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ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พุทธศกัราช 2545 มาตรา 10 ก าหนดวา่ การจดัการศึกษาตอ้งจดัใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาส 
เสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีท่ีรัฐตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึงและ 
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย นอกจากน้ีรัฐยงัไดก้ าหนดการจดัการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมี
ความบกพร่องทางร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองไดห้รือ 
ไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาสตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิและโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป็นพิเศษ การศึกษาส าหรับคนพิการใหจ้ดัตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย
และใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด 
ทางการศึกษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง   
 จากนโยบายของรัฐดงักล่าวขา้งตน้ การจดัการศึกษาไดเ้ปิดโอกาสใหเ้ด็กท่ีมีความบกพร่อง
ท่ีตอ้งการการศึกษาพิเศษทั้ง 9 ประเภท ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นบุคคลท่ีมี
ความบกพร่องทางการไดย้นิ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลท่ีมีความบกพร่อง
ทางร่างกายหรือสุขภาพ บุคคลท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทาง การพดูและ
ภาษา บุคคลท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ บุคคลออทิสติกและบุคคลพิการซอ้น เขา้รับ
การศึกษาในลกัษณะเรียนร่วมในโรงเรียนกบัเด็กทัว่ไปโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน(คณะอนุกรรมการ
คดัเลือกจ าแนกความพิการเพื่อการศึกษา, 2547, หนา้ 29-30) ไดก้  าหนดใหบุ้คคลเหล่าน้ีเป็น
บุคคลท่ีมีความบกพร่องท่ีตอ้งการการศึกษาพิเศษและควรไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
เรียนร่วม      
 การใหก้ารศึกษาท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการและความสามารถของเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ จะท าใหเ้ด็กประสบความส าเร็จและไดรั้บประโยชน์เตม็ท่ีจากการศึกษา ซ่ึง         
การจดัการศึกษาควรจะตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความแตกต่างในเด็กแต่ละคนท่ีมีความแตกต่างกนั             
ทั้งในดา้นร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  รวมทั้งความสามารถท่ีแตกต่างไปจากเด็กทัว่ไป  
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ดงันั้นการใหก้ารศึกษาควรมีรูปแบบและวธีิการท่ีแตกต่างออกไปจากรูปแบบและวธีิการของ
เด็กทัว่ไป  ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ด็กไดพ้ฒันาศกัยภาพในการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี สุขพชัรา  ซ้ิมเจริญ 
(2545, หนา้ 8)  สอดคลอ้งกบั ผดุง  อารยะวญิญู (2533, หนา้ 10) กล่าววา่ “คนพิการเป็นส่วน
หน่ึงของสังคมจึงควรเตรียมผูพ้ิการตั้งแต่เยาวว์ยั เพื่อใหมี้ความพร้อมท่ีจะด ารงชีวิตอยูใ่นสังคม
ได ้การใหน้กัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษมีโอกาสเรียนร่วมกบัเด็กทัว่ไปเท่าท่ีสามารถจะท าได้
จะช่วยใหทุ้กคนสามารถด ารงชีวติร่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งปกติ” และไดก้ล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐาน
ของการเรียนร่วมไวด้งัน้ีเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษมีความตอ้งการและความสามารถซ่ึงต่างจาก
เด็กทัว่ไป ดงันั้นควรจดัรูปแบบและวธีิการศึกษาใหแ้ตกต่างไปจากเด็กทัว่ไป เพื่อให้เด็กมี
ศกัยภาพในการเรียนรู้อยา่งเต็มท่ี เด็กแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกนัไม่วา่จะเป็นเด็กทัว่ไป
หรือเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ การศึกษาจะช่วยใหค้วามสามารถของเด็กแต่ละคนปรากฏ
เด่นชดัข้ึน เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกนัในดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม               
การจดัการศึกษาจึงตอ้งจดัเพื่อพฒันาทุกดา้นใหสู้งสุดตามความสามารถของแต่ละบุคคล 
   การจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ในรูปแบบการเรียนร่วมจะเนน้
รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมดา้นร่างกาย สังคม อารมณ์ 
จิตใจ การช่วยเหลือตนเอง และการเรียนรู้เบ้ืองตน้ ส่งเสริมการกระตุน้พฒันาการ (Early 
Intervention)ใหเ้ด็กไดมี้พฒันาการใกลเ้คียงกบัเด็กทัว่ไปมากท่ีสุดและเร็วท่ีสุดตามศกัยภาพ               
ท่ีเด็กมีอยูโ่ดยเฉพาะการเรียนรู้ในการดูแลตนเองเก่ียวกบัการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั ซ่ึงเป็น
พื้นฐานส าคญัส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ เพื่อใหเ้กิดพฒันาการดา้นอ่ืน ๆ อีกดว้ย 
เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกนัในเร่ืองพฒันาการและการเรียนรู้ แมจ้ะอยูใ่นวยัเดียวกนั 
เด็กบางคนช่วยเหลือตนเองและเรียนรู้ไดเ้ร็ว  บางคนท าไดเ้หมือนคนอ่ืน บางคนจะท าไดช้า้กวา่
เด็กคนอ่ืน ๆ ในช่วงแรกของชีวติเป็นช่วงท่ีดีท่ีสุดท่ีเด็กจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ สติปัญญาของเด็ก 
เม่ืออายุ 1 ปี จะพฒันาร้อยละ 20 เม่ืออาย ุ4  ปีจะเพิ่มข้ึน ร้อยละ 50 และในช่วง 4–8 ปี จะเพิ่มข้ึน
เป็นร้อยละ 80 ช่วงเวลาน้ีเด็กจะด้ินรนเพื่ออิสรภาพในการช่วยเหลือตนเอง เด็กตอ้งท างานหนกั           
ตามความสามารถท่ีมีอยู ่เด็กตอ้งฝึกซ ้ าหลายคร้ังในการช่วยเหลือตนเอง (ศรียา นิยมธรรม, 2541, 
หนา้ 160-161)   

