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บริการการศึกษพิเศษ 
ในโรงเรียนรัฐบาลลอวเ์รนซ์  (Lawrence Public School)

โรงเรียนรัฐบาล ลอวเ์รนซ์ (Lawrence Public School 
)ให้บริการการศกึษาพิเศษสําหรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษหรือทพุพลภาพ 
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School) คําตอบสําหรับคําถามท่ีพบบ่อย และลิงก์ไปยงัแหลง่ข้อมลูอ่ืนๆ 
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คาํกล่าวต้อนรับจาก LAWRENCE PUBLIC SCHOOLS 

ยนิดีตอ้นรับสู่ USD 497! 
โรงเรียนรัฐบาลลอวเ์รนซ์ตอ้งการใหพ้อ่แม่และผูป้กครองไดรั้บขอ้มูลซ่ึงจาํเป็นต่อการเป็นผูร่้วมทาํกิจกรรมในกระบวนการการศึกษา

พิเศษ เราทราบดีวา่นกัเรียนจะมีความกา้วหนา้มากท่ีสุดเม่ือครอบครัวและโรงเรียนทาํงานร่วมกนัเหมือนดงัเช่นพาร์ทเนอร์ 
 

เม่ือนกัเรียนมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมต่อบริการดา้นการศึกษาพิเศษ พอ่แม่และผูป้กครองอาจรู้สึกตกใจในปริมาณของขอ้มูลและคาํศพัทใ์หม่ ๆ 
แมว้า่บุตรของท่านจะไดรั้บบริการมาเป็นเวลาหลายปีแลว้ พอ่แม่และผูป้กครองยงัคงมีขอ้สงสยับ่อยคร้ังเก่ียวกบับริการ โปรแกรม 
รวมไปถึงส่ิงท่ีตอ้งทาํหรือสถานท่ีท่ีตอ้งไปเม่ือพวกเขารู้สึกกงัวล 
หนงัสือคู่มือเล่มน้ีซ่ึงปรับปรุงข้ึนจากความร่วมมือกนัของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาพิเศษลอวเ์รนซ์จะมอบแนวทางและคาํตอบสาํหรับคาํถามต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 
เม่ือท่านคน้หาเสน้ทางสู่อาชีพทางการศึกษาของบุตรหลานของท่าน 

 
โปรดติดต่อเราหากท่านมีขอ้สงสยัหรือคาํแนะนาํเก่ียวกบัวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีเราสามารถส่งเสริมท่านและบุตรหลานของท่านได ้

 
ขอแสดงความนบัถือ 

ภาคการศกึษาพเิศษโรงเรยีนรฐับาลลอวเ์รนซ  ์

ค◌ํากล่าวต้อนรับ จจาก L-SEAC 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาพิเศษลอวเ์รนซ์ (L-SEAC) ขอตอ้นรับท่านและครอบครัวสู่ USD 497 
ในฐานะท่ีเป็นพ่อแม่หรือผูป้กครองของเดก็พิเศษ 
เราทราบดีวา่การมีเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมและการส่งเสริมเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของเดก็ ๆ มีความสาํคญัเพียงใด 
ไม่วา่ปีน้ีจะเป็นปีแรกท่ีบุตรหลานของท่านอยูใ่น IEP ในโรงเรียนรัฐบาลลอวเ์รนซ์ 
หรือท่านเคยเขา้ประชุมมาแลว้หลายคร้ังตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาหรือไม่กต็าม ทาง L-SEAC 
ขอถือโอกาสน้ีแนะนาํจุดมุ่งหมายและพนัธกิจแก่ท่าน รวมถึงชุมชนท่ีท่านสามารถเขา้ร่วมไดต้ลอดปีการศึกษา 

 
L-SEAC เกิดข้ึนจากผูป้กครองและสมาชิกเจา้หนา้ท่ีของ USD 497 
การประชุมของคณะกรรมการทาํหนา้ท่ีเหมือนเป็นกระทูแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารและการสนบัสนุนแบบเปิด 
คณะกรรมการของเรามีหนา้ท่ีในการส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสารและการใหค้วามสนบัสนุนต่อกนัระหวา่งครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
พนัธกิจของเราคือการแสดงความตอ้งการและความสนใจของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ นอกจากน้ี L-SEAC 
จะแนะนาํภาคการศึกษาพิเศษเก่ียวกบัความตอ้งการของโปรแกรม ตรวจสอบความกงัวลใจของผูป้กครองต่อลกัษณะของโปรแกรม 
และทาํหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางและผูใ้หก้ารสนบัสนุนต่อผูเ้ขา้รับการศึกษาในส่วนของส่ิงท่ีจะทาํใหเ้กิดการศึกษาพิเศษ (Special Education) 

 
เราหวงัวา่หนงัสือคู่มือเล่มน้ีจะเป็นประโยชนแ์ก่ท่าน โปรดเขา้ชม เพจ L-SEAC 
บนเวบ็ไซตท์อ้งถ่ินเพ่ือดูรายการแหล่งท่ีมาและศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเขตการศึกษาของเรา 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาพเิศษลอว์เรนซ์ 

https://www.usd497.org/Page/11373
https://www.usd497.org/Page/11373
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การศึกษาพเิศษ มีบทบาทอย่างไรในแคนซัส 
ข้อมลูในบทนี ้(หน้า 1 – 9) มาจาก คู่มือผู้ปกครองเก่ียวกับการศึกษาพิเศษ ในแคนซสัและ 
แคนซัส คู่มือกระบวนการการศึกษาพิเศษ. คลิกลิงก์เพ่ือเข้าถึงคู่มือแนะนาํฉบับสมบูรณ์ 

 
การอ้างองิสําหรับการประเมินเบ้ืองต้น 

การอา้งอิงสาํหรับการประเมินเบ้ืองตน้อาจมาจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย ดงัต่อไปน้ี: 

● การตรวจคดักรองเดก็ปฐมวยั 
● โปรแกรมสาํหรับเดก็อ่อน-เดก็วยัหดัเดิน Part C 
● ทีมแทรกแซงดา้นการศึกษาทัว่ไป 
● ผูป้กครอง 
● การอา้งอิงตนเองโดยนกัเรียนผูบ้รรลุนิติภาวะ 

 
มีการทาํการอา้งอิงสาํหรับการประเมินเบ้ืองตน้เม่ือใดกต็ามท่ีเกิดขอ้สงสัยวา่เดก็อาจมีความพิเศษ* สาํหรับเดก็ก่อนวยัเรียน 
การอา้งอิงน้ีอาจเป็นผลของการคดักรองตามท่ีระบุไวใ้น 91-40-7(b) หรือในโปรแกรมสาํหรับเดก็อ่อน-เดก็วยัหดัเดิน Part C 
เดก็วยัเรียนจะอยูใ่นการแทรกแซงการศึกษาทัว่ไป (GEI) ก่อนการอา้งอิงดงักล่าว เม่ือผา่น GEI 
ทางโรงเรียนจะไดรั้บเอกสารขอ้มูลการประเมินความสาํเร็จซํ้ าตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงช้ีวา่วิธีการสอนและการแทรกแซงและกลยทุธ์ทางการศึกษาท่ีนาํมาใชใ้หก้บัเดก็ในสภาพแวดลอ้มการศึกษาทัว่ไปนั้นไม่เหมาะสม 
และระบุการประเมินสาํหรับการศึกษาพิเศษตามความเหมาะสม  (K.A.R. 91-40-7(b)(c); 34 C.F.R. 300.309(c)(1)) นอกจากนั้น 
ผู้ปกครองหรือนักเรียนผู้บรรลุนิติภาวะสามารถ ขอการประเมินเม่ือใดกไ็ด้ ** 

 
เม่ือไดรั้บการอา้งอิงสาํหรับการประเมินเบ้ืองตน้ไม่วา่จากแหล่งขอ้มูลใดกต็าม ส่ิงแรกท่ีทางโรงเรียนตอ้งดาํเนินการคือส่งสาํเนา ประกาศสิทธิของผูป้กครอง 
(Procedural Safeguards/สิทธิพื้นฐานเชิงกระบวนการ) (K.S.A. 72-988(e); 34 C.F.R. 300.503) 
ใหก้บัทางผูป้กครองหรือนกัเรียนท่ีบรรลุนิติภาวะ 

 
การศึกษาพิเศษและบริการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นบริการสนบัสนุนสาํหรับนกัเรียนพิเศษ เพื่อใหน้กัเรียนมีคุณสมบติัรับการศึกษาพิเศษและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 
นกัเรียนผูน้ั้นจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาก่อนวา่มีความพิเศษและตอ้งการวิธีการสอนแบบเฉพาะ เม่ือพิจารณาคุณสมบติัแลว้ จะมีการพฒันา IEP 
และการศึกษาพิเศษและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกจ็ะสามารถเร่ิมได ้หมวดน้ีใหข้อ้มูลขั้นตอนในกระบวนการโดยสังเขป 
สามารถอ่านขอ้มูลเพิ่มเติมสาํหรับแต่ละขั้นตอนไดใ้นคู่มือฉบบัสมบูรณ์ และ คู่มือกระบวนการการศึกษาพิเศษแคนซัส. 

 
 

* คาํศัพท์ “พเิศษ” ใช้ในแคนซัสหมายถงึความพกิาร หรือปัญญาเลศิ 
**สําหรับที่ลอว์เรนซ์ โปรดติดต่อครูประจาํช้ันของบุตรของท่าน ครูใหญ่ของอาคาร หรือจิตแพทย์โรงเรียนเพือ่ขอการประเมินสําหรับการศึกษาพเิศษ 

https://www.ksde.org/Portals/0/SES/pubs/ParentGuideToSpecialEducation.pdf
http://www.ksde.org/Agency/Division-of-Learning-Services/Early-Childhood-Special-Education-and-Title-Services/Special-Education/Legal-Special-Education/Kansas-Special-Education-Process-Handbook
https://www.ksde.org/Portals/0/SES/forms/ProcSafeguardsKansas.pdf
http://www.ksde.org/Agency/Division-of-Learning-Services/Early-Childhood-Special-Education-and-Title-Services/Special-Education/Legal-Special-Education/Kansas-Special-Education-Process-Handbook
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CHILD FIND 

Child Find เป็นกระบวนการต่อเน่ืองท่ีทางบุคลากรโรงเรียนใชใ้นโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน 
เพื่อคน้หาและระบุนกัเรียนท่ีอาจตอ้งการบริการการศึกษาพิเศษ ในแคนซสั “Child Find” สาํหรับเดก็เลก็ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอาย ุ5 ปีนั้นเรียกวา่ 
“การคดักรอง” ทางโรงเรียนควรทาํการคดักรองใหเ้ดก็ภายใน 30 วนัหลงัจากมีการร้องขอการคดักรอง การคดักรองอาจประกอบดว้ยการสังเกตการณ์ 
การสัมภาษณ์ และการประเมินท่ีจะช่วยระบุความพิการหรือความล่าชา้ในดา้นการส่ือสาร พฒันาการดา้นการคิด/การใหเ้หตุผล พฒันาการดา้นอารมณ์และสังคม 
พฤติกรรมช่วยเหลือตนเอง/การปรับตวั และ/หรือ พฒันาการทางดา้นร่างกาย 

 
สาํหรับเดก็อนุบาลถึงเกรด 12 นั้น Child Find มกัจะเร่ิมตน้ข้ึนในกระบวนการแทรกแซงดา้นการศึกษาทัว่ไป (GEI) ในกรณีส่วนใหญ่ 
เม่ือเดก็ไดรั้บการพิจารณาแลว้วา่ตอ้งการการสนบัสนุนเพิ่มเติมจากท่ีครูประจาํชั้นมอบให ้
จะมีการจดัประชุมทีมและพฒันาแผนการแทรกแซงข้ึนมาโดยอิงตามความตอ้งการส่วนบุคคลของนกัเรียนผูน้ั้น บางคร้ังทีมนั้นจะเรียกวา่ทีม GEI 
ทีมสนบัสนุนนกัเรียน หรือทีมปรับปรุงนกัเรียน 

 
จุดประสงคข์องทีมน้ีคือการพิจารณาวา่: 

● ทกัษะใดท่ีตอ้งแทรกแซงเพิ่มเติม 
● ตอ้งทาํการแทรกแซงแบบใด 
● ใครจะเป็นผูแ้ทรกแซง และทาํอยา่งไร 
● ขอ้มูลอะไรท่ีจะตอ้งเกบ็เพื่อพิจารณาวา่การแทรกแซงนั้นเห็นผล และ 
● ทางทีมจะตอ้งประชุมทบทวนความคืบหนา้ของเดก็บ่อยเพียงใด 

 
หากการแทรกแซงในการศึกษาทัว่ไปนั้นมากเกินกวา่ครูผูส้อนการศึกษาทัว่ไปจะสามารถทาํได ้ และตอ้งใชว้ิธีการสอนท่ีออกแบบข้ึนโดยเฉพาะ 
ทางทีมจะอา้งอิงนกัเรียนสาํหรับการประเมินเบ้ืองตน้ 
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การประเมิน EและคุณสมบัติEเบ้ืองต้น 
 

การประเมินเบ้ืองตน้หมายถึงกระบวนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบันกัเรียนโดยมีจุดมุ่งหมายดงัต่อไปน้ี: 
1. เพื่อตดัสินวา่นกัเรียนผูน้ั้นมีความพิเศษจากเกณฑคุ์ณสมบติัท่ีกาํหนดข้ึนโ
ดย Kansas State Department of Education 
หรือไม่ 
2. เพื่อตดัสินวา่บริการดา้นการศึกษาพิเศษจาํเป็นต่อนกัเรียนเพื่อใหไ้ดรั้บป

ระโยชน์จากโปรแกรมการศึกษาและ 
3. เพื่อระบุถึงความจาํเป็นและจุดแขง็ของการศึกษาเฉพาะบุคคลของนกัเรียน
ผูน้ั้น และมอบหลกัเกณฑก์ารศึกษาท่ีเหมาะสม 

 
การประเมินผลตอ้งประเมินความตอ้งการของนกัเรียนในทุก ๆ ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนท่ีคาดวา่ตอ้งเฝ้าระวงั 
ผลการประเมินจะนาํมาใชใ้นการตดัสินคุณสมบติัของนกัเรียนในการเขา้รับการศึกษาพิเศษและบริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
และเพื่อตดัสินเก่ียวกบัโปรแกรมการศึกษาท่ีเหมาะสมสาํหรับนกัเรียนผูน้ั้น 
ผูป้กครองจะไดรั้บเอกสารบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรและทางโรงเรียนจะขอใหผู้ป้กครองใหค้วามยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เป็นการอนุญาตใหท้างโรงเรียนดาํเนินการประเมินเบ้ืองตน้ 
ผูป้กครองจะไดรั้บการระบุใหเ้ป็นสมาชิกในทีมเป็นพิเศษ ซ่ึงจะพิจารณาวา่นกัเรียนมีเกณฑต์รงตามบริการต่าง ๆ หรือไม่ เกณฑมี์องคป์ระกอบสองส่วน: 

