Needs  
Based on Learning in 21 Century by Using CoCoOut21 Model. 
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การประเมินรูปแบบการเรียนรวม CoCoOut21 

ความเป็นมา 
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในประเทศไทยได้จัดในรูปแบบการเรียนรวม 

(Inclusive Education) เป็นการด าเนินการจัดการศึกษาในโรงเรียนปกติเช่นเดียวกับผู้เรียนทั่วไป 
ตั้งแต่เด็กถึงเกณฑ์อายุที่เข้ารับการศึกษา ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนในชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ โดยที่
เด็กไม่ต้องออกจากครอบครัว ซึ่งเป็นแนวคิดทางการศึกษาท่ีว่าโรงเรียนจะต้องจัดการศึกษาให้กับเด็ก
ทุกคน (Inclusion) โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นผู้เรียนทั่วไป หรือเป็นผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตามสิทธิของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษแต่ละบุคคล ซึ่ง
เป็นการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ โดยได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 
กล่าวว่า “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 127 
ตอนที่ 45 ก. ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2553) มาตราที่ 10 ที่ได้ก าหนดให้เด็กทุกคนเข้ารับการศึกษาตาม
สภาพความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยโรงเรียนทั่วไปจะต้องรับเด็กทุกคนเข้าเรียนในรูปแบบการเรียน
รวมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 28 ก 5 กุมภาพันธ์ 2551) มี
สาระส าคัญที่กล่าวไว้ว่า รัฐจะสนับสนุนให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับสิทธิทางการศึกษา ทั้งใน
โรงเรียนศึกษาพิเศษเฉพาะทางและในโรงเรียนปกติที่จัดการเรียนรวม ทั้งในระบบโรงเรียนและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยรัฐให้ความส าคัญกับการให้การสนับสนุนความช่วยเหลือผ่านหน่วยงาน 
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก ที่
มีความต้องการพิเศษอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือ
พบความพิการจนตลอดชีวิตและให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นไป
ตามหลักการของการเรียนรวม ซึ่งการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) เป็นแนวคิด
ที่ผสมผสานระหว่างหลักการทางการศึกษาและสังคม บนพ้ืนฐานความเชื่อในเรื่องของสิทธิมนุษยชน
และความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ความส าคัญกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในฐานะเป็นสมาชิกของ
โรงเรียน ชุมชน สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่ และด ารงชีวิตร่วมกับครอบครัว ซึ่ง
เด็กไม่จ าเป็นต้องแยกเด็กออกจากครอบครัว แต่ให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษกลมกลืนกับสภาพสังคม
ปกติ เป็นการอยู่รวมกัน (Inclusion) ของมวลมนุษยชาติ และเป็นการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education 
for All) นอกจากนี้ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
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Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้สนับสนุนให้
ประเทศสมาชิกประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการศึกษาเพ่ือปวงชน เพ่ือจะได้น ามาพิจารณา
ความก้าวหน้า ในปี 2543 และประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิกเพ่ือประเมินผลความก้าวหน้านั้น เมื่อเดือนมกราคม 2543 โดยที่ประชุมได้มีมติรับรองปฏิญญา
โลกว่าด้วยการศึกษาเพ่ือปวงชนและกรอบการด าเนินงานด้านการศึกษาเพ่ือปวงชนเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการการเรียนรู้ (World Declaration on Education and the Framework for Action to 
Meet Basic Learning Needs) หรือปฏิญญาจอมเทียน เพ่ือน าผลการประชุมประกอบการประชุม
ระดับโลกด้านการศึกษา (World Education Forum) ที่กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล ไว้ในหลักสูตร
ส าหรับผู้ที่ศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษ ดังนั้น ในการเรียนรวมจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบริบทแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละคน ซึ่งจะช่วยให้
โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการทรัพยากรที่มีเข้าสู่ระบบการ
ด าเนินงานปกติและให้บุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการได้อย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 5, 65. 
ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2546 :29, 35, 37, 45) 
 การจัดการเรียนรวมที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้โรงเรียนด าเนินการตาม
หลักการการจัดการเรียนรวมที่ใช้โครงสร้าง SEAT (SEAT Framework) เป็นฐาน (เบญจา ชลธาร์นนท์. 
2546 : 1–2) อันได้แก่ S : Student (นักเรียน) หมายถึง ตัวนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และ
ครอบครัว E : Environment (สิ่งแวดล้อม) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับเด็ก A : Activities (กิจกรรมการเรียนการสอน) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับความจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ได้แก่ การปรับหลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของครู T : Tool (เครื่องมือ) หมายถึง นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ สื่อและสิ่งอ านวยความสะดวก ต ารา บริการ และการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันรับผิดชอบและปฏิบัติงานในลักษณะการประสาน
ความร่วมมือกัน ที่จะสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
ส าหรับนักเรียนทั่วไปและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
สนับสนุนการศึกษาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากที่จะท าให้การจัดการเรียน
รวมประสบความส าเร็จ และเป็นการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาให้ไปในทิศทาง
เดียวกัน แต่การจัดการเรียนรวมมีปัญหาหลายประการ ท าให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนรวมได้
ตามหลักการของการเรียนรวม สาเหตุเนื่องจากการบริหารจัดการการจัดการเรียนรวม โรงเรียนส่วน
ใหญ่จะเป็นผู้ด าเนินการจัดการศึกษาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพียงล าพังฝ่ายเดียว และในบาง
โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการเรียนรวมจะถูกให้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เนื่องจากองค์กรต้นสังกัด
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และองค์กรที่สนับสนุนเห็นว่าโรงเรียนสามารถด าเนินการจัดการเรียนรวมได้แล้ว จึงท าให้ขาดการ
ประสานความร่วมมือและการสนับสนุนขององค์กรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษอย่างจริงจัง เนื่องจากยังขาดการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ที่มีหน้าที่ใน
การสนับสนุนการจัดการเรียนรวม ควรมีการประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และการประสานความร่วมมือขององค์กรควร เป็นใน
ลักษณะเครือข่าย (Network) รวมทั้งปัญหาในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากครูยังขาดองค์
ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษที่จัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนรวม นอกจากนี้ ครูที่ท าหน้าที่ครูการศึกษาพิเศษยังขาดการให้ค าแนะน า ติดตาม และขาด
การให้ก าลังใจจากการนิเทศของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่สนับสนุน และการขาดการ
สนับสนุนด้านเครื่องมือจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่สนับสนุน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ใน
การตรวจสอบ กระบวนการการส่งต่อ การวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) รวมถึงการออก
ติดตามนิเทศ การให้ค าแนะน า และการให้ก าลังใจในการจัดการเรียนการสอน และยังพบว่า บุคลากร
ในโรงเรียนและผู้ปกครองเด็กปกติมีเจตคติที่ไม่ดีต่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ครูผู้รับผิดชอบใน
การสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษไม่มีเวลาและห้องเรียนในการสอนเสริม หรือครูผู้รับผิดชอบใน
การสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเกษียณอายุราชการ หรือย้ายโรงเรียนท าให้ไม่มีครูผู้รับผิดชอบ
ต่อเนื่อง (บรรจง อัขราสา. 2552 และสายสวาท อรรถมานะ. 2552) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรวมที่
ประสบความส าเร็จเน้นความร่วมมือของบุคลกรที่เกี่ยวข้องที่ส่งเสริมให้การเรียนรวมประสบความส าเร็จ
ได้ จ าเป็นต้องมีการประสานความร่วมมือกันภายในโรงเรียนให้เข้มแข็ง แล้วจึงประสานความร่วมมือกับ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกโรงเรียนที่มีอยู่ในองค์กรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน เป็นการพัฒนาเครือข่าย ขยาย
ความรู้การจัดการเรียนรวม ในที่นี้หมายถึงการขยายองค์ความรู้ด้านการศึกษาการศึกษาพิเศษ 
โดยเฉพาะการจัดการเรียนรวมไปสู่โรงเรียนในกลุ่มหรือโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายร่วมกัน ซึ่งวิธีการเช่นนี้
สามารถช่วยให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึง การประสาน
ความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายในชุมชนในการนิเทศแบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring)  ช่วย
สนับสนุนการจัดการเรียนรวมให้ประสบความส าเร็จ ทั้งนี้ การนิเทศแบบพ่ีเลี้ยงเป็นกลไกการขับเคลื่อน
การจัดการเรียนรวม เนื่องจาก การนิเทศแบบพ่ีเลี้ยงเป็นเทคนิคในการพัฒนาการเรียนรู้ของของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่งผลให้โรงเรียนเป็นแหล่งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักการของการเรียนรู้ในในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งการสอนงาน (Coaching) เป็นการสอนงาน
จากผู้เชี่ยวชาญสู่ครูตามภารกิจของครูแต่ละคนด้วยวิธีการให้ค าแนะน าและสอนงานแบบสองทาง (Two 
Way Communication) ท าให้ต้นสังกัดได้รับทราบปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรวมของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู และหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสามารถ
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ท างานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพไปพร้อมๆ กัน ด้านการเป็นพ่ี
เลี้ยง (Mentoring) ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญจากต้นสังกัดหรือจากเครือข่ายที่มาเข้ามาให้ค าปรึกษา
และให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูได้ตรงตามปัญหาที่เกิดตรงตามความต้องการของ
โรงเรียนและสอดคล้องกับกระบวนการแก้ปัญหาที่โรงเรียนประสบอยู่ที่แท้จริง จึงให้การด าเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (สมเกตุ อุทธโยธา. 2556)  สอดคล้องกับหลักการการจัดการเรียนรวมส าหรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ต้องอาศัยความร่วมมือและจะต้องมีการประสานความร่วมมือ 
(Collaboration) ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Multidisciplinary) ขององค์กรในชุมชน และเป็นการรวมพลังระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรคนพิการและองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดการประสานความ
ร่วมมือและสนับสนุน เพื่อมุ่งสร้างจิตส านึกและสร้างเจตคติที่เหมาะสมเกี่ยวกับการเรียนรวม ให้สังคม 
ชุมชน และประชาชนตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ศักยภาพและสิทธิที่เท่าเทียมกันของ
บุคคลทุกคน (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 54, 65) 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ตาม
แนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้วิธีการนิเทศแบบพ่ีเลี้ยงของเครือข่ายความร่วมมือของ
องค์กรในชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ (สมเกตุ อุทธโยธา. 2559) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรวมส าหรับ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชน ตามหลักการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยใช้การนิเทศแบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) นักวิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดย
การน าบุคลากรขององค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ
ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ บุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
เขต 2 และเขต 4 บุคลากรสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรสังกัด
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรสังกัดภาควิชาการศึกษา
พิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียนที่จัดการเรียน
รวม จ านวน 6 โรงเรียนใน 3 เขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดขะจาว ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ และโรงเรียนวัดท่าเดื่อ ต าบลสันผีเสื้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ และโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้แก่โรงเรียน
บ้านดง ต าบลหางดง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) ต าบลบ้านกาด 
อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 1) ขั้นเตรียมการ (Preparing Phase) เป็น
การศึกษา ค้นคว้า ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์
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ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาพิเศษ ในเรื่องการเรียนรวม การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การนิเทศแบบ
พ่ีเลี้ยง เพ่ือศึกษาแนวคิดที่มีผลต่อการเรียนรวม 2) ขั้นวางแผนและการออกแบบ (Planning and 
Design Phase) เป็นการวางแผนร่วมกับวิทยากรขององค์กรเครือข่ายและศึกษาบริบทขององค์กร
เครือข่ายที่สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ โดยใช้ข้อมูลที่ได้ในขั้นตอนที่ 
1 เป็นฐานแนวคิดในการศึกษาร่วมกับการสังเกต เพื่อเป็นการการศึกษาบริบทและส ารวจลักษณะการ
สนับสนุนขององค์กรที่เกี่ยวข้อง และออกแบบกิจกรรมที่บุคลากรของเครือข่ายที่ร่วมเป็นวิทยากรจะ
น าไปลงพ้ืนที่ติดตาม โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับบุคลากรของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียน
รวม และการนิเทศติดตามขององค์กรที่มีหน้าที่ก ากับติดตาม 3) ขั้นปฏิบัติการ (Implementation 
Phase) เป็นการน ารูปแบบที่ได้ออกแบบร่วมกันน าสู่การปฏิบัติในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวมที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างทีมผู้เชี่ยวชาญกับบุคลากรของโรงเรียน
ในลักษณะการประชุมกรณีโรงเรียนศึกษา (School Case Conference) และ 4) ขั้นการประเมินผล 
(Evaluation Phase) ผู้วิจัยน าผลการประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามผลที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละข้ันตอนของการด าเนินการวิจัย แล้วสรุปผลที่ได้จากการประเมิน เสนอ
ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารขององค์กรที่เกี่ยวข้องทางการจัดการศึกษาพิเศษให้พิจารณาความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรวมตามหลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้การนิเทศแบบพ่ี
เลี้ยงที่เหมาะสม พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ และปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรวมที่เหมาะสมที่สุด 

