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The main purposes of this study are the creation of a teacher development
pattern on mathematical learning management to children with special needs, based on a
professional learning community in inclusive schools using participatory action research. The
research area consisted of inclusive schools in the Chiang Rai Primary Educational Service
Area, Office One. The research participants included four mathematics teachers and one
mentor for children with special needs. The data collection techniques were AppreciationInfluence-Control, focus group discussion, brainstorming and observation. The results
revealed that teacher development patterns on mathematics learning management for
children with special needs, based on professional learning communities in inclusive schools
with four components: (1) a professional learning community for mathematics; (2) knowing
who you are; (3) changes in learning by two group activities, including learning by
socialization and learning by doing; and (4) changing results. The changing results of this
study were as follows: the changing results of the cognition of teachers, affect and behavior in
mathematics learning management among children with special needs in inclusive schools
were improved and the changing results of children with special needs indicated improved
mathematical skills and good classroom behavior.

Keyword : teacher development pattern children with special needs professional learning
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การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมเพือสร้างรูปแบบการพัฒนาครูในการ
จัดการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตร์สาํ หรับเด็กทีมีความต้องการ
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การศึกษาครัง\ นีม\ ีวตั ถุประสงค์หลักเพือสร้างรูปแบบการพัฒนาครู ในการจัดการเรียนการ
สอนทักษะทางคณิตศาสตร์สาํ หรับเด็กทีมีความต้องการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพใน
โรงเรียนเรียนรวมโดยใช้การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม พืน\ ทีในการวิจยั คือโรงเรียนเรียนรวมสังกัด
สํานักงานเขตพืน\ ทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ผูร้ ่วมวิจยั ประกอบด้วย ครูสอนคณิตศาสตร์
ชัน\ ประถมศึกษาปี ที 1 ถึง 6 จํานวน 4 คน ครู พีเลีย\ งเด็กทีมีความต้องการพิเศษ จํานวน 1 คน ใช้เทคนิค
การเก็บข้อมูล ได้แก่ การประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ (A-I-C) การสนทนากลุ่ม ประชุมระดม
สมอง และการสังเกต ผลการศึกษาพบว่ารู ปแบบการพัฒ นาครู ในการจัดการเรียนการสอนทักษะทาง
คณิตศาสตร์สาํ หรับเด็กทีมีความต้องการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพในโรงเรียนเรียน
รวม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ทีม PLC คณิตศาสตร์ 2) ค้นหาตนเอง 3) เปลียนการเรียนรู ้
ผ่านกิจกรรม 2 กลุ่ม คือกลุ่มกิจกรรมการเรียนรูผ้ ่านการถ่ายทอดทางสังคม และกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู ้
ผ่านการลงมือปฏิบัติ และ4) ผลลัพธ์การเปลียนแปลง โดยพบผลลัพธ์การเปลียนแปลงทีสาํ คัญ 2 มิติ
ได้แ ก่ ผลลัพธ์ก ารเปลี ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอนทักษะคณิ ตศาสตร์ส าํ หรับเด็กทีมีความ
ต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวมของครู ในด้านความรูค้ วามเข้าใจ ด้านอารมณ์/ความรู ส้ ึก และด้าน
พฤติกรรมดีขนึ \ และผลลัพธ์การเปลียนแปลงการเรียนรูข้ องเด็กทีมีความต้องการพิเศษ คือเด็กทีมีความ
ต้องการพิเศษมีทกั ษะทางคณิตศาสตร์ และมีพฤติกรรมในชัน\ เรียนดีขนึ \
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