● นกัเรียนตอ้งมีความพิเศษ และ 
● นกัเรียนผูน้ั้นตอ้งมีความตอ้งการรับการศึกษาพิเศษและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ทางทีมตอ้งแน่ใจวา่ขอ้กงัวลเหล่าน้ีมิใช่ผลท่ีมาจากการขาดการเรียนการสอนในวิชาการอ่านหรือคณิตศาสตร์ หรือเพราะตวันกัเรียนมีทกัษะภาษาองักฤษท่ีจาํกดั 
ผูป้กครองจะไดรั้บสาํเนารายงานการประเมินท่ีระบุการตดัสินใจของทีมเร่ืองคุณสมบติั และเหตุผลของการตดัสินใจนั้น 
หากมีการพิจารณาวา่นกัเรียนผูน้ั้นไม่มีคุณสมบติัรับบริการการศึกษาพิเศษ ทางทีม GEI จะจดัประชุมอีกคร้ังเพื่อพิจารณาบริการอ่ืน ๆ ท่ีอาจเหมาะสม (เช่น 
โปรแกรมการยา้ย สองภาษา การอ่านพิเศษ หรือเสริมสร้างคณิตศาสตร์) หรือนกัเรียนอาจมีคุณสมบติัเหมาะสมรับบริการตาม Section 504 

แผนการจัดการศึกษา Eเฉพาะ Pบุคคล (IEP) 
 

IEP เป็นแผนการเรียนท่ีเขียนข้ึนสาํหรับนกัเรียนพิเศษท่ีตรงตามเกณฑแ์ต่ละราย IEP นั้นสาํคญัสาํหรับการจดัการศึกษาสาธารณะท่ีเหมาะสมฟรี 
(FAPE) และผลลพัธ์ท่ีดีข้ึนกบันกัเรียนพิเศษทุกคน ในการสร้าง IEP ท่ีเห็นผล ทางผูป้กครอง ครูผูส้อน บุคลากรอ่ืนในโรงเรียน 
และบ่อยคร้ังรวมถึงนกัเรียนผูน้ั้นดว้ย จะตอ้งหารือร่วมกนัเพื่อวิเคราะห์ความตอ้งการเฉพาะของนกัเรียน บุคคลเหล่าน้ีจะนาํความรู้ ประสบการณ์ 
และความยดึมัน่รวมเขา้ดว้ยกนัเพื่อออกแบบโปรแกรมการศึกษาท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วม และมีความกา้วหนา้ในหลกัสูตรทัว่ไป IEP 
เป็นแนวทางสาํหรับการส่งมอบการสนบัสนุนและบริการการศึกษาพิเศษใหน้กัเรียน แน่นอนวา่การเขียนและการนาํ IEP ไปปฏิบติัใหเ้กิดผลนั้น 
จะตอ้งทาํงานกนัเป็นทีม (อ่าน คู่มือกระบวนการการศึกษาพิเศษแคนซสั บทท่ี 4 แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล) 

http://www.ksde.org/Portals/0/SES/PH/PH-Ch04.pdf?ver=2015-01-30-144653-897
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ทมี IEP 
 

สมาชิกภายในทีม IEP ประกอบดว้ย: 
● ผูป้กครอง (หรือผูต้ดัสินใจทางการศึกษา) 
● ครูการศึกษาพิเศษของเดก็อยา่งนอ้ยหน่ึงคน 
● ครูการศึกษาทัว่ไปอยา่งนอ้ยหน่ึงคน หากตวัเดก็กาํลงัจะหรืออาจจะเขา้ร่วมในสภาพแวดลอ้มการศึกษาทัว่ไปน้ี 
● ตวัแทนจากทางโรงเรียนท่ีมีความรู้เร่ืองแหล่งขอ้มูล หลกัสูตร และการสอนพิเศษท่ีมีใหบ้ริการ 
● บุคคลท่ีสามารถแปลความหมายผลการประเมินใหน้กัเรียนเขา้ใจได ้
● บุคคลอ่ืน ๆ ท่ีทางโรงเรียนหรือผูป้กครองเชิญมาเขา้ร่วมเน่ืองจากรู้จกัเดก็ หรือมีความชาํนาญพิเศษท่ีจะสามารถช่วยเหลือทีมไดดี้ และ 
● นกัเรียนผูน้ั้นท่ีอาย ุ14 ปีหรือนอ้ยกวา่ ตามความเหมาะสม 
● สมาชิกทีม IEP สามารถมีมากกวา่หน่ึงบทบาทได ้และสามารถออกจากทีมตามความเห็นชอบร่วมกนัได ้

การจํากดัความ IEP 

● IEP เป็นทั้งกระบวนการและเอกสาร 
● นกัเรียนท่ีมีอายรุะหว่าง 3 ปี ถึง 21 ปีซ่ึงมีความพิเศษท่ีตอ้งใชบ้ริการการศึกษาพิเศษ จะตอ้งมี IEP 

● สาํหรับการเป็นกระบวนการ การประชุม IEP จะนาํผูค้นต่าง ๆ มาร่วมหารือกบันกัเรียน การประชุมน้ีมีเพื่อใหผู้ป้กครอง นกัเรียน 
และบุคลากรโรงเรียนไดห้ารือเร่ืองความสามารถและความตอ้งการของนกัเรียนผูน้ั้น พวกเขาตั้งเป้าหมาย ระบุแหล่งขอ้มูล 
และพฒันาแผนการศึกษาของนกัเรียนอีกดว้ย 

● สาํหรับการเป็นเอกสาร IEP ทาํหนา้ท่ีเป็นพิมพเ์ขียวช้ีทางวิธีการสอน การสนบัสนุน และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนในแต่ละวนั 

● IEP ตอ้งนาํมาทบทวนทุกปี หรือบ่อยกวา่น้ีหากจาํเป็น เพื่อใหม้ัน่ใจว่าความคืบหนา้ของนกัเรียนตรงตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

 
เม่ือนกัเรียนอาย ุ14 ปี ทางทีม IEP รวมถึงผูป้กครองและนกัเรียนผูน้ั้น จะเร่ิมวางแผนชีวิตของนกัเรียนเม่ือออกจากโรงเรียนรัฐบาลดงักล่าวไปแลว้ (อ่าน 
คู่มือกระบวนการการศึกษาพิเศษแคนซสั บทท่ี 4 การเปล่ียนผา่นระดบัมธัยม หนา้ 80) 

 
การพฒันา IEP 

ทางโรงเรียนตอ้งจดัการประชุม IEP อยา่งนอ้ยทุกปี และจดัข้ึนตามเวลาและสถานท่ีท่ีทางผูป้กครองและโรงเรียนสะดวก ทางโรงเรียนตอ้งแจง้เร่ืองประชุม 
IEP กบัผูป้กครองท่ีจะเขา้ร่วมประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร นอกจากนั้น ผูป้กครองตอ้งรับทราบดว้ยวา่สามารถเชิญผูอ่ื้นท่ีมีความรู้ 
ขอ้มูลพิเศษเก่ียวกบันกัเรียนผูน้ั้นมาร่วมประชุมดว้ยได ้หากผูป้กครองยนิยอม การประชุม IEP สามารถดาํเนินการผา่นการประชุมทางโทรศพัท ์
การประชุมทางวิดีโอ หรือทางเลือกอ่ืน ๆ ได ้
ทางทีม IEP ตอ้งหารือขอ้กงัวลสาํคญัใด ๆ ในเร่ืองพฤติกรรมของนกัเรียนผูน้ั้นท่ีอาจมี พวกเขาตอ้งพิจารณาเร่ืองความตอ้งการส่ือสารเฉพาะดว้ย 
รวมถึงความล่าชา้ในการรับรู้และการแสดงออกดา้นภาษา ความสามารถทางภาษาองักฤษท่ีจาํกดั หูหนวกหรือหูตึง 
หรืออกัษรเบรลลส์าํหรับนกัเรียนท่ีตาบอดหรือมีความบกพร่องทางการมองเห็น 

https://www.ksde.org/Portals/0/SES/PH/PH-Ch04.pdf?ver=2015-01-30-144653-897
https://www.ksde.org/Portals/0/SES/PH/PH-Ch04.pdf?ver=2015-01-30-144653-897
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คาํแนะนําการวางตําแหน่ง 

เม่ือเขียน IEP ข้ึนมาแลว้ ทางทีมจะพิจารณาวา่สภาพแวดลอ้มใดท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพ่ือใหน้กัเรียนไดรั้บบริการและมีความกา้วหนา้ตามเป้าหมายของ IEP 
การบริการสาํหรับนกัเรียนจะตอ้งอยูใ่นชั้นเรียนการศึกษาทัว่ไปร่วมกบันกัเรียนท่ีไม่มีความพิการ นอกจากวา่ทางทีม IEP 
จะเห็นวา่สภาพแวดลอ้มอ่ืนนั้นจาํเป็นต่อความสาํเร็จของนกัเรียนผูน้ั้น หากทางทีมคิดวา่นกัเรียนควรไดรั้บการสอนในสภาพแวดลอ้มอ่ืน พวกเขาตอ้งเขียนเหตุผลลงไปใน IEP 
ผูป้กครองตอ้งไดรั้บหนงัสือแจง้ล่วงหนา้ และขอความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร ก่อนการวางตาํแหน่งเร่ิมตน้ของนกัเรียนในการศึกษาพิเศษหรือบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 
หากทางผูป้กครองไม่ยนิยอม ทางโรงเรียนจะไม่สามารถทาํการวางตาํแหน่งเร่ิมตน้ได ้(อ่านคู่มือกระบวนการการศึกษาพิเศษแคนซสั บทท่ี 6 
สภาพแวดลอ้มท่ีมีขีดจาํกดันอ้ยท่ีสุด.) 

 
การทบทวนและการแก้ไข IEP 

จะตอ้งนาํ IEP มาทบทวนและนาํมาแกไ้ขหากจาํเป็น อยา่งนอ้ยทุกปี หรือบ่อยกวา่นั้นหากทางผูป้กครองหรือโรงเรียนทาํการขอทบทวน หากทบทวนเป็นรายปี 
การทบทวนน้ีตอ้งทาํก่อนวนั หรือ ณ วนัครบรอบปีของ IEP (เป็นวนัท่ีบน IEP ท่ีทางทีม IEP เขียนไว)้ ผูป้กครองในฐานะสมาชิกทีม IEP 
ตอ้งไดรั้บเชิญมาเขา้ร่วมประชุมเหล่าน้ี 
ทีม IEP: 

● พิจารณาวา่นกัเรียนมีความกา้วหนา้ตามเป้าหมายประจาํปีท่ีสามารถวดัไดบ้น IEP หรือไม่ 

● แกไ้ข IEP ตามความจาํเป็น เพ่ือช่วยใหน้กัเรียนมีความกา้วหนา้ในหลกัสูตรทัว่ไป และบรรลุเป้าหมายประจาํปี 

● ทบทวนผลการประเมินใหม่ใด ๆ 

● ทบทวนขอ้มูลใหม่ใด ๆ เก่ียวกบัตวันกัเรียน 

● ทบทวนความตอ้งการของนกัเรียนท่ีคาดไว ้และ 

● อาจเปล่ียนแปลง IEP หลงัการทบทวนประจาํปีโดยไม่ประชุม หากทั้งทางผูป้กครองและทางโรงเรียนยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

การประเมินใหม่ 

ตอ้งทาํการประเมินความตอ้งการของนกัเรียนใหม่อยา่งนอ้ยทุก ๆ สามปี นอกจากวา่ทางผูป้กครองและทางโรงเรียนเห็นดว้ยวา่การประเมินใหม่นั้นไม่จาํเป็น 
อาจทาํการประเมินใหม่บ่อยข้ึน หากทางผูป้กครองหรือครูผูส้อนของนกัเรียนทาํการขอประเมินใหม่ อยา่งไรกต็าม ไม่ควรดาํเนินการประเมินใหม่มากกวา่หน่ึงคร้ังต่อปี 
นอกจากวา่ทางผูป้กครองและทางโรงเรียนเห็นพอ้งกนัวา่ควรดาํเนินการมากกวา่หน่ึงคร้ังในหน่ึงปี ผูป้กครองตอ้งไดรั้บหนงัสือแจง้ล่วงหนา้ 
และขอความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนทาํการประเมินใหม่ใด ๆ 

 
ขณะทาํการประเมินใหม่ ทางทีม IEP จะตอ้งทบทวนขอ้มูลการประเมินท่ีมีอยูแ่ลว้ซ่ึงเก่ียวกบันกัเรียนผูน้ั้น รวมถึงขอ้มูลท่ีทางผูป้กครองมอบใหด้ว้ย 
ทางทีมจะพิจารณาวา่ตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ เพ่ือตดัสินใจวา่นกัเรียนผูน้ั้นยงัคงมีความพิเศษหรือไม่ 
และพิจารณาระดบัวิชาการและประสิทธิภาพกิจกรรมของนกัเรียนผูน้ั้นในปัจจุบนั 
นอกจากน้ี ทางทีม IEP จะพิจารณาวา่ตอ้งดาํเนินการเพ่ิมเติมหรือดดัแปลงการศึกษาพิเศษและบริการท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ 
เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายประจาํปีท่ีวดัไดต้ามท่ีกาํหนดไวใ้น IEP และเพ่ือใหส้ามารถมีส่วนร่วมในหลกัสูตรทัว่ไปตามความเหมาะสม 
(อ่าน คู่มือกระบวนการการศึกษาพิเศษแคนซสั บทท่ี 7 การประเมินใหม่.) 

http://www.ksde.org/Portals/0/SES/PH/PH-Ch06.pdf?ver=2014-10-14-115539-767
http://www.ksde.org/Portals/0/SES/PH/PH-Ch06.pdf?ver=2014-10-14-115539-767
https://www.ksde.org/Portals/0/SES/PH/PH-Ch07.pdf?ver=2019-08-16-104338-800
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โมเดลการทํางาน  & รายละเอยีด โปรแกรม โรงเรียน รัฐบาล ลอว์เรนซ์ 
*สาํหรับรายละเอียดโปรแกรมปัญญาเลิศ โปรดอ่านหมวดการศึกษาปัญญาเลิศของคู่มือเล่มนี ้

 
สภาพแวดลอ้มสาํหรับนกัเรียนท่ีรับบริการการศึกษาพิเศษจะไดรั้บการพิจารณาโดยทีม IEP ของนกัเรียนผูน้ั้น 
เพื่อใหต้รงตามความตอ้งการเรียนรู้เฉพาะของนกัเรียน โรงเรียนรัฐบาลลอวเ์รนซ์มอบความต่อเน่ืองของบริการการศึกษาพิเศษสาํหรับนกัเรียนก่อนวยัเรียน 
จนถึงการเปล่ียนผา่นหลงัมธัยม อาคาร K-12 แต่ละอาคารให้บริการแหล่งข้อมูลสัมพนัธ์ (IRR) และบริการปัญญาเลศิ บริการ IRR 
ตรงตามความต้องการของนักเรียนส่วนใหญ่ที่มีความต้องการเรียนรู้ระดบัอ่อนถึงปานกลาง 
มีหอ้งเรียนแบบศูนยก์ลางสาํหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการท่ีบริการแหล่งขอ้มูลสัมพนัธ์ไม่สามารถช่วยเหลือได ้หอ้งเรียนเหล่าน้ีไม่ตั้งอยูทุ่กชั้นในทุกอาคาร 
เม่ือนกัเรียนไดรั้บบริการในโปรแกรมแบบศูนยก์ลาง พวกเขาจะมีส่วนร่วมในหอ้งเรียนหลกัสูตรทัว่ไปในระยะเวลาตามความเหมาะสม 
รายละเอียดโปรแกรมแบบศูนยก์ลางเป็นแนวทางทัว่ไป และไม่ควรนาํไปเป็นเกณฑเ์คร่งครัดสาํหรับการพิจารณาโปรแกรมเฉพาะแต่อยา่งใด 
นกัเรียนอาจถูกวางตาํแหน่งใน โปรแกรมแบบศูนย์กลาง นอกพื้นท่ีเขา้เรียนตามหอ้งเรียนท่ีมีอยู ่ขนาดหอ้งเรียน หรือปัจจยัอ่ืน ๆ 
เรามุ่งมัน่ในการจดัใหน้กัเรียนไดเ้รียนท่ีบา้นของตนเอง แต่อาจจะไม่สามารถเป็นแบบนั้นไดเ้สมอไป ทางเขตการศึกษาจะจดัการเดินทางให ้
เม่ือบริการท่ีระบุไวใ้น IEP ไม่มีสาํหรับการเรียนท่ีบา้น 