 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ได้รูปแบบการจัดการเรียนรวมในศตวรรษที่ 21 CoCoOut21 Model 
เป็นรูปแบบที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ รูปแบบ CoCoOut21 Model ประกอบด้วย 1) Co : Collaboration : การประสานความร่วมมือ
ที่เกิดจากการประสานความร่วมมือขององค์กรในการสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ ประกอบด้วย (1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 1, เขต 2, และเขต 4 (2) 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ (3) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนคริน กรม
สุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ และ (4) ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ (5) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 6 โรงเรียน โดยมีผลการประสานความร่วมมือกันระหว่าง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ กับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนคริน กรม
สุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memo of Understanding : MOU) 
ร่วมกันในการใช้คูปองการให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 แทนเงินในการเข้ารับ
บริการตรวจ คัดกรอง หรือประเมินสภาวะทางจิตของเด็กที่มีความต้องการพิเศษจากสถาบันพัฒนาการ
เด็กราชนคริน กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ยิ่งกว่านี้ สถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนคริน กรมสุขภาพจิต เชียงใหม่ยังเปิดคลินิกพิเศษเพ่ือตรวจ คัดกรอง หรือประเมิน
สภาวะทางจิตของเด็กที่มีความต้องการพิเศษช่องทางพิเศษ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่โรงเรียนที่
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ต้องการประเมินเด็กเป็นหมู่คณะ (ไม่เกิน 10 รายต่อครั้ง) และไม่ต้องรอคิว (Waiting List) นานเหมือน
ในอดีต เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการส่งต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
เพ่ือการรับบริการทางการแพทย์ต่อไป 2) Co : Coaching and Mentoring : การนิเทศแบบพ่ีเลี้ยงเป็น
การใช้วิธีการชี้แนะ (Coaching) ในรูปแบบการประชุมกรณีโรงเรียน  (School Case Conference) ซึ่ง
เป็นรูปแบบการให้การชี้แนะทางและแก้ปัญหาที่ตรงตามความต้องการและบริบทของแต่ละโรงเรียนเป็น
รายกรณีโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ขอรับการชี้แนะในประเด็น ปัญหาพฤติกรรมของเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนรวม ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งทีมวิทยากรได้ให้การชี้แนะ
การแก้ปัญหาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นรายกรณี (Case Conference) และปัญหาการประสาน
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก จึงท าให้บุคลากรของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวมที่ เป็น
กลุ่มเป้าหมายของแต่ละโรงเรียนเข้าใจบทบาทและหน้าที่การจัดการเรียนการสอนของตนเอง การส่งต่อ
นักเรียน และสามารถประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ จนท าในโรงเรียนเกิดเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการ (Professional 
Learning Community : PLC) และชุมชนการปฏิบัติ (Community of Practice : CoP)  3) Out : 
Outreach Program : การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียน (School Outreach Program) ของ
เครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งโดยทั่วไปองค์กร
เหล่านี้มักจะตั้งรับอยู่ภายในองค์กรมากกว่าการออกให้บริการในชุมชน ผลการออกหน่วยบริการเชิงรุก
ถึงโรงเรียนท าให้พบว่า ทีมวิทยากรไดท้ราบความต้องการที่แท้จริงของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แล้ว
จึงมีการน าองค์ความรู้จากภายในออกสู่ภายนอก น าความเชี่ยวชาญและความช านาญการของบุคลากร
ส่งผ่านไปสู่โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาพิเศษ
ระหว่างบุคลากรขององค์กรให้บริการกับบุคลากรโรงเรียน เป็นการเปิดเวทีให้บุคลกรของโรงเรียนได้เล่า
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน แล้วให้บุคลากรขององค์กรให้ค าปรึกษาแนะน าตามความต้องการ ซึ่ง
ก่อให้เกิดการน าปัญหาด้านการศึกษาพิเศษกลับมาคิดค้น ศึกษา ปรับปรุง น าไปสู่การปรับปรุง แก้ไข
พัฒนาการให้บริการของแต่ละองค์กรให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ องค์กรด้านการศึกษาทั้งองค์กรบังคับบัญชา 
และองค์กรสนับสนุนได้เกิดการศึกษาการท างานร่วมกัน และได้ศึกษาลักษณะการท างานที่สามารถปรับ
ใช้ในเขตความรับผิดชอบขององค์กร เป็นการด าเนินงานที่ตอบสนอง ตรงต่อความต้องการของโรงเรียน 
ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของโรงเรียน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียน และการหา
ข้อมูลเชิงปัญหาด้านวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ และการพัฒนาเชิงวิชาการด้านการศึกษาพิเศษแก่
องค์กรที่ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ซึ่งหลายองค์กรได้เห็นและประจักษ์ในรูปแบบการออกหน่วย
บริการเชิงรุกถึงโรงเรียน จึงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และพันธกิจขององค์กร เช่นบุคลากรของภาควิชา
การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แนวคิดว่าการด าเนินการการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนของภาควิชาในอนาคตต้องมีการออกหน่วยบริการเชิงรุกถึ งโรงเรียนให้มากขึ้น 
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เนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน และ 4) 21 : Learning in 21st 
Century : การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 พบว่าโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถด าเนินการจัดการ
เรียนรวมได้ตามเทคนิคการนิเทศแบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการ 
(PLC) และการนิเทศติดตามขององค์กรที่มีหน้าที่ก ากับติดตาม ที่เป็นการชี้แนะที่เป็นรูปแบบการประชุม
กรณีโรงเรียน (School Case Conference) ซึ่งเป็นรูปแบบการให้การชี้แนะทางและแก้ปัญหาที่ตรงตาม
ความต้องการของแต่ละโรงเรียนเป็นรายกรณีโรงเรียน 
 แต่เนื่องจาก การจัดการเรียนรวมในศตวรรษที่ 21 ตามรูปแบบ CoCoOut21 Model ที่
นักวิจัยได้ท าการศึกษา เป็นเพียงการศึกษาหารูปแบบการจัดการเรียนรวมที่เหมาะสมที่จะใช้ใน
โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ได้จากผลการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่ม
ย่อย และการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ บุคลากรจากองค์กรที่เข้าร่วม
การวิจัยครั้งนี้ได้แนวทางในการปรับปรุง พัฒนารูปแบบใหม่ในการให้บริการการสนับสนุนการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ คือ การประสานความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง และ
การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียน จากข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย พบว่า ควรมีการต่อยอด
ความรู้การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตามแนวทางการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้วิธีการนิเทศแบบพ่ีเลี้ยงของเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชนให้
ครอบคลุมทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ หรือในภาคเหนือตอนบน เป็นการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ รวมถึงการสื่อสารกับสังคม เพ่ือปกป้ององค์ความรู้จากงานวิจัยและ
การเผยแพร่ผลงานที่ถูกน าไปใช้ในรูปแบบที่เหมาะสม ที่มีการด าเนินงานของโครงการครอบคลุมตั้งแต่
การสังเคราะห์ คัดกรองผลงานวิจัย การวิเคราะห์ ประเมินความเป็นไปได้ ในโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรง
สภาพการณ์ บริบท และให้สอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงของโรงเรียน 