อยา่งไรก็ตามจากอดีตถึงปัจจุบนัในการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
มีโรงเรียนเฉพาะความพิการท่ีเปิดรองรับ ยงัมีเรียนร่วมในโรงเรียนทัว่ไปนอ้ยมาก โดยเฉพาะ
ดา้นการเรียนร่วมในระดบัมธัยมศึกษา ซ่ึงเห็นไดจ้ากการจดัการเรียนการสอนท่ีมีเด็กเรียน
ร่วมกบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีเรียนร่วมในโรงเรียนวดัช่างเค่ียน โรงเรียนวดัสวนดอก  
และโรงเรียนวดัขะจาว  จากการสอบถามความคิดเห็นของครูผูส้อน ครูประจ าสาระต่าง ๆ  
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ครูแนะแนว และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ นกักิจกรรมบ าบดั นกัอรรถบ าบดั นกัการศึกษา ดา้น
การศึกษาพิเศษทั้งในและนอกโรงเรียนและจากประสบการณ์ตรงของผูว้จิยัเอง ไดใ้หค้วามเห็น
ตรงกนัวา่ ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การอยูร่่วมในสังคมของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ แมว้า่
เด็กทั้งสองกลุ่มจะมีปัญหาเก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัในสังคมโรงเรียนแต่เด็กควรไดรั้บโอกาสเรียน
ร่วมกบัเด็กทัว่ไป เพื่อเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษจะไดมี้โอกาสสร้างความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน
ดีกวา่จะอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีแต่เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเพื่อจะเรียนรู้ไดดี้ข้ึนโดยใชก้ารสอน
ท่ียดืหยุน่ตามความเหมาะสมโดยมีหลกัการวา่ นอกจากจะเรียนรู้วชิาการแลว้เด็กเหล่าน้ีตอ้ง
เรียนรู้กฎเกณฑ ์ ความมีระเบียบ มีแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนเฉพาะ
บุคคลท่ีจะส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการอยา่งต่อเน่ือง 
 โรงเรียนวดัช่างเค่ียน ตั้งอยูเ่ลขท่ี 91/9 หมู่ท่ี 1 ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม และจดัการศึกษา 
ตั้งแต่ระดบัปฐมวยั ถึงระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีบุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียน ดงัน้ี ผูบ้ริหาร 
2 คน ขา้ราชการครู 18 คน พนกังานราชการของรัฐ 3 คน ครูอตัราจา้ง 4  คน ครูช่วยสอน (พี่เล้ียง) 
16 คน นกัการภารโรง 1 คน คนสวน 1 คน คนครัว 1 คน ผูป้กครองช่วยสอน 2 คน รวมทั้งหมด 
48 คน บุคลกรในโรงเรียนทั้งหมดผา่นการอบรมประชุมสัมมนาดา้นการศึกษาพิเศษและครูท่ี
ไดรั้บการอบรมบริการสอนเสริมการจดัการเรียนการสอนนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษจ านวน 
21 คน ครูท่ีผา่นการอบรมหลกัสูตรการศึกษาพิเศษ กระทรวง ศึกษาธิการจ านวน 8 คน ครูท่ี
ไดรั้บเงิน พ.ค.ศ จ านวน 7  คน ครูท่ีเรียนจบดา้นการศึกษาพิเศษระดบัปริญญาโทจ านวน 1 คน 
โรงเรียนไดจ้ดัการเรียมร่วมมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 เป็นตน้มา ไดร่้วมโครงการเรียนร่วมกบั
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 เป็นโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม 
ปีการศึกษา 2547 จนถึงปัจจุบนั ไดรั้บรางวลัชนะเลิศของการจดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท 
ปีการศึกษา 2547 และมีจ านวนเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนเพิ่มข้ึนทุกปี
การศึกษา ปัจจุบนัปีการศึกษา 2550 เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนทั้งหมด 
85 คน และมีนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วม 8 ประเภทไดแ้ก่ ประเภทบกพร่อง
ทางการมองเห็นจ านวน 8 คน  ประเภทบกพร่องทางดา้นร่างกายและสุขภาพจ านวน 4 คน 
ประเภทบกพร่องทางดา้นสติปัญญาจ านวน 14 คน  ประเภทบกพร่องทางดา้นการพดูและภาษา
จ านวน 2 คน ประเภทมีปัญหาทางการเรียนรู้ 22 คน ประเภทมีปัญหาดา้นพฤติกรรมและอารมณ์
จ านวน 14  คน ประเภทออทิสติก 20 คน ประเภทพิการซอ้น 1 คน  ซ่ึงการจดัการศึกษาพิเศษ 
ในโรงเรียนไดจ้ดัการเรียนร่วมแบบเรียนร่วมเตม็เวลาและเรียนร่วมเป็นบางเวลา    
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 โรงเรียนวดัสวนดอก ตั้งอยูเ่ลขท่ี 137 หมู่ท่ี 3 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมปีการศึกษา 
2548 จนถึงปัจจุบนัไดร่้วมโครงการเรียนร่วมกบัโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจดัการศึกษา
พิเศษท่ีมีนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นเรียนร่วม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 จดัการศึกษา
ตั้งแต่ระดบัปฐมวยัถึงระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวนห้องเรียน 12 หอ้งมีบุคลากร ดงัน้ี 
ผูบ้ริหาร 1 คน  ครูผูส้อน 17 คน รวมทั้งหมด 18 คน ครูท่ีไดรั้บการอบรมบริการสอนเสริม  
การจดัการเรียนการสอนนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษจ านวน 8 คน ครูท่ีผา่นการอบรม
หลกัสูตรการศึกษาพิเศษกระทรวงศึกษาธิการจ านวน 5 คน นกัเรียนทั้งหมด 359 คน เป็นนกัเรียน
ท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภทท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 22 คน ประเภทบกพร่องทางการเห็น 
4 คน และไดจ้ดัการเรียนร่วมแบบเตม็เวลา 