 
การศึกษาพเิศษสําหรับเด็กปฐมวยั: TINY-K 

● โปรแกรมน้ีสาํหรับเดก็เลก็อายตุั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปีท่ีมีเกณฑเ์หมาะสมสาํหรับ IFSP 
● เดก็ ๆ และครอบครัวจะไดรั้บบริการในสภาพแวดลอ้มท่ีมีขีดจาํกดันอ้ยท่ีสุดของพวกเขา เช่น ท่ีบา้น หรือในชุมชนท่ีจดัไว ้

 

การศึกษาพเิศษสําหรับ เดก็ปฐมวัย : เตรียมอนุบาล- (PREK) 
● โปรแกรมน้ีสาํหรับเดก็เลก็อาย ุ3 ถึง 5 ปีท่ีมีเกณฑเ์หมาะสมสาํหรับ IEP 
● นกัเรียนจะไดรั้บบริการในสภาพแวดลอ้มท่ีมีขีดจาํกดันอ้ยท่ีสุดในหอ้งเรียนของเขตการศึกษา 

สถานท่ีในชุมชน และ "จากการนดัหมาย" ตามความตอ้งการท่ีระบุ 
● มีการเสนอหอ้งเรียนสาํหรับเวลาคร่ึงวนั เป็นเวลา 2 ถึง 4 วนัต่อสัปดาห์ 
● ผูส้มคัรเรียนท่ีผา่นการคดักรองดา้นการพฒันาเรียบร้อยแลว้และผูท่ี้จ่ายค่าธรรมเนียม 
● สมาชิกในทีมการศึกษาพิเศษสาํหรับเดก็ปฐมวยัร่วมมือกบัชั้นเรียนการศึกษาปกติดา้นความพ

ร้อมของเดก็ก่อนวยัเรียนของเขตการศึกษา 
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ช้ันเรียน MEDICALLY FRAGILE  – มีในระดบัประถมศึกษา 
● นกัเรียนอาจมีความบกพร่องหลายดา้น และ/หรือ ใชก้ารส่ือสารแทนคาํพดู 
● นกัเรียนมีความจาํเป็นทางดา้นสุขภาพท่ีสาํคญัและมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
● นกัเรียนตอ้งไดรั้บการส่งเสริมอยา่งเขม้ขน้สาํหรับการเรียนรู้พื้นฐานและกิจกรรมในชีวิตประจาํวนั 
● นกัเรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนทัว่ไปเม่ือมีโอกาส โดยจะมีส่ิงอาํนวยความสะดวก และ/หรือ 

การดดัแปลงเพื่อใหต้รงตามความตอ้งการเฉพาะดา้น 
 

ช้ันเรียน ED – มีในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
● สาํหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางดา้นอารมณ์และจิตใจท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมแบบแสดงออก ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ 
● พฤติกรรมอาจแสดงออกเป็นพฤติกรรมท่ีกา้วร้าวและเป็นอนัตราย 
● นกัเรียนตอ้งการสภาพแวดลอ้มท่ีไดรั้บการวางโครงสร้างไวเ้ป็นอยา่งดี 
● นกัเรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนทัว่ไปเม่ือมีโอกาส โดยจะมีส่ิงอาํนวยความสะดวก และ/หรือ 

การดดัแปลงเพื่อใหต้รงตามความตอ้งการเฉพาะดา้น 
 

ช้ันเรียนบําบัดระดับมัธยม (STC) – มีให้บริการในระดับมัธยมศึกษา 
● สาํหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางดา้นอารมณ์และจิตใจท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมแบบเกบ็กด 
● พฤติกรรมอาจแสดงออกเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นอนัตราย และ/หรือ ทาํร้ายตนเอง 
● นกัเรียนตอ้งการสภาพแวดลอ้มท่ีไดรั้บการวางโครงสร้างไวเ้ป็นอยา่งดี 
● นกัเรียนจะ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนทัว่ไปเม่ือมีโอกาสโดยจะมีส่ิงอาํนวยความสะดวก และ/หรือ 

การดดัแปลงเพื่อใหต้รงตามความตอ้งการเฉพาะดา้น 
 

ช้ันเรียนเดก็ที่มีภาวะออทซึิม – มีในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
● นกัเรียนมีความตอ้งการพิเศษเน่ืองจากภาวะออทิซึม 
● นกัเรียนหลายคนไม่สามารถส่ือสารโดยใชค้าํพดูหรือมีทกัษะในการส่ือสารนอ้ยมาก 
● นกัเรียนตอ้งไดรั้บการส่งเสริมอยา่งเขม้ขน้สาํหรับการเรียนรู้พื้นฐานและกิจกรรมในชีวิตประจาํวนั 
● นกัเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ 
● นกัเรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนทัว่ไปเม่ือมีโอกาส โดยจะมีส่ิงอาํนวยความสะดวก และ/หรือ 

การดดัแปลงเพื่อใหต้รงตามความตอ้งการเฉพาะดา้น 
 

ช้ันเรียนด้านประสิทธิภาพ– มีให้บริการในระดับมัธยมศึกษา 
● นกัเรียนมีความตอ้งการท่ีสาํคญั เน่ืองจากความบกพร่องทางสติปัญญา 
● นกัเรียนหลายคนไม่สามารถส่ือสารโดยใชค้าํพดูหรือมีทกัษะในการส่ือสารนอ้ยมาก 
● นกัเรียนตอ้งไดรั้บการส่งเสริมอยา่งเขม้ขน้สาํหรับการเรียนรู้พื้นฐานและกิจกรรมในชีวิตประจาํวนั 
● นกัเรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนทัว่ไปเม่ือมีโอกาส โดยจะมีส่ิงอาํนวยความสะดวก และ/หรือ 

การดดัแปลงเพื่อใหต้รงตามความตอ้งการเฉพาะดา้น 
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การค้นหาโปรเจ็กต์(โปรแกรมอายุ 18-21 ปี) 
Project SEARCH 
คือโปรแกรมการศึกษาพิเศษท่ีไดรั้บการวางโครงสร้างใหค้นวยัหนุ่มสาวสามารถ

มีส่วนร่วมในหลกัสูตรทกัษะอาชีพและทกัษะการเขา้สังคม 
วิธีการสอนโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 
และการฝึกงานแบบไม่มีค่าตอบแทนสามแห่งในหวัขอ้ท่ีสนใจตลอดช่วงระยะเว

ลาหน่ึงปีการศึกษา เดก็ฝึกงานจะแยกเวลาเรียนในสภาพแวดลอ้มหอ้งเรียน 
และออกมาพฒันาทกัษะอาชีพในสภาพแวดลอ้มโครงสร้างการทาํงาน 
ในขณะท่ีไดเ้รียนรู้ทกัษะอาชีพท่ีจาํเป็น 
นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้ทกัษะการเขา้สังคมและการส่ือสาร การแกไ้ขปัญหา 
และความเป็นผูน้าํท่ีเหมาะสมอีกดว้ย 
ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บสาํหรับเดก็ฝึกงานแต่ละคนคือการมีงานทาํภายในชุมชน 
ซ่ึงกคื็อ 16 ชัว่โมงหรือมากกวา่ 

ต่อสัปดาห์ในสภาพแวดลอ้มผสมผสานท่ีมีการแข่งขนั รับเงินเดือนระดบัมาตรฐานหรือสูงกวา่ เดก็ฝึกงานจะไดรั้บการสนบัสนุนจากการสอนและการฝึกงานผา่น USD 
497 เพื่อความสาํเร็จของการเรียนรู้งานและประสิทธิภาพการทาํงาน 

 

โปรแกรมการเปลีย่นผ่านชุมชน(C TRAN) (โปรแกรมอายุ 18-21 ปี) 
C Tran เป็นโปรแกรมการเรียนรู้การศึกษาพิเศษฐานชุมชนท่ีออกแบบข้ึนเพื่อช่วยคนวยัหนุ่มสาวกบัการเปล่ียนผา่นไปยงัชีวิตผูใ้หญ่ 
เพื่อท่ีพวกเขาจะไดพ้ึ่งพาตนเองได ้สามารถหางานทาํไดดี้ข้ึน และไดมี้ส่วนร่วมในชุมชน 
โปรแกรมน้ีเป็นหน่ึงในตวัเลือกท่ีมีใหส้าํหรับคนวยัหนุ่มสาวท่ีมีความตอ้งการท่ีมัน่คงในส่วนของการพึ่งพาตนเอง 
และทกัษะการใชชี้วิตประจาํวนัและทกัษะอาชีพ เราสนบัสนุนนกัเรียนและครอบครัวใหเ้ขา้ถึงหน่วยงานบริการผูใ้หญ่ 
และเขา้ใจถึงผลประโยชน์และขอ้จาํกดัของบริการเหล่านั้น บริการการศึกษาพิเศษคือ ทกัษะการสอน การมอบโอกาสใหส้าํรวจ ใชง้านและสร้างเครือข่าย 
และการสร้างการสนบัสนุน/การอาํนวยความสะดวกท่ีจะสามารถนาํมาเพิ่มเติมหรือปรับปรุงได:้ 

● การตระหนกัรู้และทกัษะในการดูแลตนเอง 
● การเช่ือมต่อกบัผูอ่ื้นและความรู้สึกของการเป็นส่วนหน่ึงในชุมชน 
● ทศันคติและทกัษะก่อนระดบัอาชีวะศึกษาและระดบัอาชีวะศึกษาสาํหรับการทาํงาน 
● ทาํการเลือก/ตดัสินใจโดยมีขอ้มูลครบถว้น และมีความรับผิดชอบและตอบสนองต่อผลลพัธ์ของทางเลือกเหล่านั้น 
● การใชว้ิชาการเชิงกิจกรรม 
● การปฏิบติัการรักษาความปลอดภยัภายในชุมชน 
● ทกัษะในการติดต่อส่ือสารและการเขา้สังคม 
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การศึกษาปัญญาเลศิของโรงเรียนรัฐบาล ลอว์เรนซ์ 

 
ปัญญาเลศิคืออะไร? 
นกัเรียนท่ีมีความเป็นเลิศทางสติปัญญานั้นมีประสิทธิภาพ หรือมีขีดความสามารถท่ีจะมีประสิทธิภาพท่ีสูงกวา่พอสมควรเม่ือเทียบกบัผูอ่ื้นในวยั ประสบการณ์ 
และสภาพแวดลอ้มเดียวกนั ภายในขอบเขตวิชาการหน่ึงหรือมากกวา่ พวกเขาตอ้งไดรั้บการสอนท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะ เพ่ือใหต้รงความตอ้งการของพวกเขา 
นกัเรียนท่ีมีปัญญาเลิศ: 

● มาจากประชากรทุกเช้ือชาติ ชนชาติ และวฒันธรรม รวมถึงช่วงชั้นเศรษฐกิจดว้ย 
● อาจมีความผดิปกติทางการเรียนรู้และการประมวลผลท่ีตอ้งใชก้ารแทรกแซงและการอาํนวยความสะดวกแบบเฉพาะ 

 

การศึกษาปัญญาเลศิในแคนซัส 

แคนซสัเป็นหน่ึงในแปดรัฐเท่านั้นท่ีรวมการศึกษาปัญญาเลิศเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาพิเศษ บริการการศึกษาพิเศษไดรั้บการควบคุมทั้งโดยกฎหมายสหรัฐและกฎหมายรัฐ 
ทางแคนซสัเลือกท่ีจะใชก้ฎหมายเหล่าน้ีแทบทุกมาตรากบันกัเรียนท่ีตอ้งการบริการการศึกษาปัญญาเลิศ 
ทางรัฐแยกแยะระหวา่งกฎหมายท่ีสามารถและไม่สามารถใชก้บันกัเรียนดว้ยศพัทด์งัน้ี: 

 
นกัเรียนท่ีมีความพิเศษ—ใชก้บันกัเรียนท่ีพิการ หรือมีปัญญาเลิศ นกัเรียนท่ีมีความพิการ—ใชก้บันกัเรียนท่ีมี IEP สาํหรับความพิการเท่านั้น 

Gifted KAR 91-40-1 (bb) "Gifted" หรือปัญญาเลิศ 
หมายถึงการมีประสิทธิภาพหรือการแสดงศกัยภาพในหมวดหมู่วิชาการท่ีอยูใ่นระดบัสูงกวา่พอสมควรจากความสามารถทางดา้นสติปัญญา เม่ือเทียบกบัคนอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นอาย ุ
ประสบการณ์ และสภาพแวดลอ้มท่ีใกลเ้คียงกนั 

 
หากตอ้งการมีคุณสมบติัรับบริการปัญญาเลิศ ตอ้งมีการเกบ็ขอ้มูลท่ีจะนาํมาตอบสองคาํถามเดียวกบัท่ีใชพิ้จารณาคุณสมบติันกัเรียนท่ีมีความพิการ: 

1. เดก็ผูน้ี้มีความพิเศษหรือไม◌่ 
2. จากความพิเศษนั้น นกัเรียนตอ้งการบริการการศึกษาพิเศษเพ่ือใหไ้ดรั้บประโยชน์จากโปรแกรมการศึกษาหรือไม่ 

 
นักเรียนทีม่ีความต้องการพเิศษเป็นสองเท่า 

บางคร้ัง นกัเรียนท่ีไดรั้บการระบุวา่มีปัญญาเลิศอาจไดรั้บการระบุวา่มีความพิการเช่นกนั และจะไดรั้บบริการการศึกษาพิเศษสาํหรับความพิการและปัญญาเลิศ IEP 
การศึกษาปัญญาเลิศเนน้ท่ีความเป็นเลิศทางสติปัญญา และมกัจะไม่รวมบริการหรือการอาํนวยความสะดวกสาํหรับความตอ้งการดา้นความพิการท่ีอาจเกิดข้ึน 
เม่ือทางทีมสงสยัวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการระบุวา่เป็นเลิศนั้นอาจมีความพิการ 
พวกเขาตอ้งขอความยนิยอมจากผูป้กครองเพ่ือประเมินคุณสมบติัและความตอ้งการการบริการในฐานะนกัเรียนท่ีมีความพิการ 
นกัเรียนเหล่าน้ีจะถือวา่มีความตอ้งการพิเศษเป็นสองเท่า ความตอ้งการของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเป็นสองเท่านั้นอาจมีความซบัซอ้น 
ดงันั้นทางทีมควรร่วมมือกนัเพ่ือตอบความตอ้งการท่ีมกัจะแตกต่างและหลากหลาย 
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ทางเขตการศึกษาตอ้งการใหผู้เ้ช่ียวชาญท่ีไดรั้บการรับรองมอบบริการเหล่าน้ี โดยทัว่ไปแลว้ 
ครูผูส้อนการศึกษาพิเศษมกัไม่ไดม้อบการบริการในส่วนของความพิการสาํหรับนกัเรียนแต่อยา่งใด 

 