 ดังนั้น นักวิจัยจึงต้องการพัฒนางานวิจัยต่อยอด (Translational Research) ความรู้การ
จัดการเรียนรวมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่เกิดจากการร่วมมือกันช่วยเหลือ ตามหลักการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้การนิเทศแบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) ตามรูปแบบ 
CoCoOut21 Model ที่นักวิจัยได้ท าการศึกษา เพ่ือเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่
ผู้ใช้ รวมถึงการสื่อสารกับสังคม และการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ถูกน าไปใช้ในรูปแบบที่เหมาะสม ที่มีการ
ด าเนินงานของโครงการตั้งแต่การสังเคราะห์ คัดกรองผลงานวิจัย การวิเคราะห์ ประเมินความเป็นไปได้ 
ในโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ให้
สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงสภาพการณ์ บริบท และให้สอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงของโรงเรียนไปสู่
โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพ่ือให้การจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษประสบผลตามหลักการจัดการเรียนรวมต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือร่วมกันท าความเข้าใจสถานการณ์การเรียนรวม ตามหลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โดยใช้การนิเทศแบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) ที่จะมีผลกระทบในอนาคต 
2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ตามรูปแบบ CoCoOut21 Model 
3. เพ่ือเสนอภาพรวมของประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรวมส าหรับเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษตามรูปแบบ CoCoOut21 Model 
4. เพ่ือรวบรวมแนวคิด ความเข้าใจ ข้อมูลพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการที่จะใช้ในการสร้างอนาคต

ร่วมกัน ในลักษณะการเรียนรวมตามหลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้การนิเทศแบบพ่ีเลี้ยง 
(Coaching and Mentoring) ที่เหมาะสม  

รูปแบบการจัดการเรียนรวม CoCoOut21 เป็นผลที่ได้จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรวมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชน
ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้วิธีการนิเทศแบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) 
กลุ่มเป้าหมาย เป็นบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1, 2 และ 4 ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ภาควิชาการศึกษา
พิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และบุคลากรของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 6 
โรงเรียน เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วยแบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบบันทึกบริบทขององค์กรในชุมชน 
แบบบันทึกการประชุม แบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการจัดประเภทหรือหมวดหมู่ สังเคราะห์ ค้นหารูปแบบ แปลความหมายและตีความข้อมูล แล้ว
อธิบายและบรรยายถึงสิ่งที่ค้นพบ ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ 

กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ เป็นบุคลากรขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ บุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และเขต 4 บุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
การศึกษา 34 บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรสถาบันพัฒนาการ
เด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรสังกัดภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจัดการเรียนรวมที่มีส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่ที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และ
เขต 4 บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจัดการเรียนรวมที่มีส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในจังหวัด
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เชียงใหม่ที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตการศึกษา 34  และผู้ปกครองเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษที่เรียนรวมในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  
 กลุ่มเป้าหมายได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจาก จังหวัดเชียงใหม่
มีองค์กรที่ให้บริการให้การสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างครบทุกด้าน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรในองค์กรที่จัดการศึกษา และสนับสนุนการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และเป็นบุคลากรโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ ซึ่งได้มาจากการศึกษาถึงบริบท และบทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
เหล่านี้ ในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนแกนน าเรียนร่วมได้มาจากการหาข้อมูลจากองค์กรต้นสังกัด และการลงพ้ืนที่ส ารวจ
สภาพแวดล้อมตามข้อแนะน าขององค์กรต้นสังกัด พบว่าสภาพโรงเรียนมีความพร้อมที่ผู้วิจัยจะลงไป
ท าการศึกษาวิจัย เนื่องจากโรงเรียนมีนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธะกิจในการจัดการเรียนรวมอย่าง
ชัดเจน รวมทั้งบุคลกรภายในโรงเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนางานวิจัยต่อยอด (Translational Research) ความรู้การจัดการ
เรียนรวมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ที่เกิดจากการร่วมมือกันช่วยเหลือ ตามหลักการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยใช้การนิเทศแบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) เป็นการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ รวมถึงการสื่อสารกับสังคม และการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ถูกน าไปใช้ใน
รูปแบบที่เหมาะสม ที่มีการด าเนินงาน ในโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ ให้มีความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงสภาพการณ์ บริบท และให้
สอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงของโรงเรียนโดยน าเอาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
อันได้แก่ โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตการศึกษา 34 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ และภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ามามีส่วนร่วมกันพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมที่ใช้ 
โครงสร้าง SEAT ในการก าหนดปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรวม แล้วคิดค้นหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาทางการจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ
กัน จากนั้นจึงน าแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาที่ได้ตกลงร่วมกันก าหนดขึ้นเป็นโครงการ แล้วน าไป
ปฏิบัติ ติดตามประเมินผลและสะท้อนผลที่ได้ ตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (R & D) ซึ่งเป็นรูปแบบ
การพัฒนางานวิจัยต่อยอด (Translational Research) เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่
ผู้ใช้ รวมถึงการสื่อสารกับสังคม เพ่ือปกป้ององค์ความรู้จากงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานที่ถูกน าไปใช้
ในรูปแบบที่เหมาะสม ที่มีการด าเนินงานของโครงการครอบคลุมตั้งแต่การสังเคราะห์ คัดกรอง
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ผลงานวิจัย การวิเคราะห์ ประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นซึ่งท าให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการคือ การ
จัดการเรียนรวมที่ประสบความส าเร็จในทุกด้านตามหลักการของการเรียนรวม 

ผลการวิจัยท าให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนรวม CoCoOut21 Model ที่ประกอบด้วย Co : 
Collaboration : การประสานความร่วมมือ Co : Coaching and Mentoring : การนิเทศแบบพ่ี
เลี้ยง Out : Outreach Program : การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียน และ 21 : Learning in 
21st Century : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. Co : Collaboration : การประสานความร่วมมือ  
การประสานความร่วมมือ เป็นการประสานความร่วมมือของทีมวิทยากร การประสานความ

ร่วมมือกับโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างนักวิจัยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนเป็น
อย่างดียิ่ง ซึ่งครูในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการ
แก้ปัญหาที่เกิดกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างทีมวิทยากรกับ
บุคลากรของโรงเรียน เกิดการเรียนรู้ และรับทราบปัญหาของเพ่ือนร่วมงาน และได้ศึกษาเรื่องเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษมากขึ้น ผลที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจาก การประสานความร่วมมือระหว่างกันในการวิจัย
ครั้งนี้ เกิดจาก 1) เลือกกลุ่มที่เหมาะสม นักวิจัยได้ประสานความร่วมมือระหว่างกัน กับทีมวิทยากรจาก
องค์กรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ซึ่งทีมวิทยากรชุดนี้เคยให้ความ
ช่วยเหลือนักวิจัยในการวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2556 มาก่อน 2) สร้างจุดประสงค์ร่วมกันที่ชัดเจน จุดประสงค์
ในการประสานความร่วมมือกันครั้งนี้ เพื่อการให้ข้อชี้แนะแก่บุคลากรของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างในการ
จัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่เรียนรวมในโรงเรียน 3) หาผู้เชี่ยวชาญที่
เหมาะสมมาร่วมทีม ในทีมวิทยากรการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความน่าเชื่อถือ 
ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 8 และสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ศึกษานิเทศก์จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 เขต 2 และเขต 4 นักจิตวิทยาคลินิกจากสถาบันพัฒนาการ
เด็กราชนครินทร์ และนักจิตวิทยาจากศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 เข้ามาช่วยเหลือในการให้
ข้อชี้แนะแก่บุคลากรของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 4) จัดสรรหน้าที่ของสมาชิกให้ชัดเจน นักวิจัยได้
มอบหมายงาน ตามที่ได้ประชุมวางแผนร่วมกับบุคลากรของเครือข่ายที่ร่วมเป็นวิทยากร ครั้งที่ 2 โดย
ได้มอบหมายให้แต่ละองค์กรได้ใช้จุดแข็งของตัวเองในงานที่รับผิดชอบเพ่ือบรรลุเป้าหมายเดียวกัน และ 
5) บรรยากาศของการประสานความร่วมมือระหว่างกัน การประสานความร่วมมือระหว่างกันในการ
วิจัยครั้งนี้เป็นไปอย่างเกื้อหนุนกัน โดยเฉพาะในการให้ข้อชี้แนะแก่บุคลากรของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
การประสานความร่วมมือร่วมกันของทุกองค์กรมีพันธกิจร่วมกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนร่วม
ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยให้แต่ละองค์กรนั้นท าหน้าที่ของตนเอง แต่มีการประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ตกลงร่วมกัน และวางแผนร่วมกัน ร่วมมือกันปฏิบัติงานร่วมกันตามความ
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เชี่ยวชาญของแต่ละองค์กร โดยใช้ทรัพยากร ทั้งงบประมาณและบุคลากรของแต่ละองค์กร เพื่อให้การ
ท างานร่วมกันเป็นไปได้ด้วยดี แบ่งหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน โดยไม่มีองค์กรใดองค์กรหนึ่งมาเป็น
ผู้บริหารจัดการ มีเพียงการช่วยเหลือสนับสนุนกัน และมีการประสานความร่วมมือและการส่งต่อกัน
อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ ดังที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) 2552. (ออนไลน์) ได้
กล่าวถึง การประสานความร่วมมือที่โยงใยการท างานของกลุ่มบุคคล  หรือ องค์กรหลายองค์กร ซึ่งมี
ทรัพยากร มีเป้าหมาย มีกลุ่มสมาชิกของตนเอง ที่มีความคิด  มีปัญหา มีความต้องการในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งเหมือนกันหรือคล้ายกัน มาติดต่อประสานงานหรือร่วมกันท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการ โดยยึดหลักการท างานร่วมกันบนพื้นฐานของความเท่า
เทียมกัน เคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งลักษณะของเครือข่ายเพ่ือการเรียนร่วมเป็นเครือข่ายเชิงประเด็น
กิจกรรม (Issue Network) และพัฒนาให้เกิดความร่วมมือกับภาคีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องลักษณะและ
โครงสร้างของเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม สามารถแบ่งได้อย่างมากมายตามประเด็นกิจกรรม และ
ความสนใจที่เกิดขึ้นของฝ่ายต่าง ๆ โดยไม่ยึดติดกับพ้ืนที่ด าเนินการแต่ใช้หลักของกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็น
ตัวก าหนดความเป็นเครือข่าย นอกจากนี้ Loreman,  Deppeler, and Harvey  (2005 : 153) 
กล่าวถึง การประสานความร่วมมือเพ่ือการเรียนร่วมว่า แต่ละองค์กรต้องมีการสนับสนุนการเรียนร่วม
ให้เป็นไปในทิศทางบวกเท่านั้น และการประสานความความร่วมมือต้องส่งเสริมสนับสนุนการท างาน
ขององค์กรอ่ืน ๆ ด้วย สอดคล้องกับ ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์ (2546 : 254 : 256) กล่าวถึงการพัฒนา
โครงสร้างองค์กรและประสานความร่วมมือ ว่าควรจัดให้เหมาะสมกับภารกิจที่จะประสานความร่วมมือ 
โดยมีหลักการที่ควรค านึง คือ การประสานความร่วมมือควรที่จะสามารถสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
อย่างกว้างขวาง ในเรื่องเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนปฏิบัติการในแต่ละองค์กร สามารถอ านวยความ
สะดวกในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีความยืดหยุ่น สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ของกิจกรรม ส่งเสริมบทบาทในการตัดสินใจของมวลสมาชิก มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยแต่ละองค์กรควรจัดตั้งให้มีฝ่ายประสานสัมพันธ์ เพ่ือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างสมาชิก ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความไม่เข้าใจ และการครอบง าจากองค์กรใดองค์กรหนึ่งภายใต้
ความร่วมมือกัน 