โรงเรียนวดัขะจาว  ตั้งอยูต่  าบลฟ้าฮ่าม  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  เป็นโรงเรียน 
แกนน าจดัการเรียนร่วมปีการศึกษา 2548 จดัการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
มีจ  านวนนกัเรียนทั้งหมด 207 คน ครูทั้งหมด 12  คน ขา้ราชการครู 10  คน ครูอตัราจา้ง 2 คน 
จ านวนครูท่ีผา่นการอบรมการศึกษาพิเศษไดรั้บวุฒิบตัรและเป็นครูสอนเสริมจ านวน 3 คน  
ผา่นการอบรมครูการศึกษาพิเศษเป็นผูบ้ริการสอนเสริม 7 คน เร่ิมด าเนินการจดัการเรียนร่วม
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 และไดรั้บคดัเลือกเป็นโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมปี 2548 ใน 
ปีการศึกษา 2550 มีนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษจ านวน 20 คน แยกตามประเภท 3 ประเภท  
คือ ประเภทท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 17 คน ประเภทบกพร่องทางดา้นสติปัญญา 2 คน นกัเรียน
ท่ีมีความบกพร่องทกัษะทางการพดู 1 คน และจดัการเรียนร่วมแบบเตม็เวลา 

จากการจดัการเรียนการสอนของทั้ง 3 โรงเรียน พบวา่ รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ยงัไม่สอดคลอ้งกบัศกัยภาพกบัผูเ้รียนท่ีบกพร่องและท าใหเ้กิดปัญหาการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ในรูปแบบการเรียนร่วม ครูผูส้อนมีความคบัขอ้งใจ เด็กท่ีบกพร่องเรียนร่วมในโรงเรียนมีจ านวน
มากและหลากหลายประเภท อน่ึงการรับรู้ของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษจะแตกต่างจากเด็กทัว่ไป
เน่ืองจากรับรู้ชา้ เรียนรู้ชา้ จึงท าใหไ้ม่สามารถเรียนไดเ้หมือนเด็กทัว่ไปจึงก่อให้เกิดปัญหา 
การจดัการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนจดัการเรียนร่วม  
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัไดส้นใจท่ีจะพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อให้เด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษทั้ง 3 โรงเรียนในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ไดเ้รียนรู้ตาม
ศกัยภาพท่ีแทจ้ริง และเรียนรู้จากส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วั เรียนรู้จากส่ิงท่ีง่ายท่ีสุดไปหาส่ิงท่ียากท่ีสุดตาม
กระบวนการขั้นตอนของการจดัการศึกษาใหก้บัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยจดัท าแบบท่ีใช้
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รูปแบบวเิคราะห์งานยอ่ย (Task Analysis) ซ่ึงเป็นขั้นตอนหน่ึงในทฤษฏีการสอนเชิงพฤติกรรม 
ใหไ้ดเ้รียนรู้เพื่อจะไดน้ าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัสามารถช่วยเหลือตนเองได ้ในโรงเรียนแกนน า
จดัการเรียนร่วม 
 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย  
1. เพื่อพฒันารูปแบบการกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบวิเคราะห์งานยอ่ยเทคนิค 

การสอนเชิงพฤติกรรมส าหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต 1 

2. เพื่อศึกษาผลการพฒันารูปแบบการกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบวเิคราะห์งาน 