นักเรียนที่มี IEP การศึกษาปัญญาเลศิ  & แผนการเรียน SECTION 504 

นกัเรียนบางรายท่ีมี IEP ปัญญาเลิศและความพิการ อาจมีคุณสมบติัรับแผนการอาํนวยความสะดวก 504 ภายใตก้ฎหมาย Section 504 
กฎหมายต่อตา้นการเลือกปฏิบติัน้ี เม่ือนาํมาใชก้บันกัเรียนในโรงเรียนมีจุดมุ่งหมายท่ีจะ “level the playing field” 
หรือใหทุ้กฝ่ายมีโอกาสเท่าเทียมกนั เพื่อใหน้กัเรียนท่ีมีความพิการสามารถเขา้ถึงหลกัสูตรการศึกษาทัว่ไปได ้
นกัเรียนจะเขา้ร่วมในกระบวนการประเมินเฉพาะเพื่อพิจารณาคุณสมบติัสาํหรับแผนการอาํนวยความสะดวก 504 และหากนกัเรียนผูน้ั้นมีคุณสมบติัครบถว้น 
ทางโรงเรียนและครอบครัวจะพิจารณาการอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็นตามความพิการ ประสิทธิภาพ และปัจจยัอ่ืน ๆ ของนกัเรียนผูน้ั้น IEP 
การศึกษาปัญญาเลิศและแผนการอาํนวยความสะดวก 504 ยงัคงเป็นกระบวนการและเอกสารท่ีแยกออกจากกนั อยา่งไรกต็าม 
การประชุมหน่ึงอยา่งอาจตามดว้ยการประชุมอีกอยา่งในวนัเดียวกนัไดโ้ดยผูจ้ดัการรายกรณีอีกคน (ครูผูส้อนการศึกษาปัญญาเลิศสาํหรับ IEP ปัญญาเลิศ 
และบุคลากรการศึกษาทัว่ไปสาํหรับแผนการอาํนวยความสะดวก 504) 

 

บริการการศึกษาปัญญาเลศิของโรงเรียนรัฐบาลลอว์เรนซ์ 

โรงเรียนรัฐบาลลอวเ์รนซ์มอบบริการและประสบการณ์กบันกัเรียนท่ีไดรั้บการระบุวา่มีปัญญาเลิศ 
เพื่อตอบความตอ้งการของพวกเขาในฐานะเดก็หรือวยัรุ่นท่ีมีสติปัญญาขั้นสูง ทางทีม IEP พิจารณาเน้ือหาแต่ละส่วนของ IEP สาํหรับนกัเรียนแต่ละราย 
รวมถึงตวัเลือกการบริการและการวางตาํแหน่งสาํหรับนกัเรียนแต่ละรายดว้ย 

 
บริการสาํหรับนกัเรียนมุ่งเนน้ความตอ้งการส่วนบุคคลท่ีระบุไดใ้น IEP และอาจมี: 

● การคิดเชิงวิพากษ ์
● การคิดเชิงสร้างสรรค ์
● การแกปั้ญหา 
● การคน้ควา้วิจยั 
● ความเป็นผูน้าํ 
● เทคโนโลย ี
● การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม 

 
ครูการศึกษาพิเศษพฒันากิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ผา่นเน้ือหาท่ีจาํเป็นและเป็นท่ีสนใจของนกัเรียนในโรงเรียนของตนเพื่อพฒันาชุดทกัษะเหล่าน้ี 
เน่ืองจากนกัเรียนแต่ละคนแตกต่างกนั ความสนใจและความตอ้งการของพวกเขาจึงแตกต่างกนั 
ความแตกต่างเหล่าน้ีจะสะทอ้นออกมาในเน้ือหาเฉพาะท่ีเลือกสาํหรับการนาํไปปฏิบติั 
ในขณะท่ีหวัขอ้อาจจะแตกต่างกนัในแต่ละโรงเรียนและในนกัเรียนแต่ละราย แต่ทกัษะท่ีสาํคญัจะยงัคงสอดคลอ้งกนั 
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การย้ายมาที่โรงเรียนรัฐบาลลอว์เรนซ์ & การบริการการศึกษาปัญญาเลศิ 
การยา้ยมาท่ีโรงเรียนรัฐบาลลอวเ์รนซ์จากรัฐอ่ืน อาจทาํใหน้กัเรียนผูน้ั้นสามารถหรือไม่สามารถรับบริการการศึกษาปัญญาเลิศต่อไปได ้
หากพวกเขาเคยรับบริการเหล่าน้ีในรัฐดงักล่าวมาก่อน เม่ือนกัเรียนยา้ยมาท่ีโรงเรียนรัฐบาลลอวเ์รนซ์จากรัฐอ่ืนพร้อมกบั IEP สาํหรับการศึกษาปัญญาเลิศ 
ทางโรงเรียนจะตอ้งขอความยนิยอมเพื่อเร่ิมการบริการในแคนซสั ซ่ึงอาจรวมการปรับใช ้IEP การแกไ้ข IEP ท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึน 
หรือการขอความยินยอมสาํหรับการประเมินเป็นอนัดบัแรกหากจาํเป็น เพื่อพิจารณาคุณสมบติัและความตอ้งการ ปัจจุบนัน้ี 
มีแปดรัฐท่ีรวมการศึกษาแบบเป็นเลิศเขา้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาพิเศษ : 

 
 

อลาบามา ลุยเซียนา เทนเนสซี 
ฟลอริดา นิวเมก็ซิโก เวสตเ์วอร์จิเนีย 
เพนซิลเวเนีย แคนซสั  

 
รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได ้ตามความเปล่ียนแปลงวิธีการใหก้ารศึกษาปัญญาเลิศในรัฐต่าง ๆ 

 
เม่ือนกัเรียนยา้ยมาท่ีโรงเรียนรัฐบาลลอวเ์รนซ์จากรัฐท่ีไม่มี IEP สาํหรับการศึกษาปัญญาเลิศ 
ทีมแกไ้ขปัญหาของทางโรงเรียนจะพิจารณาวา่ควรเร่ิมกระบวนการระบุคุณสมบติัการศึกษาพิเศษใหก้บัตวันกัเรียนหรือไม่ การบริการจะยงัไม่เร่ิมในช่วงเวลานั้น 
หากทางทีมเร่ิมกระบวนการ นกัเรียนจะตอ้งเขา้ร่วมกระบวนการระบุคุณสมบติัการศึกษาปัญญาเลิศของโรงเรียนรัฐบาลลอวเ์รนซ์ 
ทางทีมของโรงเรียนสามารถปฏิเสธการประเมินนกัเรียนได ้ตามขอ้มูลท่ีเกบ็มาเก่ียวกบัประสิทธิภาพและความสามารถของนกัเรียนผูน้ั้น 
โรงเรียนรัฐบาลลอวเ์รนซ์ไม่สามารถใหบ้ริการการศึกษาพิเศษไดท้นัทีกบันกัเรียนท่ียา้ยเขา้มาเขตการศึกษาท่ีมีประสบการณ์การศึกษาปัญญาเลิศ 
จากโรงเรียนท่ีมิไดร้วมการศึกษาปัญญาเลิศเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาพิเศษ และ/หรือ ไม่มี IEP สาํหรับบริการการศึกษาปัญญาเลิศ 
เน่ืองจากแคนซสัรวมการศึกษาปัญญาเลิศเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาพิเศษ 

 
เม่ือนกัเรียนยา้ยมาท่ีโรงเรียนรัฐบาลลอวเ์รนซ์จากเขตอ่ืนในแคนซสัท่ีมี IEP การศึกษาปัญญาเลิศ ทางโรงเรียนรัฐบาลลอวเ์รนซ์จะเร่ิมใชง้าน IEP 
กบับริการใกลเ้คียงกนัเม่ือไดรั้บ IEP ล่าสุดจากเขตนั้นในแคนซสั 
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ศัพท์ และ ตัวย่อในโรงเรียนรัฐบาลลอว์เรนซ์ 

 
ศัพท์ทีใ่ช้บ่อย 

● แผนการแทรกแซงพฤตกิรรม (BIP) - “แผนการแทรกแซงพฤติกรรม” และ “BIP” หมายถึงแผนการอยา่งเป็นทางการท่ีมุ่งเนน้หยดุพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
และสร้างพฤติกรรมทางเลือกท่ีเหมาะสมมาแทนท่ีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมนั้น 

● ความพเิศษ - “เดก็พิเศษ” หรือเดก็ท่ีมีความพิเศษ หมายถึงเดก็ท่ีมีความพิการ หรือเดก็ท่ีมีความปัญญาเลิศ 
● การศึกษาของรัฐที่เหมาะสมและฟรี (FAPE) - “การศึกษาของรัฐท่ีเหมาะสมและฟรี” และ “FAPE” หมายถึงการศึกษาพิเศษและบริการท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึง: 

o งบมาจากสาธารณะ อยูภ่ายใตก้ารควบคุมสาธารณะ และไม่คิดค่าใชจ่้ายกบัผูป้กครอง 
o ตรงตามมาตรฐานของคณะกรรมการรัฐ 
o ไดแ้ก่ การศึกษาในระดบัก่อนวยัเรียน ประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษา และ 
o มีใหต้ามท่ีระบุไวใ้นแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

● การประเมินวเิคราะห์พฤตกิรรม (FBA) - “การประเมินวิเคราะห์พฤติกรรม” และ “FBA” หมายถึงวิธีการระบุถึงสาเหตุท่ีนกัเรียนมีการกระทาํแบบหน่ึง 
โดยใชวิ้ธีการท่ีแตกต่างกนัออกไปเพ่ือเขา้ใจจุดประสงคข์องพฤติกรรมนั้น ๆ FBA มกัจะเสร็จส้ินก่อนการพฒันาแผนการแทรกแซงพฤติกรรม (BIP) 
สาํหรับเดก็รายหน่ึง 

● แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) - “แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล” และ “IEP” หมายถึงโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนสาํหรับเดก็ท่ีมีความพิเศษแต่ละราย 
ซ่ึง: 

o อธิบายถึงความตอ้งการทางการศึกษาเฉพาะของตวัเดก็ผูน้ั้น และวิธีการตอบความตอ้งการเหล่านั้น และ 
o นาํมาพฒันา ทบทวน และแกไ้ขตามความจาํเป็น 

● สภาพแวดล้อมที่มีขดีจาํกดัน้อยที่สุด (LRE) - ตามกฎหมายแลว้ เดก็ท่ีมีความพิการจะตอ้งไดรั้บการศึกษาในสภาพแวดลอ้มท่ีมีขีดจาํกดันอ้ยท่ีสุด รัฐสภานิยาม 
“สภาพแวดลอ้มท่ีมีขีดจาํกดันอ้ยท่ีสุด” วา่เป็นการวางตาํแหน่งท่ีใกลเ้คียงกบัสภาพแวดลอ้มการศึกษาทัว่ไปมากท่ีสุด 
และยงัคงสามารถตอบความตอ้งการของเดก็ท่ีมีความพิการได ้ซ่ึงหมายความวา่ LRE จะแตกต่างกนัออกไปตามความตอ้งการของเดก็ผูน้ั้น 
เดก็จะตอ้งไดรั้บการศึกษาภายในหอ้งเรียนทัว่ไป พร้อมความช่วยเหลือและบริการเพ่ิมเติม นอกจากวา่เดก็คนนั้นไม่สามารถไดรั้บการศึกษาอยา่งเหมาะสมท่ีนัน่ได ้

● บริการที่เกีย่วข้อง - “บริการท่ีเก่ียวขอ้ง” คือบริการดา้นพฒันาการ ดดัแปลงแกไ้ข และสนบัสนุน 
บริการเหล่าน้ีมีความจาํเป็นเพ่ือช่วยใหเ้ดก็ท่ีมีความพิเศษไดรั้บประโยชน์จากการศึกษาพิเศษ 

● การศึกษาพเิศษ - “การศึกษาพิเศษ” เป็นวิธีการสอนท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะ โดยผูป้กครองไม่เสียค่าใชจ่้ายใด ๆ 
เพ่ือตอบความตอ้งการเฉพาะของเดก็ท่ีมีความพิเศษ 

● วธีิการสอนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ (SDI) - “วิธีการสอนท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะ” และ “SDI” คือการปรับเน้ือหา วิธีการ หรือการสอน: 
o เพ่ือจดัการความตอ้งการเฉพาะของเดก็ท่ีเป็นผลมาจากความพิเศษของเดก็ผูน้ั้น และ 
o เพ่ือใหเ้ดก็ท่ีมีความพิการทุกคนสามารถเขา้ถึงหลกัสูตรการศึกษาทัว่ไปได ้

เพ่ือใหเ้ดก็ผูน้ั้นมีคุณสมบติัตรงตามมาตรฐานการศึกษาภายในเขตอาํนาจของหน่วยงานท่ีใชก้บัเดก็ทุกคน
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ช่ือตาํแหน่งสําหรับบุคลากรการศึกษาพเิศษ 
น่ีคือรายการผู้ให้บริการการศึกษาพิเศษ และรายละเอียดบริการของพวกเขาโดยสังเขป 
โปรดรับทราบว่าผู้ให้การศึกษาพิเศษทาํงานร่วมกันเป็นทีมซ่ึงอาจประกอบไปด้วยผู้ให้การศึกษาพิเศษอ่ืน ครูผู้สอนการศึกษาท่ัวไป และบคุลากรก่ึงวิชาชีพ 
คาํอธิบายด้านล่างนีเ้ป็นเพียงการสรุปเท่าน้ัน มิใช่คาํอธิบายโดยสมบูรณ์ของการบริการ 

 
● บรรดกิารทางพลศึกษา (APE) - ครูดา้น APE 

มอบบริการดา้นพลศึกษาท่ีไดรั้บการดดัแปลงใหเ้หมาะสมต่อนกัเรียนท่ีมีความสามารถจาํกดัในการเขา้ร่วมกิจกรรมพลศึกษาในการศึกษาทัว่ไป 
● เทคโนโลยส่ิีงอาํนวยความสะดวก (AT) - ผูเ้ช่ียวชาญดา้น AT 

ใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนและบุคลากรในการใชอุ้ปกรณ์ไฮเทคและโลวเ์ทคท่ีส่งเสริมการเขา้ถึงหลกัสูตร น่ีรวมถึงส่ิงของต่าง ๆ เช่น ท่ีจบัดินสอ 
คอมพิวเตอร์/คียบ์อร์ดดดัแปลง และอุปกรณ์การส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์ 

● นักวเิคราะห์พฤตกิรรมที่ผ่านการรับรองจากคณะบริหาร (BCBA) -  “นกัวิเคราะห์พฤติกรรมท่ีผา่นการรับรองจากคณะบริหาร” 
ไดรั้บการอบรมขั้นสูงในการทาํความเขา้ใจถึงกระบวนการทาํงานของพฤติกรรมและการแทรกแซงเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก 

● ผู้จดัการรายกรณ ี- เดก็แต่ละรายท่ีมี IEP จะมีผูใ้หบ้ริการในตาํแหน่งผูจ้ดัการรายกรณี โดยทัว่ไป 
ผูจ้ดัการรายกรณีจะเป็นผูใ้หก้ารศึกษาพิเศษท่ีจะใหบ้ริการโดยตรงมากท่ีสุด 

● ผู้เช่ียวชาญด้านความคุ้นเคยต่อสภาพแวดล้อมและการเคล่ือนไหวทีไ่ด้รับการรับรอง (COMS) - 
ผูเ้ช่ียวชาญเหล่าน้ีมอบการบริการใหก้บันกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น เพ่ือช่วยพวกเขาเดินทางในสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 
ทั้งภายในโรงเรียนและภายในชุมชน 

● ที่ปรึกษา - 
โรงเรียนรัฐบาลลอวเ์รนซ์มีทีมงานนกัการศึกษาพิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญในการสนบัสนุนพฤติกรรมเชิงบวกและโรคออทิซึมซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาใหแ้ก่บุคลา

กร 
● ผู้อาํนวยการเรียนรู้ – ผูอ้าํนวยการเรียนรู้การศึกษาพิเศษมอบการสนบัสนุนในระดบัเขตและการฝึกอบรมในหลากหลายดา้น รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง 