2. Co : Coaching and Mentoring : การนิเทศแบบพ่ีเลี้ยง  
การนิเทศแบบพ่ีเลี้ยง มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ

ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้นิเทศจะคอยแนะน าให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ ให้ครูสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากผู้นิเทศจะสอนงานแล้ว ยังจะช่วยให้ครูได้วิเคราะห์ตนเอง
ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ และสามารถแก้ปัญหา
อุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้หมดไป การนิเทศสอนงานจะช่วยให้ครูสามารถสะท้อนภาพ
การปฏิบัติงานของครูเพ่ือให้ครูตระหนักว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น จะต้องใช้วิธีการจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้อย่างไร เพ่ือที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
ขณะเดียวกันผู้นิเทศแบบพ่ีเลี้ยง จะให้ข้อมูล ความรู้ที่จ าเป็น ซึ่งครูยังขาดอยู่ ดังนั้น การนิเทศสอน
งานที่มีประสิทธิภาพ ไม่ เ พียงขึ้นอยู่ กับทักษะของผู้ นิ เทศ และความสามารถในการรับ 
(Receptiveness) ของครูเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแวดล้อมของการนิเทศสอนงานด้วย 
เช่น ความชัดเจนของตัวชี้วัดความส าเร็จ (Key Performance Index : KPI ) ความชัดเจนในเกณฑ์
การประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จ ประสิทธิภาพของการให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยการนิเทศสอนงานที่มี
ประสิทธิภาพ จะช่วยให้สภาพแวดล้อมการท างานดีด้วย การพูดคุยระหว่างการนิเทศแบบพ่ีเลี้ยง จะ
ช่วยให้ครูเข้าใจดีขึ้นว่า ผู้นิเทศมีความคาดหวังจากการนิเทศอย่างไร ท าให้มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ
อย่างสม่ าเสมอ และเปิดโอกาสให้ต้องคิดถึงมาตรฐานและเกณฑ์ในการน าไปสู่ความส าเร็จ ในขณะ
ปฏิบัติงาน การนิเทศสอนงานที่มีประสิทธิภาพ จะสัมพันธ์กับบรรยากาศของการเรียนรู้ ซึ่งทั้งสอง
ประการนี้จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
 การนิเทศแบบพ่ีเลี้ยงเป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้นิเทศใช้เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาครู ให้มีความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะตัว ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยจะต้องตกลงยอมรับร่วมกัน (Collaborative) ระหว่างผู้นิเทศและครู ทั้งนี้ ผู้นิเทศมีองค์
ความรู้ ความเข้าใจในแนวทางของการชี้แนะถึงหลักการการนิเทศ คือการชี้แนะเป็นการอยู่เบื้องหลัง
การจัดการเรียนการสอนของครู และคอยผลักให้ครูเป็นคนที่จะคิด โดยผู้ชี้แนะเป็นคนยืนยันผล และ
คอยกระตุ้น ดังเห็นได้จากทีมวิทยากรชุดนี้ที่โชคดี เพราะว่า ได้คัดเลือกทีมมาเป็นอย่างดี และได้ให้ข้อ
ชี้แนะไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือช่วยแนะน าให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ ให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง นอกจากผู้นิเทศจะสอนงานแล้ว ยังจะช่วยให้ครูได้วิเคราะห์ตนเองให้สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ และสามารถแก้ปัญหาอุปสรรคในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้หมดไป การนิเทศสอนงานจะช่วยให้ครูสามารถสะท้อนภาพการปฏิบัติงานของครู
เพ่ือให้ครูตระหนักว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น จะต้องใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร 
เพ่ือที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูดังค ากล่าวของ
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นวิทยากรที่กล่าวว่า 

“ตอนหลัง ผมก็เพ่ิม Know How ไว้ว่าการ Approach ชุมชนท ายังไง ไม่ใช่สังคม
สงเคราะห์นะ แต่ช่วยท าให้เขาเข้มแข็งคล้ายๆโค้ชอย่างนี้ละครับ ไปเพ่ือจะ Train 
คนในชุมชนไปฝึกให้เข้าใจขององค์กรเขาเอง แต่ไม่ใช่เราไปน านะ เราน าปุ๊บ เขา
จะพ่ึงเราทันที เพราะว่าความรับผิดชอบคือใคร Start คนนั้นรับผิดชอบ 
เพราะฉะนั้นเราต้องให้เขา Start กันเองแต่เราเป็นคนกระตุ้นให้เขา Start” 
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ผลที่เป็นดังกล่าว เนื่องจาก ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พาทีมวิทยากรออกหน่วยบริการเชิงรุก
ถึงโรงเรียน เพ่ือให้ทีมวิทยากรได้ให้การใช้วิธีการชี้แนะ (Coaching) แก่ครูในโรงเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างได้ตรงตามปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ในสถานการณ์จริง และในสภาพบริบทจริงของโรงเรียน ที่เป็น
รูปแบบการประชุมกรณีโรงเรียน  (School Case Conference) ซึ่งเป็นรูปแบบการให้การชี้แนะทาง
และแก้ปัญหาที่ตรงตามความต้องการของแต่ละโรงเรียนเป็นรายกรณีรายโรงเรียน ดังค ากล่าวของ
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นวิทยากร ที่กล่าวว่า 

 “เพราะทีมโค้ชหลักของโค้ชก็ต้องมีทิศทางที่ไปตอบโจทย์ ว่าเราจะท ายังไง คือ
ส่วนใหญ่จะเน้นโจทย์ของการ Positive คือการเห็นภาพในอนาคตในเชิงบวกด้วย
ตัวของคนอ่ืน ไม่ใช่ตัวโค้ช เพราะฉะนั้น หลักการโค้ชของแต่ละคนที่มาเนี่ย จะ
เป็นอันนี้เป็นประเด็นอีกทางหนึ่ง ถ้าโค้ชคนนี้ Tune ไม่ตรงกัน เนี่ยไปคนละทิศ
และทางเนี่ย อันนี้ทีมโค้ชจะมีปัญหา นั้นบางทีการเป็นโค้ชเนี่ยต้องมีองค์ความรู้
ความเข้าใจในแนวทางของโค้ชว่า หลักการโค้ชเป็นยังไง ก็คือการการโค้ชก็เป็นเรา
อยู่เบื้องหลังคอยผลักให้เขาเป็นคนที่จะคิดเราเป็นคน Confirmed คอยกระตุ้น 
เพราะฉะนั้นทีมโค้ชก็จะโชคดีเพราะว่าคือคัดเลือกดีอันนี้เราก็จะเป็นผ่านทิศทาง
เดียวกัน” 

ในขณะเดียวกัน ครูของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างได้ยืนยันการให้ข้อชี้แนะของทีมวิทยากร ว่า 

“อันที่จริงผมว่าแนวทางที่ท านี้โอเคละ คือมีการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตรงปัญหา
กับโรงเรียน แล้ววิทยากรที่มาผมก็ยอมรับนักจิตวิทยา (คลินิก : นักวิจัย) นี่พูด
เคลียท าให้เห็นภาพ ท าให้เราเป็นแนวทางได้ คือพูดแบบคนมีประสบการณ์อ่ะ 
โอเคอ่ะ ผมฟังทุกค าพูดที่นักจิตวิทยาพูด” 

3. Out : Outreach Program : การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียน  
การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียน (School Outreach Program) เป็นการด าเนินงานที่