ยอ่ยและเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมส าหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียน 
แกนน าเรียนร่วม  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต 1 
 

ขอบเขตของกำรวจิัย 
1. ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ โรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม ในส านกังาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต 1 ปีการศึกษา 2550  จ  านวน 22 โรง      
2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งท่ีจะวิจยัการใชรู้ปแบบการสอนแบบ  

วเิคราะห์งานออกเป็นขั้นตอนยอ่ย และใชเ้ทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมส าหรับเด็กท่ีมี 
ความตอ้งการพิเศษโดยเร่ิมจากสอนส่ิงท่ีง่ายไปหาส่ิงท่ียากท่ีสุด  
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 พฒันำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ หมายถึง การใชรู้ปแบบวธีิการสอนแบบการวิเคราะห์งาน
ยอ่ย (Task Analysis) ของแบบฝึกทกัษะในกลุ่มสาระต่าง ๆ บูรณาการกบัเทคนิคการเสริมแรง 
เช่น การกระตุน้เตือน การให้รางวลั การตะล่อมกล่อมเกลา การผสมผสาน  
 เด็กทีม่ีควำมต้องกำรพเิศษ  หมายถึง เด็กท่ีมีความบกพร่องซ่ึงไดรั้บวินิจฉยัจากแพทย์
และไดรั้บการคดักรองโดยสถานศึกษารับรอง เรียนร่วมในโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม  
3 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ประเภทท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ประเภท 
ออทิสติก 
 โรงเรียนแกนน ำจัดกำรเรียนร่วม  หมายถึง โรงเรียนแกนน าเรียนร่วมในส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต 1 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 3 โรง ไดแ้ก่ โรงเรียนวดัช่างเค่ียน 
โรงเรียนวดัสวนดอก  โรงเรียนวดัขะจาว   
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 กำรสอนแบบวเิครำะห์งำนย่อย หมายถึง การสอนแบบแตกงานเป็นขั้นตอนยอ่ย 
โดยเร่ิมจากง่ายไปหายาก 
 เทคนิคกำรสอนเชิงพฤติกรรม  หมายถึง วธีิการสอนท่ีใชเ้ทคนิคการสอนแบบ 
วเิคราะห์งานยอ่ย (Task Analysis) และบูราณาการเทคนิคต่าง ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้ 
เกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ไดแ้ก่ การเลียนแบบ การกระตุน้เตือน (Prompting) การตะล่อม
กล่อมเกลา (Forward Chaining) การใหร้างวลั (Reward) การผสมผสานทุกเทคนิคเขา้ดว้ยกนั  
  

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. โรงเรียนแกนน าการจดัการเรียนร่วม ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  

ไดรู้ปแบบในการจดัการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในลกัษณะวเิคราะห์งานยอ่ย 
2. โรงเรียนแกนน าการจดัการเรียนร่วม ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่  

เขต 1 มีรูปแบบในการจดัการเรียนการสอนส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในกลุ่มสาระ 
ต่าง ๆ  
 
 