การจดัโปรแกรมการเรียนการสอน หอ้งเรียนพิเศษ และการพฒันา IEP 
● นักบําบัดด้วยดนตรี - นกับาํบดัดว้ยดนตรีมอบการบริการแก่นกัเรียนผา่นการใชด้นตรีเพ่ือสนบัสนุนการเรียนรู้ 
● นักกจิกรรมบําบดั (OT) - นกักิจกรรมบาํบดัมอบการบริการแก่นกัเรียนท่ีมีความล่าชา้ในทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็ ประสาทสมัผสั หรือการช่วยเหลือตนเอง 

นกักิจกรรมบาํบดัอาจไดรั้บความช่วยเหลือจากผูช่้วยดา้นกิจกรรมบาํบดัท่ีไดรั้บการรับรอง (COTA) 
● ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยกึง่วชิาชีพ/ผู้ช่วย  -  เจา้หนา้ท่ีการศึกษาพิเศษผูซ่ึ้งโดยปกติแลว้ไม่ไดรั้บอนุญาตใหท้าํการสอน 

พวกเขาทาํหนา้ท่ีสอนนกัเรียนหลายหนา้ท่ีในสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ภายใตก้ารควบคุมดูแลของผูใ้หก้ารศึกษาท่ีมีใบอนุญาต 
● นักกายภาพบําบัด (PT) - นกักายภาพบาํบดัมอบการสนบัสนุนใหแ้ก่นกัเรียนท่ีตอ้งใชบ้ริการเน่ืองจากความตอ้งการของกลา้มเน้ือมดัใหญ่ 

และอาจไดรั้บความช่วยเหลือจาก “ผูช่้วยกายภาพบาํบดัท่ีไดรั้บการรับรอง” (CPTA) อีกดว้ย 
● ครูผู้สอนการศึกษาพเิศษ - ครูผูส้อนการศึกษาพิเศษไดรั้บอนุญาตพิเศษ สามารถสอนนกัเรียนท่ีไดรั้บการระบุวา่มีคุณสมบติัสาํหรับการศึกษาพิเศษ 

พวกเขาคอยสนบัสนุนครูผูส้อนทัว่ไปโดยช่วยจดัโครงสร้างหอ้งเรียนเพ่ือสนบัสนุนความตอ้งการของนกัเรียนอีกดว้ย 
● นักแก้ไขการพูด (SLP) - SLP มอบอรรถบาํบดั และ/หรือ ภาษาบาํบดั พวกเขาอาจสนบัสนุนทกัษะทางสงัคมและส่วนอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาและการพูดดว้ย 
● จติแพทย์โรงเรียน - จิตแพทยโ์รงเรียนไดรั้บการอบรมอยา่งครอบคลุมในการประเมินนกัเรียนทางการศึกษา พวกเขามกัเป็นผูน้าํประชุมคุณสมบติัและ IEP 

จิตแพทยโ์รงเรียนมีความเช่ียวชาญในการวิเคราะห์ขอ้มูลและช่วยเหลือทีมเม่ือพวกเขาพฒันาการแทรกแซงสาํหรับนกัเรียน 
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● นักสังคมสงเคราะห์ (SW) - นกัสังคมสงเคราะห์ส่งเสริมสวสัดิภาพและการเจริญเติบโตทางสังคม/อารมณ์ของนกัเรียน 
เพื่อสนบัสนุนความสาํเร็จส่วนวิชาการและส่วนบุคคล 

● ครูผู้สอนสําหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น (TVI) - TVI 
ไดรั้บอนุญาตใหม้อบการสนบัสนุนแก่นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น เช่น การสอนโดยใชอ้กัษรเบรลล ์ตวัอกัษรขนาดใหญ่ 
และวิธีการอ่ืน ๆ เพื่อเขา้ถึงหลกัสูตรดงักล่าว พวกเขาทาํงานร่วมกบับุคลากรอ่ืนดว้ย เช่น 
ครูผูส้อนการศึกษาทัว่ไปเพื่อช่วยจดัโครงสร้างสภาพแวดลอ้มหอ้งเรียนสาํหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น 

● ครูผู้สอนสําหรับผู้หูหนวกและหูตึง (DHH) - DHH ไดรั้บอนุญาตใหม้อบการสนบัสนุนแก่นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
เพื่อพฒันาทกัษะการส่ือสาร การรับภาษา และการเขา้สังคม พวกเขาทาํงานร่วมกบับุคลากรอ่ืนดว้ย เช่น 
ครูผูส้อนการศึกษาทัว่ไปเพื่อช่วยจดัโครงสร้างสภาพแวดลอ้มหอ้งเรียนสาํหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 

● ผู้เช่ียวชาญการเปลีย่นผ่าน – ผูใ้หก้ารศึกษาพิเศษท่ีมีความชาํนาญและไดรั้บการอบรมเพื่อช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีอาย ุ14 
ปีข้ึนไปในการเตรียมตวัเขา้ทาํงาน การมีส่วนร่วมในชุมชน และการศึกษาหลงัระดบัมธัยมศึกษา 
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ตัวย่อที่ใช้ในโรงเรียนรัฐบาลลอว์เรนซ์ 

 
 

AAC | การส่ือสารแทนคาํพดูทางเลือก 

ABA | การวิเคราะห์พฤติกรรมประยกุต ์

ADA | กฎหมายคนพิการอเมริกนั 

ADD/ADHD | โรคสมาธิสั้น 

APE | บรรดิการพลศึกษา ASD | 

กลุ่มอาการออทิซึม ASL | ภาษามืออเมริกนั 

AT | เทคโนโลยส่ิีงอาํนวยความสะดวก 

BCBA | นกัวิเคราะห์พฤติกรรมท่ีผา่นการรับรองจากคณะบริหาร 

BD | ความผดิปกติทางพฤติกรรม 

BIP | แผนการแทรกแซงพฤติกรรม CBA | 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตร CF | 

โรคซิสติกไฟโบรซิส 

CP | ภาวะสมองพิการ 

DB | หูหนวก-ตาบอด 

DD | ภาวะพฒันาการล่าชา้ DLM | 

แผนท่ีการเรียนรู้แบบพลวตั DOE | 

กระทรวงศึกษาธิการ DS | ดาวน์ซินโดรม 

ECSE | การศึกษาพิเศษสาํหรับเดก็ปฐมวยั 

ED | กระทบกระเทือนทางอารมณ์ 

ELL | ผูเ้รียนภาษาองักฤษ 

ESL | ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง 

ESOL | ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองหรือภาษาอ่ืน 

ESY | ปีการศึกษาขยาย 

FAPE | ระบบการศึกษาของรัฐท่ีเหมาะสมและฟรี 

FBA | การประเมินวิเคราะห์พฤติกรรม 

GE | การศึกษาทัว่ไป 

GEI | การแทรกแซงการศึกษาทัว่ไป 

HI | บกพร่องทางการไดย้นิ 
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ID | ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 

IDEA | กฎหมายการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ 

IEP | แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล IFSP | 

แผนการใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว LD | 

ภาวะความบกพร่องในการเรียนรู้ 

LEA | ตวัแทนการศึกษาในทอ้งถ่ิน 

LEP | ความสามารถทางภาษาองักฤษท่ีจาํกดั LRE | 

สภาพแวดลอ้มท่ีมีความจาํกดันอ้ยท่ีสุด MD | 

โรคกลา้มเน้ือเส่ือม 

NCLB | กฎหมายการไม่ทอดท้ิงเดก็ 

OCD | โรคย ํ้าคิดย ํ้าทาํ 

OHI | ความผดิปกติทางสุขภาพอ่ืน ๆ 

OI | ความบกพร่องทางกระดูกและกลา้มเน้ือ 

O & M | บริการดา้นการทาํความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 

ส่วน B | การศึกษาพิเศษ – เดก็วยัเรียน PBIS | 

การแทรกแซงและการสนบัสนุนพฤติกรรมเชิงบวก PBS | 

การสนบัสนุนพฤติกรรมเชิงบวก 

PD | ความพิการทางร่างกาย 

PDD | ความผดิปกติทางพฒันาการหลายดา้น 

PLAAFP | ระดบัความสาํเร็จทางดา้นวิชาการและประสิทธิภาพการทาํงานปัจจุบนั 

PT | นกักายภาพบาํบดั PWN | 

หนงัสือแจง้ล่วงหนา้ RS | 

บริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

SAS | ความช่วยเหลือและบริการเพ่ิมเติม 

SB | ความบกพร่องของกระดูกไขสนัหลงั 

SDI | การสอนท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะ 

SE | การศึกษาพิเศษ 

Section 504 | Section 504 ของพระราชบญัญติัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

SLD | ความบกพร่องทางการเรียนรู้ SLP | 

นกัแกไ้ขการพูด SPED | การศึกษาพิเศษ 

TBI | การบาดเจบ็ท่ีสมอง 

VI |ความบกพร่องทางการมองเห็น 
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คาํถามที่พบบ่อย 
คุณสามารถอ่านคาํถามและคาํตอบเพ่ิมเติมได้ใน คู่มือกระบวนการการศึกษาพเิศษแคนซัส  กับ Parents’ Guide to Special Education 
in Kansas เราขอแนะนาํให้คุณอ่านเอกสารเหล่านี ้หากต้องการคาํตอบสาํหรับคาํถามเพ่ิมเติมท่ีพบบ่อย 

 
การประเมิน และ คุณสมบัติ 
การประเมินเบ้ืองต้นใช้เวลานานเท่าใด 
ท่ีแคนซสั การประเมินเบ้ืองตน้ตอ้งเสร็จส้ินภายใน 60 วนัเรียน 
ช่วงเวลาน้ีจะเร่ิมข้ึนเม่ือทางโรงเรียนไดรั้บความยนิยอมในการประเมินเบ้ืองตน้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูป้กครอง หากเดก็มีคุณสมบติัรับการศึกษาพิเศษ 
ช่วงเวลานั้นจะจบลง และบริการการศึกษาพิเศษจะเร่ิมข้ึน หากเดก็ไม่มีคุณสมบติั ช่วงเวลา 60 วนัเรียนนั้นจะจบลง เม่ือรายงานการประเมินเสร็จส้ิน 

 
สําคญั: ช่วงเวลาคือ 60 วนัเรียน ซ่ึงหมายความวา่วนัสุดสัปดาห์และวนัท่ีนกัเรียนไม่มาโรงเรียน เช่น ช่วงปิดเทอมหนา้หนาว หรือช่วงปิดเทอมหนา้ร้อน 
จะไม่นบั 

 

ถ้าลูกของฉันได้รับการวนิิจฉัยมาจากหน่วยงานนอกเขตโรงเรียน น่ันหมายความว่าเขาจะมคุีณสมบัติได้รับการศึกษาพเิศษหรือไม่? 
การวินิจฉยัจากหน่วยงานภายนอกไม่สามารถรับประกนัไดว้่าเดก็จะมีคุณสมบติัรับบริการการศึกษาพิเศษหรือไม่ อยา่งไรกต็าม 
ขอ้มูลจากหน่วยงานภายนอกอาจนาํมาเป็นส่วนหน่ึงของการทบทวนประวติัในการประเมินได ้
ทางทีมจะตอ้งตรวจสอบวา่เดก็มีคุณสมบติัตรงตามนิยามหน่ึงในหมวดหมู่ความพิเศษท่ีระบุไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของสหรัฐกบัของรัฐ 
และผลจากความพิเศษนั้น ตอบความตอ้งการการศึกษาพิเศษกบับริการท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

IEP และการศึกษาพเิศษและบริการที่เกีย่วข้อง  

ฉันจะเตรียมตวัสําหรับการประชุม IEP อย่างไรบ้าง และ ฉันมีหน้าที่อะไรบ้าง 
ผูป้กครองเป็นสมาชิกของทีม IEP ผูป้กครองจะนาํขอ้มูลสาํคญัเขา้สู่การประชุม IEP เน่ืองจากผูป้กครองนั้นรู้จกับุตรหลานของตนเองในแบบท่ีบุคคลอ่ืนไม่รู้ 
ดงันั้น การเป็นผูเ้ขา้ร่วมท่ีมีขอ้มูลครบครันและเป็นผูส้นบัสนุนบุตรของท่านจึงเป็นส่ิงสาํคญั 
รายการต่อไปน้ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งนาํมาพิจารณาในการเตรียมตวัสาํหรับการประชุม IEP ท่ีจะมาถึง: 

 
ส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัก่อนการประชุม: 

● ตอบรับคาํเชิญการประชุมโดยเร็วท่ีสุด 
● ชวนผูอ่ื้นเขา้ประชุม IEP 

หากท่านตอ้งการใหพ้วกเขาอยูใ่นท่ีประชุมดว้ยและคิดว่าพวกเขาสาม

ารถเขา้ร่วมได ้
แจง้ใหท้างโรงเรียนทราบวา่จะมีบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุม 

● ทบทวน IEP ล่าสุดของบุตรและทราบวา่ไดบ้รรลุเป้าหมายใดบา้ง 

http://www.ksde.org/Agency/Division-of-Learning-Services/Early-Childhood-Special-Education-and-Title-Services/Special-Education/Legal-Special-Education/Kansas-Special-Education-Process-Handbook
https://www.ksde.org/Portals/0/SES/pubs/ParentGuideToSpecialEducation.pdf
https://www.ksde.org/Portals/0/SES/pubs/ParentGuideToSpecialEducation.pdf
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● ตรวจทานเอกสารฉบบัร่างท่ีไดรั้บจากทางโรงเรียนก่อนเขา้ประชุม จดคาํถามหรือความกงัวลใจท่ีท่านตอ้งการพดูคุยในระหวา่งการประชุม IEP 
● พิจารณาและจดขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการแชร์ในท่ีประชุม IEP (เช่น ส่ิงท่ีผลกัดนับุตรของท่าน 

หากท่านรู้สึกว่าบุตรของท่านไดป้ฏิบติัตนตามความสามารถ 
ส่ิงท่ีท่านสามารถทาํไดใ้นฐานะของพอ่หรือแม่คือช่วยใหลู้กไดเ้รียนรู้ท่ีบา้นและสนบัสนุนโปรแกรมของโรงเรียน) 

 
ส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัในระหวา่งการประชุม: 

● เป็นสมาชิกในทีมท่ีมีความกระตือรือร้น 
● แชร์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุตรของท่าน รวมถึงขอ้มูลท่ีโรงเรียนอาจจะยงัไม่มี (เช่น ขอ้มูลทางการแพทย)์ 
● แสดงคาํถามของท่านและตั้งคาํถามเม่ือมีส่ิงท่ีท่านไม่เขา้ใจ 
● มุ่งเนน้ท่ีความตอ้งการของบุตร 

ท◌ําไมจึงมีการเขียนเป้าหมายไว้เรียบร้อยแล้วเม่ือฉันเดินเข้าไปยงัที่ประชุม I IEP  
โรงเรียนของบุตรของท่านอาจมายงัการประชุม IEP พร้อมกบัคาํแนะนาํท่ีอยูใ่นรูปแบบ IEP ฉบบัร่าง 
ซ่ึงทางโรงเรียนอาจส่งเอกสารฉบบัร่างน้ีใหท่้านแลว้เพื่อใหต้รวจทานก่อนการประชุม IEP ควรเขา้ใจอยา่งชดัเจนวา่การดาํเนินการเหล่าน้ีเป็นเพียงคาํแนะนาํ 
และจะตอ้งมีการพดูคุยกนักบัทีม IEP รวมถึงผูป้กครองดว้ยก่อนท่ี IEP ของเดก็จะเสร็จสมบูรณ์ พอ่แม่ผูป้กครองมีสิทธ์ิในการนาํคาํถาม ความกงัวลใจ 
และคาํแนะนาํมาพูดคุยกนัในการประชุม IEP ในบางกรณี ผูจ้ดัการรายกรณีของบุตรของท่าน และ/หรือ ผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน ๆ 
อาจติดต่อท่านเพื่อขอขอ้มูลก่อนการประชุม IEP หรือปรับปรุง IEP ฉบบัร่าง 