ตอบสนอง ตรงต่อความต้องการของโรงเรียน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของโรงเรียน เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียน และการหาข้อมูลเชิงปัญหาด้านวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ และการ
พัฒนาเชิงวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ แก่องค์กรที่ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ โดยหลักการออก
หน่วยบริการเชิงรุก เมื่อทราบความต้องการที่แท้จริงแล้วจะมีการน าองค์ความรู้จากภายในออกสู่
ภายนอก โดยการน าความเชี่ยวชาญและความช านาญการของบุคลากรส่งผ่านไปยังชุมชน หรือโรงเรียน
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาพิเศษระหว่างบุคลากรของ
องค์กรให้บริการกับบุคลากรโรงเรียน เป็นการเปิดเวทีให้บุคลกรของโรงเรียนได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นใน
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โรงเรียน แล้วให้บุคลากรขององค์กรให้ค าปรึกษาแนะน าตามความต้องการ ซึ่ งจะก่อให้เกิดการน า
ปัญหาด้านการศึกษาพิเศษกลับมาคิดค้น ศึกษา ปรับปรุง น าไปสู่การปรับปรุง แก้ไขพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียน เป็นการให้บริการขององค์กรที่สนับสนุนการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในอดีตที่ผ่านมา องค์กรเหล่านี้ยังให้บริการในรูปแบบตั้งรับ
อยู่ในองค์กร ซึ่งทางโรงเรียนต้องเป็นผู้ประสานความร่วมมือเข้าไป แต่รูปแบบที่โครงการวิจัยครั้งนี้ ที่น า
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามาให้บริการถึงในโรงเรียน ท าให้โรงเรียนด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษที่เรียนร่วมได้อย่างเต็มศักยภาพของครู และท าให้ครูมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน
ด้วย เพราะผู้เชี่ยวชาญได้ช่วยยืนยันและสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนของครู และครูได้ รับ
ค าปรึกษาในการจัดการพฤติกรรมของเด็กที่ถูกต้อง ชัดเจนตรงกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น โรงเรียนต้นแบบ
การจัดการเรียนรวมอยากให้โครงการวิจัยเช่นนี้มีต่อไปเรื่อย ๆ ตลอดไป โรงเรียนจะได้ไม่กังวลเวลามี
ปัญหา เพราะมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยให้ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษถึงในโรงเรียน ยิ่งกว่านี้ การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียนท าให้ครูรู้สึกอบอุ่นใจ ที่มีผู้
มาช่วยเหลือถึงในโรงเรียน ซึ่งเป็นเรื่องที่สะดวกมาก ประหยัดเวลา และการได้พบวิทยากรแต่ละท่านเป็น
เรื่องที่ซับซ้อนมากส าหรับครูและเด็ก เนื่องจากทีมวิทยากรที่เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์มาให้บริการถึง
ในโรงเรียน มาช่วยชี้แนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ชี้แนะแนวทางการพัฒนาเด็กแต่ละประเภท
ได้อย่างชัดเจน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาพจริงได้ สาเหตุที่ท าให้ได้ผลการวิจัยเช่นนี้ สาเหตุ
เนื่องจาก การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียนท าให้ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อชี้แนะโรงเรียนในการด าเนินการ
จัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่เรียนรวมได้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
และเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุนครูในสภาพจริงตามบริบทของโรงเรียนแต่ละโรง และผู้เชี่ยวชาญได้ช่วย
ยืนยันและสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนของครู และครูได้รับค าปรึกษาในการจัดการพฤติกรรม
ของเด็กที่ถูกต้อง ชัดเจนตรงกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ดังค ากล่าวของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นวิทยากร ที่กล่าวว่า 

“คือมันก็เหมือนกับว่า เวลาเราเจอปัญหาว่า ผู้เชี่ยวชาญบางทีก็จะให้คนอ่ืนวิ่ง
เข้าหา แต่ถูกต้องก็คือ ยิ่งเราเป็นผู้เชี่ยวชาญ เราต้องเข้าหาในส่วนของปัญหา 
เพ่ือไปฟังในด้านงานจริงๆ เพราะบางอย่างเราไม่ได้เห็นกับเขา หรือเขาก็ไม่มี
เวลาที่จะวิ่งมาหา บางทีเราก็รอเอาเองว่ามันเป็นธรรมเนียม หรือนึกเอาเอง แต่
ถ้าจากว่าเราไปเห็นหน้างานว่า เราไปวิ่งเข้าหาตัวที่เป็นปัญหานั้นเอง เราไปดูเรา
ก็เข้าใจบริบทเน๊าะ เราจะไม่ไปคาดหวังไม่ไป” 

ในขณะเดียวกัน การที่ทีมสหวิชาชีพที่เข้ามาในโรงเรียนท าให้ได้เห็นบริบทที่เป็นสภาพจริงที่
ชัดเจนมากกว่าการตั้งรับอยู่ในหน่วยงาน และสามารถช่วยแก้ปัญหาให้ครูได้ตรงตามปัญหาในลักษณะ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษไปในทิศทาง
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เดียวกัน ช่วยในการประหยัดเวลาและงบประมาณในการส่งต่อเด็กไปยังหน่วยงานเหล่านี้ ช่วยให้ครู
ประหยัดเวลาในการออกนอกโรงเรียนเพ่ือไปหาองค์ความรู้ใหม่ ยิ่งกว่านี้ ทีมวิทยากรออกมา
ให้บริการถึงโรงเรียนบ้านดงท าให้ครูผ่อนคลายเกี่ยวกับปัญหาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษไปได้
ระดับหนึ่ง และครูต้องการให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วมโครงการวิจัยด้วย ดังค ากล่าวของครูโรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างที่กล่าวว่า 

“ในความคิดเห็นของฉันก็คือแบบให้หน่วยงานนั้นออกมาออกมาสู่สถานศึกษา
มากกว่าหนึ่งในผลดี ทุกคนเขาจะเห็นบริบทความเป็นจริงหลายด้านไม่ว่าจะเป็น
บริบทไปโรงเรียนแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกันบริบทของตัวครูผู้สอนในแต่ละ
โรงเรียนจะแตกต่างกันอาจจะทั้งจ านวนความรู้ความสามารถเฉพาะทางบริบท
ของเด็กนักเรียนแต่ละโรงเรียนก็ไม่เหมือนกันความพิการแตกต่างกันความพิเศษ
แตกต่างกันบางโรงเรียนอาจจะมีเฉพาะบกพร่องทางการเรียนรู้สติปัญญาบ้าง
พฤติกรรมบ้างนะคะอารมณ์ก็อาจจะมีมากกว่านั้น ซึ่งอันนี้คือความแตกต่างค่ะ
อยากให้หน่วยงานเข้ามาสัมผัสจริงเห็นสภาพความเป็นจริงมากข้ึนคะ” 

 4. 21 : Learning in 21st Century : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษจะต้อง 

“ก้าวข้ามสาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” ( 21st Century 
Skills) ที่ครูสอนไม่ได้ นักเรียนต้องเรียนร่วมกับเพ่ือน หรือกล่าวได้ว่าครูต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบ
การเรียนรู้ และอ านวยความสะดวก (Facilitate) ในการเรียนรู้ ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลง
มือท า เรียนร่วมกับเพ่ือนในชั้นเรียนรวม แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง 
การเรียนรู้แบบโครงงาน (PBL) ครูต้องเรียนรู้ทักษะในการออกแบบการเรียนรู้แบบโครงงานให้เหมาะ
แก่วัยหรือพัฒนาการของศิษย์ สาระวิชาก็มีความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพ่ือมีชีวิตใน
โลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (Content หรือ Subject matter) ควรเป็นการ
เรียนจากการค้นคว้าเองของผู้เรียน โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่
ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ 

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท าให้โรงเรียนเกิดการปรับโครงสร้างการบริหารองค์กรใหม่ 
หรือปรับรูปแบบการจัดการกับเด็กแบบใหม่ ซึ่งโครงการวิจัยครั้งนี้เข้าไปช่วยกระตุ้นท าให้บุคลากรใน
โรงเรียนเกิดความคิดและมีการเปลี่ยนแปลง เกิดจากผลกระทบต่อการจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษ ท าให้ครูโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น จึงท าให้การ
ประสานความร่วมมือของคณะครูอย่างเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น จนท าให้โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างเกิดเป็นชุมชน
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แห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) และชุมชนแห่งการปฏิบัติ (Community 
of Practice : CoP)  ด้านการศึกษาพิเศษ ตามหลักการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