เป้าหมาย IEP จะตัดสินอย่างไร และฉันจะให้ข้อมูลที่สําคญัได้อย่างไร   
IEP ควรอิงจากขอ้มูลการประเมินท่ีระบุความตอ้งการทางการศึกษาของเดก็ 
ซ่ึงส่งผลมาจากความพิเศษของเดก็และตอ้งระบุไวใ้นรายงานระดบัความสาํเร็จทางวิชาการและประสิทธิภาพในการทาํหนา้ท่ีของเดก็ในปัจจุบนั (PLAAFP) 
PLAAFP จะระบุและใหค้วามสาํคญัต่อความตอ้งการเฉพาะดา้นของเดก็และสร้างบรรทดัฐานจากส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงเป้าหมายท่ีสาํคญั 
ขอ้มูลของพอ่แม่ผูป้กครองตลอดกระบวนการ IEP เป็นส่ิงท่ีมีค่าและมกัจะนาํมาแชร์กนัในการประชุม IEP หรือก่อนจะมีการปรับปรุง IEP ฉบบัร่าง 
ติดต่อกบัผูจ้ดัการรายกรณีของบุตรเพื่อตดัสินวา่ท่านจะแน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่การสนบัสนุนของท่านไดถู้กนาํมาพิจารณา 

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าลูกกาํลงัรับบริการใดอยู่ 
หวัขอ้ รายงานการจัดส่งบริการ ของ IEP จะแสดงรายช่ือบริการท่ีบุตรของท่านจะไดรั้บ 

 
อะไรคือความแตกต่างระหว่างบริการทางตรงและบริการทางอ้อม 
บริการทางตรงคือบริการท่ีมีใหน้กัเรียนโดยตรง เช่น การสอนอ่าน การบาํบดัดา้นการพดู หรือการสอนอกัษรเบรลล ์
บริการทางออ้มคือบริการท่ีมีใหผู้เ้ช่ียวชาญท่านอ่ืน ๆ ท่ีปฏิบติังานกบันกัเรียน ตวัอยา่งเช่น 
เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็นอาจตอ้งการการสอนอกัษรเบรลล ์(บริการทางตรง) 
แต่ครูประจาํชั้นของนกัเรียนอาจตอ้งการความช่วยเหลือในการทาํความเขา้ใจวธีิการปรับสภาพแวดลอ้มของเดก็และกิจกรรมการสอน (บริการทางออ้ม) 
เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัเรียน หรืออีกแง่หน่ึง บริการทางตรงจะมีไวส้าํหรับเดก็โดยตรง 
ส่วนบริการทางออ้มจะมีไวส้าํหรับบุคคลอ่ืนเพื่อช่วยสนบัสนุนนกัเรียน 
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บรรดกิารพลศึกษาคืออะไร 
บรรดิการทางพลศึกษาคือวิชาพลศึกษาท่ีมีการดดัแปลงหรือปรับเปล่ียนเพ่ือใหมี้ความเหมาะสมต่อบุคคลท่ีมีความทุพพลภาพเน่ืองจากวิชาน้ีเป็นวิชาสาํหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่อ

งทางร่างกาย ในบางคร้ัง APE อาจรวมถึงการสอนในชุมชน เช่น ท่ีสระวา่ยนํ้ าหรือลานโบวล่ิ์ง 
 

หลกัสูตร “ทางเลือก,” “ดดัแปลง” หรือ “คู่ขนาน” คืออะไร 
นกัเรียนทุกคนตอ้งมีการเขา้ถึงหลกัสูตรการศึกษาทัว่ไป อยา่งไรกต็าม สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการดา้นการเรียนรู้นั้น หลกัสูตรดงักล่าวอาจตอ้งใชส่ิ้งอาํนวยความสะดวก 
และ/หรือ การปรับเปล่ียน หลกัสูตรทางเลือกหรือหลกัสูตรคู่ขนานจะลํ้าหนา้มากกวา่การปรับเปล่ียนการสอนทัว่ไป 
ครูประจาํชั้นและครูการศึกษาพิเศษจะร่วมมือกนักาํหนดความคิดรวบยอดของการเรียนรู้ท่ีสาํคญัท่ีสุดสาํหรับนกัเรียน 
และดาํเนินการเพ่ือลดความซบัซอ้นสาํหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการเรียนรู้เฉพาะดา้นยิง่ข้ึน ตวัอยา่งเช่น เม่ือนกัเรียนตอ้งเขียนเร่ืองราวสกัเร่ืองหน่ึง 
ครูอาจใหน้กัเรียนท่ีมีความบกพร่องท่ีสาํคญักาํหนดตวัละครในเร่ืองท่ีมีอยู ่หรือใหเ้รียงลาํดบัเหตุการณ์ในเร่ืองราวหน่ึง ในวิชาคณิตศาสตร์ ในขณะท่ีนกัเรียนคนอ่ืน ๆ 
คาํนวณการหารท่ีซบัซอ้น นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องอาจแกโ้จทยเ์ลขระดบัพ้ืนฐาน เม่ือครูผูส้อนเปล่ียนหลกัสูตรดว้ยวิธีการเหล่าน้ี อาจมีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกนัไป เช่น ทางเลือก 
คู่ขนาน ดดัแปลง หรือแสดงความแตกต่าง บางคร้ังครูผูส้อนอาจใชค้าํศพัทเ์หล่าน้ีสลบัไปมา 

 

ลูกของฉันจะได้มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมการศึกษาทั่วไปบ่อยแค่ไหน? 
ในส่วน รายงานการจัดส่งบริการ  ของ IEP ของบุตรของท่านจะแสดงรายการบริการทั้งหมดท่ีพวกเขาจะไดรั้บ 
ส่วนน้ีจะระบุเจาะจงช่วงเวลาท่ีบุตรของท่านจะไม่ไดมี้ส่วนร่วมกบัเพ่ือนร่วมชั้นในสภาพแวดลอ้มการศึกษาทัว่ไป 

 

พจิารณาเวลาการให้บริการอย่างไร 
เม่ือทางทีม IEP ไดเ้ห็นพอ้งกนัในเป้าหมาย IEP แลว้ พวกเขาจะตอ้งตั้งระยะเวลาการใหบ้ริการท่ีเห็นวา่จาํเป็นเพ่ือใหน้กัเรียนไดบ้รรลุเป้าหมายของตนเอง 
ผูป้กครองเป็นส่วนหน่ึงของทีม IEP และเราแนะนาํใหม้อบขอ้มูลในทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกบั IEP รวมถึงเวลาการใหบ้ริการท่ีตอ้งการดว้ย 

 

บุตรของฉันจะได้รับบริการ 1:1 หรือไม่ 
ภายใตก้ฎหมายรัฐและสหรัฐ โรงเรียนตอ้งใหบ้ริการภายในสภาพแวดลอ้มท่ีมีขีดจาํกดันอ้ยท่ีสุด (LRE) โดยทัว่ไปแลว้ สภาพแวดลอ้ม 1:1 
มกัมีขอ้จาํกดัมากกวา่ท่ีนกัเรียนส่วนใหญ่ตอ้งการ และอาจทาํใหน้กัเรียนไม่สามารถมีปฏิสมัพนัธ์และเรียนรู้กบัเพ่ือนร่วมชั้นได ้ในกรณีส่วนใหญ่ 
นกัเรียนจะไดรั้บบริการเป็นกลุ่มกบันกัเรียนคนอ่ืน ๆ 

 

เดก็จะต้องมีคุณสมบัตอิย่างไรจงึจะได้รับการเดนิทางสําหรับการศึกษาพเิศษ? 
การเดินทางเป็นบริการท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหมายความวา่เป็นบริการท่ีจาํเป็นเพ่ือใหน้กัเรียนไดรั้บประโยชน์จากบริการการศึกษาพิเศษของตนเอง 
หากนกัเรียนไม่สามารถไปและกลบัจากโรงเรียนในแบบเดียวกบัท่ีนกัเรียนคนอ่ืน ๆ ทาํได ้ทางทีม IEP 
จะตอ้งหารือวา่นกัเรียนผูน้ั้นมีคุณสมบติัเพ่ือการเดินทางสาํหรับการศึกษาพิเศษหรือไม่ นกัเรียนบางคนอาจมีคุณสมบติัไดรั้บผูดู้แลอีกดว้ย 
โดยเฉพาะหากมีความจาํเป็นทางการแพทยห์รือดว้ยเหตุผลอ่ืน ๆ ท่ีนกัเรียนจะตอ้งการความสนบัสนุนระดบันั้น 
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นักเรียนจะมีคุณสมบัติสําหรับ ปี การศึกษา ขยาย (ESY) ได้อย่างไร 
นกัเรียนอายรุะหวา่ง 3 ถึง 21 ปีท่ีมี IEP ทุพพลภาพ อาจมีคุณสมบติัรับบริการปีการศึกษาขยาย (ESY) ผา่นภาคการศึกษาพิเศษ ทางทีม IEP 
เป็นผูต้ดัสินใจในการขยายบริการไปถึงช่วงหยดุฤดูร้อนหรือช่วงวนัหยดุเรียนยาวอ่ืน ๆ 

นกัเรียนส่วนใหญ่ท่ีเขา้เรียน ESY จะฝึกฝนทกัษะท่ีพวกเขาไดรั้บในระหวา่งปีการศึกษาท่ีผา่นมา สาํหรับนกัเรียนเหล่าน้ี 
ทางทีมจะตอ้งพิจารณาขอ้มูลท่ีช้ีว่านกัเรียนผูน้ั้นจะเสียทกัษะไปในช่วงวนัหยดุยาวนั้น และ 
ทกัษะเหล่านั้นจะไม่สามารถนาํกลบัมาไดภ้ายในเวลาอนัสมควรเม่ือกลบัมาเรียนท่ีโรงเรียน นอกจากวา่จะไดรั้บบริการขยายเวลา 
นกัเรียนอาจไดรั้บพิจารณาสาํหรับ ESY ตามปัจจยัอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น ความรุนแรงของความพิการ หรือนกัเรียนยงัอยูใ่นกระบวนการฝึกทกัษะสาํคญัหรือไม่ 
เช่น การเขา้หอ้งนํ้า หรือการรับประทานอาหารเอง และการขดัจงัหวะการสอนนั้นอาจทาํใหก้ารไดรั้บทกัษะเหล่านั้นล่าชา้ไป 
โปรดอ่านคู่มือกระบวนการการศึกษาพิเศษแคนซสั บทท่ี 5 สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม 

 
ฉันจะต้องเซ็นเอกสารอะไรในที่ประชุม IEP หรือไม่ หรือฉันสามารถนํากลบัไปอ่านที่บ้านได้? 
ผูป้กครองไม่จาํเป็นตอ้งเซ็นเอกสารเม่ือประชุม IEP หากคุณตอ้งการนาํ IEP กลบับา้นหลงัการประชุมเพือ่นาํไปทบทวนเพิ่มเติม สามารถแจง้ทางทีมงานได ้
อยา่งไรกต็าม หากการกระทาํใด ๆ ในการประชุมจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครอง การกระทาํนั้นจะไม่มีผลจนกว่าจะไดรั้บความยินยอมจากท่าน 

 

ทําไมเราถึงขอให้/ผู้ปกครองเซ็นสละสิทธ์ิ MEDICAID 
ทางโรงเรียนสามารถเรียกเงินคืนจาก Medicaid ไดใ้นบางบริการของ IEP สาํหรับนกัเรียนท่ีมีคุณสมบติัไดรั้บ Medicaid 
บริการท่ีสามารถเรียกเงินคืนได ้ไดแ้ก่ อรรถบาํบดัและบริการดา้นการพยาบาล นกัเรียนอาจมีคุณสมบติัรับ Medicaid ไดห้ลายเหตุผล เช่น 
สถานะเศรษฐกิจและสังคม และ/หรือ ความจาํเป็นทางการแพทยท่ี์สาํคญั 

 

ผู้ปกครองต้องเซ็น IEP หรือไม่  การกระทําใด ๆ จากทางโรงเรียนต้องได้รับความยนิยอมจากผู้ปกครองหรือไม่ 
IEP ไม่จาํเป็นตอ้งมีลายเซ็นจากผูป้กครอง บางเขตการศึกษาอาจขอใหผู้ป้กครองเซ็นเพื่อแสดงวา่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม IEP 
ทางโรงเรียนรัฐบาลลอวเ์รนซ์แสดงรายการผูเ้ขา้ร่วมประชุมผา่นการใช ้
หนา้ผู้ เข้าร่วมประชุมทีม IEP ของ IEP เม่ือทางทีม IEP ไดย้อมรับเน้ือหาของ IEP แลว้ 
ทางพอ่แม่ผูป้กครองจะตอ้งเซ็นหนงัสือแจง้ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหค้วามยินยอมสาํหรับการใหบ้ริการการศึกษาพิเศษเบ้ืองตน้ 
หรือการเปล่ียนแปลงระดบัการใหบ้ริการหรือการวางตาํแหน่งใด ๆ ท่ีมากกวา่ 25% 

 
บางการดาํเนินการในการศึกษาพิเศษจะตอ้งไดรั้บการยนิยอมจากผูป้กครอง แต่ไม่ทั้งหมด โปรดอ่าน คู่มือกระบวนการการศึกษาพิเศษแคนซสั หนา้ท่ี 7 
สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม 

 

IEP สามารถแก้ไขหรือถอดถอนได้หรือไม่ 
สามารถแก้ไข IEP ไดห้ลายวิธี: 

● หากทางโรงเรียนหรือทางผูป้กครองเห็นว่า IEP ควรไดรั้บการแกไ้ข ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงสามารถขอจดัประชุมเพื่อหารือการดาํเนินการน้ี 

http://www.ksde.org/Portals/0/SES/PH/PH-complete.pdf?ver=2015-01-30-144654-223
http://www.ksde.org/Portals/0/SES/PH/PH-complete.pdf?ver=2015-01-30-144654-223
http://www.ksde.org/Portals/0/SES/PH/PH-complete.pdf?ver=2015-01-30-144654-223
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● สามารถทาํการเปล่ียนแปลงบางอยา่งไดโ้ดยไม่ตอ้งประชุม แต่บางการกระทาํจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครอง แมว้า่จะไม่ตอ้งประชุมกต็าม 
● โปรดอยา่ลืมวา่ การเปล่ียนแปลงบางอยา่งสามารถกระทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครอง 

แต่ผูป้กครองจะตอ้งไดรั้บแจง้ล่วงหนา้ถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ และการเปล่ียนแปลงนั้นจะตอ้งไม่เกินกวา่ 25% 
ของการใหบ้ริการหรือการวางตาํแหน่งโดยไม่รับความยนิยอม 

 
ผูป้กครองสามารถ ถอน ความยนิยอมต่อ IEP ทั้งหมด หรือบริการใดบริการหน่ึงใน IEP ได ้ภายใตเ้ง่ือนไขเฉพาะ 

● หากทางผูป้กครองประสงคจ์ะถอนความยนิยอมต่อ IEP ทั้งหมด พวกเขาสามารถทาํได ้แต่อยา่งไรกต็าม 
นกัเรียนผูน้ั้นกจ็ะไดรั้บพิจารณาวา่เป็นนกัเรียนการศึกษาทัว่ไป และจะเสียการป้องกนัใด ๆ กต็ามในฐานะนกัเรียนท่ีมีความพิการภายใตก้ฎหมายรัฐและสหรัฐ 
เม่ือผูป้กครองถอนความยนิยอมในหลายบริการ และต่อมาขอใหด้าํเนินการบริการต่อ ทางโรงเรียนจะตอ้งทาํการประเมินสาํหรับการศึกษาพิเศษเบ้ืองตน้ 
ก่อนท่ีจะรับเดก็เขา้มาอีกคร้ังในการศึกษาพิเศษ 

● บางคร้ัง ผูป้กครองอาจตอ้งการถอนความยนิยอมต่อบริการใดบริการหน่ึง 
ทางโรงเรียนสามารถปฏิเสธไดห้ากเห็นวา่บริการนั้นจาํเป็นเพ่ือใหน้กัเรียนไดรั้บการศึกษาสาธารณะท่ีเหมาะสมฟรี (FAPE) 
หากทางผูป้กครองยงัตอ้งการถอนความยนิยอม พวกเขาสามารถทาํการคดัคา้นการตดัสินใจได ้

● โปรดอ่าน คู่มือกระบวนการการศึกษาพิเศษแคนซสั บทท่ี 8 สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม 
 

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง IEP ประจาํปี และการประเมินใหม่ทุกสามปี? 
ตามกฎหมายรัฐและสหรัฐ IEP จะตอ้งไดรั้บการทบทวนอยา่งนอ้ยเป็นรายปี นอกจากนั้น เราจะตอ้งประเมินนกัเรียนอีกคร้ังอยา่งนอ้ยทุก ๆ สามปีอีกดว้ย 
เพ่ือพิจารณาวา่นกัเรียนผูน้ั้นยงัคงมีคุณสมบติัรับบริการการศึกษาพิเศษอยูห่รือไม่ ในบางกรณี ทางทีม IEP อาจยนิยอมเพิกถอนการประเมินใหม่ทุก 3 ปีได ้
แต่ทางผูป้กครองจะตอ้งใหค้วามยนิยอมก่อนท่ีจะดาํเนินการ 

 

การศึกษาปัญญาเลศิ 

จะเกดิอะไรขึน้หากนักเรียนของฉันเคยอยู่ในโปรแกรมปัญญาเลศิในรัฐอ่ืน ที่ไม่มี IEP การศึกษาปัญญาเลศิ 
การมีส่วนร่วมในโปรแกรมส่งเสริมหรือปัญญาเลิศในรัฐอ่ืน ไม่สามารถรับประกนัไดว้า่ตวันกัเรียนจะไดรั้บบริการการศึกษาปัญญาเลิศในแคนซสั หรือโรงเรียนรัฐบาลลอวเ์รนซ์ 
หากรัฐดงักล่าวไม่มี IEP สาํหรับนกัเรียนท่ีไดรั้บการระบุวา่มีปัญญาเลิศ 
ทีมแกไ้ขปัญหาของโรงเรียนจะพิจารณาวา่ควรประเมินนกัเรียนผูน้ั้นใหรั้บบริการการศึกษาพิเศษหรือไม่ หากทางทีมไม่เร่ิมการประเมิน 
กระบวนการระบุคุณสมบติัรับการศึกษาปัญญาเลิศกจ็ะเสร็จส้ิน 

 

หากลูกของฉันไม่มีคุณสมบัตรัิบบริการการศึกษาปัญญาเลศิ จะเกดิอะไรขึน้หากฉันต้องการให้ลูกของฉันได้รับการประเมินใหม่ในภายหน้า 
การประเมินภายหนา้เพ่ือพิจารณาคุณสมบติัการศึกษาพิเศษนั้นเป็นไปได ้อยา่งไรกต็าม ทางผูป้กครองและบุคลากรควรพิจารณาอยา่งถ่ีถว้นถึงผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
จากการท่ีนกัเรียนตอ้งไดรั้บการประเมินหลายคร้ังดว้ย คาํถามท่ีควรนาํมาพิจารณาคือ “อะไรท่ีฉนัเห็นอยูต่อนน้ีท่ีทาํใหฉ้นัคิดวา่ผลจะแตกต่างออกไปในคร้ังน้ี” 
เน่ืองจากกระบวนการดงักล่าวอาจสร้างความเครียดต่อนกัเรียน จึงควรพิจารณาถึงผลกระทบอยา่งถ่ีถว้นก่อนดาํเนินการต่อไป 

http://www.ksde.org/Portals/0/SES/PH/PH-complete.pdf?ver=2015-01-30-144654-223


25  

คาํถามอ่ืน ๆ 

การศึกษาพเิศษเป็นตวัเลือกเดยีวที่จะให้ลูกของฉันได้รับการสนับสนุนเพิม่เตมิภายในโรงเรียนใช่หรือไม่ 
ไม่ ทางโรงเรียนรัฐบาลลอวเ์รนซ์เสนอการสนบัสนุนหลายรูปแบบผา่นทางโมเดลการป้องกนั CI3T (Comprehensive Integreated 3-
Tiered) หรือ “ครอบคลุมผสมผสาน 3 ชั้น” ท่ีมีฐานเป็นแผนป้องกนัหลกัสาํหรับนกัเรียนทุกคนท่ีกล่าวถึงสามหวัขอ้: วิชาการ พฤติกรรม และสงัคม 
เม่ือไม่สามารถตอบความตอ้งการของนกัเรียนได ้
ดว้ยแผนหลกั จะมีการนาํระดบัการสนบัสนุนเพ่ิมเติมไปใชป้ฏิบติั ตวัอยา่งเช่น นกัเรียนบางคนอาจไดรั้บประโยชน์จากกลุ่มเลก็ (การสนบัสนุนลาํดบัท่ีสอง) 
ในขณะท่ีนกัเรียนคนอ่ืน ๆ อาจตอ้งการการสนบัสนุนเป็นรายบุคคล (การสนบัสนุนลาํดบัท่ีสาม) ในกรณีส่วนใหญ่ 
เม่ือเดก็ไดรั้บการพิจารณาแลว้วา่ตอ้งการการสนบัสนุนเพ่ิมเติมจากท่ีครูประจาํชั้นมอบให ้
จะมีการจดัประชุมทีมและพฒันาแผนการแทรกแซงข้ึนมาโดยอิงตามความตอ้งการส่วนบุคคลของนกัเรียนผูน้ั้น บางคร้ังทีมนั้นจะเรียกวา่ทีม GEI 
(การแทรกแซงดา้นการศึกษาทัว่ไป) ทีมสนบัสนุนนกัเรียน หรือทีมปรับปรุงนกัเรียน 

 
อีกวิธีหน่ึงท่ีนกัเรียนบางคนจะไดรั้บการสนบัสนุนกคื็อผา่นแผน 504 
น่ีคือแผนแบบทางการท่ีทางโรงเรียนพฒันาข้ึนเพ่ือมอบการสนบัสนุนใหแ้ก่เดก็ท่ีมีความพิการตามท่ีพวกเขาตอ้งการ เพ่ือกาํจดัอุปสรรค 
และมอบการเขา้ถึงในโรงเรียนอยา่งเท่าเทียมใหแ้ก่พวกเขา แผน 504 มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาพิเศษ ดงันั้นจึงแตกต่างจาก IEP 

 

การนับรวมทุกกลุ่มคนคืออะไร และทํางานอย่างไร กฎหมายรัฐบาลกลางบังคบัการนับรวมทุกกลุ่มคนหรือไม่ 
การนบัรวมทุกกลุ่มคนเป็นศพัทท่ี์แสดงถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะมอบการศึกษาใหแ้ก่เดก็แต่ละคนใหถึ้งจุดท่ีสูงท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
ในโรงเรียนและหอ้งเรียนท่ีพวกเขาควรไดเ้ขา้เรียน น่ีจะเก่ียวขอ้งกบัการนาํบริการสนบัสนุนมาสู่เดก็ (แทนท่ีจะพาเดก็ไปท่ีบริการ) 
และตอ้งการเพียงแค่ใหเ้ดก็ไดรั้บประโยชน์จากการไดอ้ยูใ่นชั้นเรียน (แทนท่ีจะตอ้งตามนกัเรียนคนอ่ืน ๆ ใหท้นั) 
กฎหมายสหรัฐสองบทควบคุมดูแลเร่ืองการศึกษาของเดก็ท่ีมีความพิการ (IDEA & Section 504 ของพระราชบญัญติัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 1973) 
ทั้งสองบทกฎหมายน้ีไม่บงัคบัการนบัรวมทุกกลุ่มคน แต่บงัคบัใหมี้ความพยายามจดัตาํแหน่งการนบัรวม ซ่ึงเรียกวา่สภาพแวดลอ้มท่ีมีขีดจาํกดันอ้ยท่ีสุด (LRE) 
ตามกฎหมายแลว้ เดก็ท่ีมีความพิการจะตอ้งไดรั้บการศึกษาในสภาพแวดลอ้มท่ีมีขีดจาํกดันอ้ยท่ีสุด รัฐสภานิยาม “สภาพแวดลอ้มท่ีมีขีดจาํกดันอ้ยท่ีสุด” 
วา่เป็นการวางตาํแหน่งท่ีใกลเ้คียงกบัสภาพแวดลอ้มการศึกษาทัว่ไปมากท่ีสุด และยงัคงสามารถตอบความตอ้งการของเดก็ท่ีมีความพิการได ้ซ่ึงหมายความวา่ LRE 
จะแตกต่างกนัออกไปตามความตอ้งการของเดก็ผูน้ั้น เดก็จะตอ้งไดรั้บการศึกษาภายในหอ้งเรียนทัว่ไป พร้อมความช่วยเหลือและบริการเพ่ิมเติม 
นอกจากวา่เดก็คนนั้นไม่สามารถไดรั้บการศึกษาอยา่งเหมาะสมท่ีนัน่ได ้

 

ฉันจะทําให้ครูผู้สอนของลูกฉันทราบถงึ IEP ของลูกฉันได้อย่างไรก่อนโรงเรียนเปิดเทอม 
ครูผูส้อนการศึกษาพิเศษและผูใ้หบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้ง (นกัแกไ้ขการพดู นกักิจกรรมบาํบดั ฯลฯ) ควรทราบเก่ียวกบั IEP ของบุตรของท่านจากผูใ้หบ้ริการเม่ือปีก่อน 
หรือจากเขตโรงเรียนก่อนหนา้หากบุตรของท่านยา้ยมาจากนอกเขตโรงเรียนลอวเ์รนซ์ IDEA กาํหนดให ้IEP 
ของบุตรของท่านตอ้งสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยทุกคนท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบใชง้าน IEP ของบุตรของท่าน 
ครูผูส้อนหรือผูใ้หบ้ริการแต่ละท่านจะตอ้งรับทราบถึงบทบาทหนา้ท่ีของตนเองในการใชง้าน IEP และการอาํนวยความสะดวก การดดัแปลง และการสนบัสนุนรายบุคคล 
ตามท่ีระบุไวใ้น IEP ของบุตรของท่าน ในโรงเรียนรัฐบาลลอวเ์รนซ์ ผูจ้ดัการรายกรณีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นการส่ือสารกบัครูผูส้อนการศึกษาทัว่ไปเก่ียวกบั IEP 
ของบุตรของท่าน ผูป้กครองสามารถเลือกท่ีจะส่ือสารกบัครูผูส้อนของบุตรของตนโดยตรง และ/หรือ 
คุยกบัผูจ้ดัการรายกรณีของบุตรของตนเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บุคลากรโรงเรียนท่ีจาํเป็นทุกคนตระหนกัถึง IEP ของบุตรของตน 
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ฉันสามารถพบกบัครูผู้สอนใหม่ของบุตรของฉัน หรือเดนิชมอาคาร/ห้องเรียนได้หรือไม่ 
การขอพบครูผูส้อนใหม่ของบุตรของท่าน และ/หรือ เดินชมอาคาร/หอ้งเรียน ควรแจง้กบัครูใหญ่อาคารของบุตรของท่าน 

 

ครูเสริมวชิาการคืออะไร 
ครูผูส้อนในโปรแกรมการศึกษาพิเศษวิชาการสมัพนัธ์ มกัเรียกวา่ครูเสริมวิชาการ 

 

ผู้ช่วยคืออะไร และพวกเขาทําอะไร 
ผูช่้วย (เรียกอีกอยา่งวา่ผูช่้วยสอน หรือผูช่้วยก่ึงวิชาชีพ) 
เป็นพนกังานการศึกษาพิเศษท่ีโดยทัว่ไปแลว้จะไม่ไดรั้บอนุญาตในการสอน 
พวกเขาทาํหนา้ท่ีสอนนกัเรียนหลายหนา้ท่ีในสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 
ภายใตก้ารควบคุมดูแลของผูใ้หก้ารศึกษาท่ีมีใบอนุญาต 

 

ครูผู้สอนและผู้ช่วยของลูกของฉันจะได้รับการอบรมเร่ืองอะไรบ้าง 
โรงเรียนรัฐบาลลอวเ์รนซ์มอบการอบรมใหแ้ก่พนกังานใหม่ รวมถึงการพฒันาดา้นวิชาชีพใหก้บัครูผูส้อน ผูใ้หบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้ง และผูช่้วยก่ึงวิชาชีพทุกคน 
ขอ้บงัคบัต่อไปน้ีระบุไวโ้ดย Kansas State Department of Education อีกดว้ย: 

● ครูผูส้อนแต่ละบุคคลท่ีโรงเรียนรัฐบาลจา้งเป็นครูผูส้อนการศึกษาพิเศษตอ้งมีคุณสมบติัตรงตาม KSDE 
● บุคลากรบริการท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีหน่วยงานอนุญาตของแคนซสัตั้งไว ้ซ่ึงใชก้บัวิชาชีพท่ีนาํมาใหก้ารศึกษาพิเศษหรือบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 
● ผูช่้วยสอนจะตอ้งจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา (หรือไดใ้บรับรอง GED) และตอ้งไดรั้บการปฐมนิเทศเร่ืองการรักษาความลบั การบริการท่ีตอ้งให ้

และนโยบายกบักระบวนการของหน่วยงานการศึกษาทอ้งถ่ินเร่ืองการศึกษาพิเศษ 
 

IEP กบัแผน Section 504 แตกต่างกนัอยา่งไร 
แผน Section 504 มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาพิเศษ แผนเหล่าน้ีและ IEP อยูภ่ายใตก้ฎหมายท่ีแตกต่างกนัและใชง้านแตกต่างกนั แต่จุดมุ่งหมายนั้นเหมือนกนั 
คือช่วยใหน้กัเรียนไดป้ระสบความสาํเร็จในโรงเรียน แผน Section 504 ระบุไวใ้น Section 504 ของพระราชบญัญติัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
และพฒันาข้ึนเพ่ือนกัเรียนท่ีมีความพิการท่ีตอ้งใชส่ิ้งอาํนวยความสะดวกหรือการสนบัสนุนอ่ืน ๆ IEP ระบุไวใ้นกฎหมายการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ (IDEA) 
และพฒันาข้ึนเพ่ือนกัเรียนท่ีมีความพิการท่ีตอ้งใชวิ้ธีการสอนท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะ เพ่ือตอบความตอ้งการทางการศึกษา 