สาเหตุที่ท าให้โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านการศึกษาพิเศษ 
(Professional Learning Community in Special Education) เนื่องจาก เป็นไปตามคุณลักษณะ
ส าคัญที่ท าให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้ 5 ประการคือ (Martin, 2011, Hord, 
Roussin & Sommers, 2010, Annenberg Institute for School Reform, 2013, Richard 
DuFour, 2007, เรวณี ชัยเชาวรัตน์, 2558)  

1. การมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared values and vision) สมาชิกในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพต้องมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกันซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญ เนื่องจากการมี
พัฒนาการที่ชัดเจนรวมกันจะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาเป็นชุมชนการเรียนรู้ ไม่อยู่
โรงเรียน ดังนั้นครูผู้สอนที่เป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ยิ่งต้องมีบรรทัดฐานค่านิยมและ
ความเชื่อเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน  
 2. การร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน (Collective responsibility for 
student learning) ผลการเรียนรู้ที่ดีที่ต้องการให้เกิดขึ้น ในตัวนักเรียน นั้นย่อมต้องอาศัยแนวทาง
และกลยุทธ์ที่หลากหลาย และอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ซึ่งเป็นการ
วางเป้าหมายเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยเป็นการ
วางเป้าหมายร่วมกับครูที่เป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทุกคน  
 3. การสืบสอบเพ่ือสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective professional  inquiry) การพูดคุย
สนทนากันระหว่างสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างครูผู้สอน ผู้บริหาร และ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอนและการจัดการเรียนรู้ เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติรวมทั้งร่วมกัน
เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ของนักเรียนเกิดได้ดีขึ้น ซึ่งการสะท้อนผลการสอน
งานและการชี้แนะ การปฏิบัติจะเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการทบทวนประเด็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะ
ก่อให้เกิดผลทางบวกต่อการเรียนรู้ การเรียนการสอนและคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน ช่วย
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นดังค ากล่าวของครูใน
โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ที่กล่าวว่า  

“ครูทุกคนเปิดใจกว้างส าหรับเด็กพิเศษคล้ายๆกันทั้งหมด อาจจะมีบ้าง ที่เปิดกว้าง
มากกว้างน้อยก็แล้วแต่บุคคลไป แต่ว่าภาพรวมการประสานความร่วมมือของครู
โรงเรียนเป็นไปด้วยดี ก็อย่างเช่น ในช่วงเวลาทานข้าวกลางวัน เราก็พูดคุยกันถึงเด็ก
นักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษ คนนั้น คนนี้ อยู่ในชั้นเรียนเป็นอย่างไร เราก็อธิบายให้กัน
ฟังก็จะเป็นแนวเดียวกันมุ่งไปที่ตัวเด็ก ถ้าเด็กท าได้คิดได้ดีขึ้นกว่าเดิมเราก็พอใจ” 



273 
 

 4. การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration)  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ให้ความส าคัญกับการ
ร่วมมือรวมพลังด้วยการร่วมมือรวมพลังนี้จะต้องเป็นการร่วมมือรวมพลังของครูในภาพรวมทั้งหมดของ
โรงเรียนและสิ่งที่ส าคัญของการร่วมมือรวมพลังในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพคือการด าเนินกิจกรรม
เพ่ือมุ่งไปสู่ความส าเร็จภายใต้เป้าหมายเดียวกัน ทั้งนี้ การร่วมมือรวมพลัง จะให้ความส าคัญกับ
ความรู้สึก ครึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของสมาชิกในชุมชนระหว่างการด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ Change เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการสอนสื่อและแหล่งการเรียนรู้ และแนวทาง
การจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ  

5. การสนับสนุนการจัดล าดับโครงสร้างและความสัมพันธ์ของบุคลากร การเตรียมพร้อมใน
ด้านการสนับสนุนให้บุคลากรหรือสมาชิกในชุมชนได้มีโอกาสสังเกตการสอนวิพากษ์วิจารณ์และ
สะท้อนการปฏิบัติงานรวมทั้งการสอนของเพ่ือนร่วมงานและของชุมชนการเรียนรู้เ พ่ือมุ่งเน้น
กระบวนการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นในชุมชนและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในตัวผู้เรียนจะช่วย
สนับสนุนให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้อย่างสมบูรณ์  
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การประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรวม CoCoOut21 

ที่ รายการประเมิน ระดับผลการประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

พอใช ้
(3) 

นอ้ย 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

 Collaboration : การประสานความร่วมมือ      
1. ทีมวิทยากรมีความเข้าใจสถานการณ์ความร่วมมือในอดีตและ

ปัจจุบนัที่มีความเชื่อมโยงกันของแต่ละองค์กรที่ให้การบริการ หรือ
การสนับสนนุด้านการศึกษาพิเศษ ซึ่งจะมีผลกระทบในอนาคต 

     

2. ทีมวิทยากรมีแนวคดิ ความเข้าใจ ข้อมูลพืน้ฐาน แผนปฏิบัติการทีจ่ะ
ใช้ในการสรา้งอนาคตร่วมกนั ในลกัษณะการเรียนรวม ตามหลักการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้การนิเทศแบบพี่เลีย้ง (Coaching 
and Mentoring) ที่เหมาะสม 

     

3. ทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาที่มีความช านาญ      
4. ทีมวิทยากรมีการประสานความร่วมมือกัน ซึ่งเน้นการตอบโจทย์

ของมุมมองในด้านบวกของปัญหาที่เกิดข้ึนในโรงเรียน  
     

5. การประสานความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกับทีมวิทยากรได้รับ
ความร่วมมือจากผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนเป็นอย่างดียิง่ 

     

6. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างทีมวิทยากรกับบุคลากรของ
โรงเรียนท าให้เกิดการเรียนรู้และได้ศึกษาปัญหาของเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษและปัญหาของบคุลากรในโรงเรียนร่วมกัน 

     

 Coaching and Mentoring : การนิเทศแบบพ่ีเลี้ยง      
1. การนิเทศแบบพี่เลี้ยงเป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้นิเทศใช้เพื่อเสริมสร้าง

และพัฒนาครู ให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะตัวในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
โดยจะต้องตกลงยอมรับร่วมกัน (Collaborative) ระหว่างผู้นิเทศ
และครู  

     

2. ผู้นิเทศมีองค์ความรู้ ความเข้าใจในแนวทางของการชี้แนะตาม
หลักการการนิเทศ คือการชี้แนะเป็นการอยู่เบื้องหลังการจัดการเรียน
การสอนของครู และคอยผลักให้ครูเป็นคนที่จะคิด โดยผู้ชี้แนะเป็น
คนยืนยันผลและคอยกระตุ้น 
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ที่ รายการประเมิน ระดับผลการประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

พอใช ้
(3) 

นอ้ย 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

3. การนิเทศแบบพี่เลี้ยงช่วยแนะน าให้ค าปรึกษาช่วยเหลือและให้ข้อ
ชี้แนะไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

     

4. การนิเทศแบบพี่เลี้ยงช่วยครูได้วิเคราะห์ตนเองให้สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพในสภาวะแวดล้อมต่างๆ และสามารถ
แก้ปัญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้หมดไป 

     

5. การนิเทศแบบพี่เลี้ยงช่วยให้ครูสามารถสะท้อนภาพการปฏิบัติงาน
ของคร ูเพื่อให้ครูตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ต้องใช้
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

     

6. การนิเทศแบบพี่เลี้ยงช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 

     

 Outreach Program : การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึง
โรงเรียน 

     

1. การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียนท าให้ครูด าเนินการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษที่เรียนรวมได้อย่างเต็ม
ศักยภาพของครู และท าให้ครูมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน 

     

2. การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียนเป็นการช่วยยนืยนัและ
สนับสนนุด้านการจัดการเรียนการสอนของครู  