 
ตวัอยา่ง: นกัเรียนสองคนมีผลวินิจฉยัของการเป็นโรคสมาธิสั้น นกัเรียน ก ตอ้งการสภาพแวดลอ้มแบบเงียบสาํหรับการทาํขอ้สอบและการจดัท่ีนัง่ 
แต่ในทางวิชาการแลว้อยูใ่นระดบัเกรด และไม่ตอ้งใชวิ้ธีการสอนท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะ นกัเรียน ข ไม่สามารถตามทนัไดใ้นเชิงวิชาการเน่ืองมาจากความสมาธิสั้นของเขา 
และตอ้งใชวิ้ธีการสอนท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือใหส้ามารถตามไดท้นั และเขากต็อ้งการสภาพแวดลอ้มแบบเงียบสาํหรับการทาํขอ้สอบและการจดัท่ีนัง่ 
มนัเป็นไปไดว้า่นกัเรียน ก จะไดใ้ชแ้ผน Section 504 และนกัเรียน ข จะมีคุณสมบติัรับบริการการศึกษาพิเศษผา่น IEP โปรดทราบ: น่ีเป็นการอธิบายแบบง่าย 
หากคุณมีคาํถามเพ่ิมเติม โปรดติดต่อจิตแพทยโ์รงเรียนของบุตรของท่าน 
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ผู้สนับสนุนทางการศึกษาคืออะไร 
ผูส้นบัสนุนทางการศึกษามีอยูส่องประเภท 

● ผูส้นบัสนุนทางการศึกษา (เรียกวา่ “ผูป้กครองแทนท่ี” ในกฎหมายสหรัฐ) ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนมาเป็นตวัแทนของเดก็ผูน้ั้น 
เม่ือไม่ทราบตวัตนของผูป้กครอง ผูป้กครองไม่สามารถเขา้ร่วมได ้หรืออาํนาจปกครองบุตรถูกตดัขาด State Special Education for 
Exceptional Children Act มอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการการศึกษาแคนซสั (KSBE) 
แต่งตั้งผูส้นบัสนุนทางการศึกษาเพ่ือเป็นตวัแทนของเดก็ เม่ือไม่ทราบตวัตนผูป้กครอง ผูป้กครองไม่สามารถเขา้ร่วมได ้
หรืออาํนาจการปกครองบุตรถูกตดัขาด 

● ผูป้กครองอาจจา้งผูส้นบัสนุนทางการศึกษาจากเอกชนดว้ยหลายเหตุผล บางคร้ัง 
ผูป้กครองอาจรู้สึกวา่ตนเองตอ้งการความช่วยเหลือเพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงความตอ้งการทางการศึกษา หรือกระบวนการการศึกษาพิเศษของบุตรของตน บางคร้ัง 
ทางผูป้กครองและทางโรงเรียนอาจมีความเห็นไม่ตรงกนัในเร่ืองการบริการท่ีจาํเป็น และทางผูป้กครองอาจตอ้งการจา้งผูส้นบัสนุนมาช่วยเหลือพวกเขา 
ทางโรงเรียนรัฐบาลลอวเ์รนซ์ยนิดีรับผูส้นบัสนุนมาร่วมประชุม IEP และขอแนะนาํใหผู้ป้กครองรับทราบขอ้มูลเหล่าน้ี: 
o เม่ือผูป้กครองจา้งผูส้นบัสนุน พวกเขาสามารถพาผูส้นบัสนุนนั้นมาร่วมการประชุม IEP ได ้
o ผูส้นบัสนุนมิใช่สมาชิกของทีม แต่พวกเขาสามารถใหข้อ้มูลกบัทีมได ้
o การประชุม IEP นั้นจดัการและดาํเนินการโดยทางโรงเรียน มิใช่โดยผูส้นบัสนุน 

 
 

ทางโรงเรียนรัฐบาลลอว์เรนซ์มีบริการอะไรบ้าง สําหรับนักเรียนที่เป็นดสิเลก็เซีย ม ี
วธีิการอะไรบ้างที่ครูผู้สอนสามารถนํามาใช้ปฏิบัตกิบันักเรียนที่เป็นดสิเลก็เซียได้ 
เม่ือเดือนพฤศจิกายนปี 2019 ทางคณะกรรมการการศึกษารัฐแคนซสัมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใชค้าํแนะนาํดิสเลก็เซีย เขตการศึกษาโรงเรียนต่าง ๆ ในแคนซสักาํลงัพฒันาตาม 
ไทม์ไลน์ดสิเลก็เซีย ท่ีทางคณะกรรมการการศึกษารัฐแคนซสัมอบให ้โรงเรียนรัฐบาลลอวเ์รนซ์มุ่งมัน่ท่ีจะสนองความตอ้งการของนกัเรียนท่ีเป็นดิสเลก็เซีย 
และนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะของดิสเลก็เซีย ผา่นการใชก้ารริเร่ิมสอนอ่านของรัฐ รวมถึงการสอนอ่านเชิงหลกัฐาน และการสอนอ่านเขียนอยา่งมีโครงสร้าง 
เคร่ืองมือการสอนท่ีมีการวิจยัและหลกัฐานรับรอง มีใหใ้ชส้าํหรับนกัเรียนท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ตอ้งมีการแทรกแซงนอกเหนือไปจากการสอนหลกั 

 

การเปลีย่นผ่านคืออะไร 
การเปล่ียนผา่นมีหลายความหมายในบริบทของการศึกษาพิเศษ การเปล่ียนผา่นอาจหมายถึงการท่ีเดก็ยา้ยจากระดบัหน่ึงไปยงัอีกระดบัหน่ึง เช่น 
วยัเดก็ตอนตน้ไปสู่วยัเดก็อนุบาล วยัประถมไปเป็นวยัมธัยมตน้ หรือจากมธัยมตน้ไปยงัมธัยมปลาย 
ในความหมายท่ีเป็นทางการมากข้ึน บริการการเปล่ียนผา่นคือชุดประสานงานดา้นกิจกรรมท่ี: 
● ปรับปรุงทกัษะวิชาการและความสามารถของนกัเรียน เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยของนกัเรียน 

จากกิจกรรมในโรงเรียนไปยงักิจกรรมหลงัจากโรงเรียน เช่น การศึกษาหลงัชั้นมธัยมศึกษา การศึกษาดา้นวิชาชีพ การทาํงานแบบผสมผสาน 
(รวมถึงการทาํงานแบบมีการสนบัสนุนช่วยเหลือ) การศึกษาต่อไปและระดบัผูใ้หญ่ การบริการผูใ้หญ่ การใชชี้วิตโดยพ่ึงพาตนเอง 
หรือการมีส่วนร่วมในชุมชน 

● อิงจากความตอ้งการส่วนบุคคลของนกัเรียน โดยพิจารณาจากจุดเด่น ความชอบ และความสนใจของนกัเรียนผูน้ั้น 
● รวมถึง การสอน บริการท่ีเก่ียวขอ้ง ประสบการณ์ในชุมชน พฒันาการของการทาํงาน และเป้าหมายอ่ืน ๆ ในการใชชี้วิตผูใ้หญ่หลงัจากโรงเรียน 

และเม่ือเหมาะสม 

https://drive.google.com/file/d/1oU1WlVTHVFXLVvkRW9sYiHcvpZys6CWd/view
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การฝึกทกัษะการใชชี้วิตประจาํวนั บ่อยคร้ังท่ีบริการการเปล่ียนผา่นมกัจะรวมถึงการประเมินวิชาชีพเชิงความสามารถ 
 

ผู้ปกครองควรทําอย่างไรหากมีข้อขดัแย้งหรือข้อกงัวล 
เราเช่ือมัน่วา่นกัเรียนจะสร้างความกา้วหนา้ไดม้ากท่ีสุด ต่อเม่ือพ่อแม่ผูป้กครองและโรงเรียนร่วมมือกนั บางคร้ัง อาจเกิดขอ้ขดัแยง้ข้ึนได ้
และเรามุ่งมัน่ท่ีจะแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ี กระบวนการท่ีแนะนาํสาํหรับการแกไ้ขขอ้กงัวลในโรงเรียนนั้น 
สามารถทาํไดผ้า่นหนา้เพจแบบฟอร์มและกระบวนการขอ้ร้องเรียนใน เวบ็ไซต์เขตการศึกษา คุณสามารถอ่านกระบวนการเหล่าน้ีไดใ้นส่วนขอ้มูลเพ่ิมเติม 
ทา้ยคู่มือเล่มน้ี 

● ในกรณีส่วนใหญ่ การติดต่อผูจ้ดัการรายกรณีของนกัเรียนของท่านมกัจะเป็นขั้นตอนแรก บอกขอ้กงัวลใจกบัผูจ้ดัการรายกรณี 
และขอความช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาน้ี 

● หากยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้โปรดติดต่อครูใหญ่อาคาร 
● ผูติ้ดต่ออ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการและผูช่้วยผูอ้าํนวยการดา้นการศึกษาพิเศษระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 

และผูอ้าํนวยการบริหารการสนบัสนุนนกัเรียนและการศึกษาพิเศษ สามารถอ่านขอ้มูลการติดต่อเพ่ิมเติมไดใ้นเพจการศึกษาพิเศษของ 
เวบ็ไซต์เขตการศึกษา 

ผูป้กครองมีตวัเลือกการระงบัขอ้พิพาทอยา่งเป็นทางการอีกดว้ย หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดอ่าน  คู่มือกระบวนการการศึกษาพิเศษแคนซสั บทท่ี 10, 11, 
และ 12 

 

มีวธีิการใดบ้างที่ผู้ปกครองสามารถรับข้อมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการศึกษาพเิศษของโรงเรียนรัฐบาลลอว์เรนซ์ได้ 
สาํหรับคาํถามเก่ียวกบันกัเรียนรายบุคคล พ่อแม่และผูป้กครองสามารถติดต่อครูใหญ่ จิตแพทยข์องโรงเรียน 
หรือครูผูส้อนการศึกษาพิเศษท่ีโรงเรียนของบุตรหลานของตนเองได ้ผูติ้ดต่ออ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 
ผูอ้าํนวยการและผูช่้วยผูอ้าํนวยการดา้นการศึกษาพิเศษระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา และผูอ้าํนวยการบริหารการสนบัสนุนนกัเรียนและการศึกษาพิเศษ 
สามารถอ่านขอ้มูลการติดต่อไดท่ี้เพจการศึกษาพิเศษของ เวบ็ไซต์เขตการศึกษา 

 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาพเิศษลอว์เรนซ์คืออะไร 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาพิเศษลอวเ์รนซ์ (L-SEAC) ประกอบไปดว้ยผูป้กครอง USD 497 ผูมี้นกัเรียนท่ีมีความพิเศษ 
การประชุมคณะกรรมการทาํหนา้ท่ีเป็นพ้ืนท่ีสาํหรับการส่ือสารและการสนบัสนุนอยา่งเปิดเผย 
บทบาทของคณะกรรมการน้ีคือเพ่ือส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกการติดต่อส่ือสารและการสนบัสนุนร่วมกนัระหวา่งครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
สามารถอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมไดใ้นเพจการศึกษาพิเศษของเวบ็ไซต์เขตการศึกษา 

https://www.usd497.org/Domain/6888
https://www.usd497.org/Page/6076
http://www.ksde.org/Portals/0/SES/PH/PH-complete.pdf?ver=2015-01-30-144654-223
http://www.ksde.org/Portals/0/SES/PH/PH-complete.pdf?ver=2015-01-30-144654-223
https://www.usd497.org/Page/6076
https://www.usd497.org/Page/11373
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แหล่งข้อมูลเพิม่เตมิ 

เราใชแ้หล่งขอ้มูลต่อไปน้ีเพ่ือพฒันาคู่มือน้ี แหล่งข้อมูลนีใ้ห้ข้อมูลมากมายครบถว้น และเราขอแนะนําให้ท่านทบทวนเอกสารน้ัน เม่ือคุณมีคาํถามเก่ียวกบัการศึกษาพิเศษ 
 

คู่มือกระบวนการการศึกษาพิเศษแคนซสั คู่มือผูป้กครองดา้นการศึกษาพิเศษในแคนซสั 
เอกสารสิทธ์ิผูป้กครอง 

 
ผู้อาํนวยการบริหาร การบริการนักเรียน และการศึกษาพเิศษ โรงเรียนรัฐบาลลอว์เรนซ์ 
Kevin Harrell 
kharrell@usd497.org 
785-832-5000 x2221 

 
แหล่งข้อมูลสําคญัอ่ืนๆ 
● Families Together, Inc. เป็นศูนยก์ลางของ การฝึกอบรมและขอ้มูลของพอ่แม่ผูป้กครอง (PTI) และ ศูนยก์ลางครอบครัว-ถึง-ครอบครัว 

(F2F) ในแคนซสัท่ีใหบ้ริการครอบครัวของเดก็ วยัรุ่น และวยัหนุ่มสาวท่ีมีความพิการ และ/หรือมีความจาํเป็นทางการแพทยพิ์เศษแต่แรกเกิดจนถึงอาย ุ26 ปี 
topeka@familiestogetherinc.or
g 1-800-264-6343 

 
● Kansas State Department of Education, Special Education 

Services 1-800-203-9462 
 

● Disability Rights Center แคนซัส 1-
877-776-1541 

 
● The Arc of Douglas 

County 785-749-0121 
 

● Cottonwood 
CDDO 785-840-
1632 

 
● เวบ็ไซต์การศึกษาพเิศษ โรงเรียนรัฐบาลลอว์เรนซ์ 785-832-5000 

 
คณะกรรมการSที่ปรึกษาการศึกษาพเิศษCลอว์เรนซ์(L-SEAC) 
บางคร้ัง ผูป้กครองอาจตอ้งการพดูคุยกบัผูป้กครองลอวเ์รนซ์ท่านอ่ืน ๆ ผูมี้นกัเรียนท่ีมีความพิเศษ คณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาพิเศษลอวเ์รนซ์ (L-SEAC) 
ประกอบไปดว้ยผูป้กครอง USD 497 ผูมี้นกัเรียนท่ีมีความพิเศษ 
บทบาทของคณะกรรมการน้ีคือเพ่ือส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกการติดต่อส่ือสารและการสนบัสนุนร่วมกนัระหวา่งครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ผูป้กครองสามารถติดต่อ 
Ivonne Rivera หากตอ้งการสอบถามเร่ืองการติดต่อผูป้กครองใน L-SEAC หรือไปท่ี เวบ็เพจ L-SEAC 
Ivonne Rivera – ผู้ช่วยผู้บริหารการศึกษาพเิศษ 
Ivonne.rivera@usd497.org, 785-832-5000  
 
 
 

http://www.ksde.org/Agency/Division-of-Learning-Services/Early-Childhood-Special-Education-and-Title-Services/Special-Education/Legal-Special-Education/Kansas-Special-Education-Process-Handbook
https://www.ksde.org/Portals/0/SES/pubs/ParentGuideToSpecialEducation.pdf
http://www.ksde.org/Agency/Division-of-Learning-Services/Early-Childhood-Special-Education-and-Title-Services/Special-Education/Special-Education-Notices-Forms
mailto:kharrell@usd497.org
https://familiestogetherinc.org/
https://www2.ed.gov/programs/oseppic/index.html
https://familyvoices.org/lfpp/f2fs/
https://familyvoices.org/lfpp/f2fs/
http://familiestogetherinc.org/index.php/what-i-do/topeka-center/
http://familiestogetherinc.org/index.php/what-i-do/topeka-center/
http://www.ksde.org/Agency/Division-of-Learning-Services/Early-Childhood-Special-Education-and-Title-Services/Special-Education
http://www.ksde.org/Agency/Division-of-Learning-Services/Early-Childhood-Special-Education-and-Title-Services/Special-Education
https://www.drckansas.org/
http://www.thearcdcks.org/
http://www.thearcdcks.org/
http://www.cddo.cwood.org/
http://www.cddo.cwood.org/
https://www.usd497.org/Domain/2215
https://www.usd497.org/Page/11373
mailto:Ivonne.rivera@usd497.org
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