     

3. การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียนท าให้ครูรู้สึกอบอุ่นใจที่
ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเหลือถึงในโรงเรียน ซึ่งสะดวก ประหยัดเวลา 
และการได้พบวิทยากรที่เก่ียวข้องกบัการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่
มีความต้องการพิเศษโดยตรง 

     

4. การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียนเป็นการให้บริการเชิงรุกถึง
ในโรงเรียนดีกว่าการให้บริการในรูปแบบตั้งรับอยู่ในองค์กร 

     

5. การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียนช่วยชี้แนะแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอน ชี้แนะแนวทางการพฒันาเด็กแต่ละประเภท
ได้อย่างชัดเจนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาพจริงได้ 
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ที่ รายการประเมิน ระดับผลการประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

พอใช ้
(3) 

นอ้ย 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

6. การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียนเป็นการจัดทีมวิทยากร
สนับสนุนช่วยเหลือครูให้เข้าใจพฤติกรรม และครูได้รับค าปรึกษาใน
การจัดการพฤติกรรมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ครูคิดว่าเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งตรงกับความต้องการของครู และสามารถ
ช่วยเหลือครูได้จริง 

     

 Learning in 21st Century : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21      
1. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ท าให้โรงเรียนเกิดการปรับโครงสร้างการ

บริหารองค์กรใหม่ ในการปรับรูปแบบการบริหารจัดการกับการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษแบบใหม่  

     

2. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ท าให้ครูโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันมากขึ้น จึงท าให้การประสานความร่วมมือของคณะครู
เป็นไปอย่างเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

     

3. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ท าให้โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างเกิดเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : 
PLC) และชุมชนแห่งการปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) 
ด้านการศึกษาพิเศษ 

     

4. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมใหผู้้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  

     

5. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมใหค้รูที่มีทักษะในการจัดการ
เรียนรู้ มีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่ดี มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง และครู
ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

6. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมใหค้รูได้จัดกิจกรรมการพัฒนา
เด็กที่มีความต้องการพิเศษในทุกโรงเรียนได้อย่างยืดหยุ่น 
(Flexibility) ตามลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละ
ประเภท  และท าให้มีความรู้ในเร่ืองการคัดกรองเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษทางการศึกษา รวมถงึการจัดการเรียนรู้ผ่านแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
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ระดับผลการประเมิน 
 คะแนน 0.01 – 1.00  ระดับ ปรับปรุง 
 คะแนน 1.01 – 2.00  ระดับ น้อย 
 คะแนน 2.01 – 3.00  ระดับ พอใช้ 
 คะแนน 3.01 – 4.00  ระดับ ดี 
 คะแนน 4.01 – 5.00  ระดับ ดีมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก จ 

ภาพถ่าย 
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ประชุมร่วมกนัระหว่างทมีผู้เช่ียวชาญกบัผู้แทนโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
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การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียน (School Outreach Program) รอบที ่1 
ลกัษณะการประชุมกรณโีรงเรียนศึกษา (School Case Conference)  
โรงเรียนบ้านปากเหมือง ต าบลขัวมุง อ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม่ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียน (School Outreach Program) รอบที ่1 
ลกัษณะการประชุมกรณโีรงเรียนศึกษา (School Case Conference)  
โรงเรียนวดัเวฬุวนั ต าบลยางเนิง้ อ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม่ 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียน (School Outreach Program) รอบที ่1 
ลกัษณะการประชุมกรณโีรงเรียนศึกษา (School Case Conference)  

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
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การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียน (School Outreach Program) รอบที ่1 
ลกัษณะการประชุมกรณโีรงเรียนศึกษา (School Case Conference)  

โรงเรียนบ้านเชียงดาว ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
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การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียน (School Outreach Program) รอบที ่1 
ลกัษณะการประชุมกรณโีรงเรียนศึกษา (School Case Conference)  
โรงเรียนมิตรมวลชน ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
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การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียน (School Outreach Program) รอบที ่2 
ลกัษณะการประชุมกรณโีรงเรียนศึกษา (School Case Conference)  

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
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การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียน (School Outreach Program) รอบที ่2 
ลกัษณะการประชุมกรณโีรงเรียนศึกษา (School Case Conference)  
โรงเรียนวดัเวฬุวนั ต าบลยางเนิง้ อ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม่ 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียน (School Outreach Program) รอบที ่2 
ลกัษณะการประชุมกรณโีรงเรียนศึกษา (School Case Conference)  
โรงเรียนบ้านปากเหมือง ต าบลขัวมุง อ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม่ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียน (School Outreach Program) รอบที ่2 
ลกัษณะการประชุมกรณโีรงเรียนศึกษา (School Case Conference)  

โรงเรียนบ้านเชียงดาว ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
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การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียน (School Outreach Program) รอบที ่2 
ลกัษณะการประชุมกรณโีรงเรียนศึกษา (School Case Conference)  
โรงเรียนมิตรมวลชน ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
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การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)  
ครูโรงเรียนสันทรายวทิยาคม ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
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การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)  

บุคลากรโรงเรียนวดัเวฬุวนั ต าบลยางเนิง้ อ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม่ 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
ผู้ปกครองโรงเรียนวดัเวฬุวนั ต าบลยางเนิง้ อ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม่ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)  
บุคลากรโรงเรียนบ้านปากเหมือง ต าบลขัวมุง อ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม่ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
บุคลากรโรงเรียนบ้านปากเหมือง ต าบลขัวมุง อ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม่ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
บุคลากรโรงเรียนสันทรายวทิยาคม ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
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การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)  
โรงเรียนบ้านเชียงดาว ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
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การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
บุคลากรโรงเรียนมิตรมวลชน ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
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การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
ผู้ปกครองโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
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การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
ผู้ปกครองโรงเรียนมิตรมวลชน ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
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การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ผู้เช่ียวชาญขององค์กรเครือข่ายทีร่่วมเป็นวทิยากร 
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การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้เช่ียวชาญขององค์กรเครือข่ายที่ร่วมเป็นวิทยากร 
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การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ 
การจัดการเรียนรวม CoCoOut21 
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ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (การศึกษาพิเศษ) 
ประวัติการศึกษา การศึกษาบัณฑิต (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
  การศึกษามหาบัณฑิต (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมิตร 
PG.DIP.Prof.EdSt. (HES). University of Queensland, Australia  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ผู้น าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ประวัติการท างาน พ.ศ. 2529 – 2540  ครูการศึกษาพิเศษ มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง กรุงเทพฯ 
  พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าสาขาวิชา การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ผลงานทางวิชาการ 
-  การศึกษาส าหรับเด็กออทิสติก พ.ศ. 2556  
- การตรวจสอบเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ พ.ศ. 2556 
- การเรียนรวมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนปกติ (พิมพ์ครั้งที่ 13) พ.ศ. 2560 

ผลงานวิจัย 
- การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชน เพ่ือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ส าหรับ    
  เด็กที่มีความต้องการพิเศษ วิทยานิพนธ์การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้น า    
  ทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  พ.ศ. 2556 
- การพัฒนารูปแบบการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการที่เรียนร่วมในสถาบันอุดมศึกษา : การศึกษา  
  บทบาทของหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการที่เรียนร่วมใน   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2556 
- การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูด้านการศึกษาพิเศษโดยใช้เกมส์และการละเล่นพ้ืนบ้านในการ            
  พัฒนาทักษะทางสังคมส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม. วารสาร   
  วิทยาลัยราชสุดาเพ่ือการวิจัยและพัฒนาคนพิการ 12 (15) : มกราคม – ธันวาคม 2559.  
- การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ตามแนวทางการเรียนรู้ใน 
  ศตวรรษท่ี 21 โดยใช้วิธีการนิเทศแบบพี่เลี้ยงของเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชนในจังหวัด 
  เชียงใหม่. วารสารวิจัยทางการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 12    
  (1): สิงหาคม – ธันวาคม 2560.  

 




