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ค าน า 
   ประเทศไทยตระหนักและให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ เพ่ือให้ 
คนพิการเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานและโอกาสการพัฒนาสมรรถนะ สามารถพ่ึงตนเอง และด ารงชีวิตได้อย่างมี
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิคนพิการ  
   การจัดท าแผนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ด าเนินการบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม โดยการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบ  
การจัดวางทิศทางและยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องบูรณาการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2579) ตลอดจนการรับฟังสาธารณะเพ่ือสร้างการรับรู้ การยอมรับและการเติมเต็ม 

ความเหมาะสมและเป็นไปได้ต่อการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการได้เห็นชอบแผนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
เพ่ือเป็นกรอบทิศทางและแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้องที่มุ่งการเชื่อมโยงบูรณาการการด าเนินการในทุกระดับ ทุกระบบ ในคราวประชุม  
ครั้งที่ 1 /2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  
   กระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณคณะผู้ด าเนินการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานทั้งภาครัฐ 
องค์กรภาคเอกชน และผู้มีส่วนร่วม ในการจัดท าแผนจนเสร็จสมบูรณ์ และคาดหวังว่าทุกภาคส่วน  

จะน าแผนไปใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามแผนต่อไป  
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สารบัญ   
เรื่อง                        หน้า 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร                     ก 

ส่วนที่ 1 บริบทการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ                1  
 สถานการณ์และแนวโน้มประชากรคนพิการ               1  
 การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ                   1  

- สถานการณ์การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการที่ผ่านมา          1  
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษา                8  

ส่วนที ่๒ การประเมินความต้องการทางยุทธศาสตร์             10  
   การประเมินความต้องการทางยุทธศาสตร์             10  
   การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์               17  
ส่วนที ่๓ ทิศทางการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ              20  
  วิสัยทัศน์                    20  
  พันธกิจ                    20  
  เป้าประสงค์                     20  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา                  20  
  แผนที่เชิงยุทธศาสตร์                 22  
ส่วนที ่๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา                 23 
  ประเด็นยทุธศาสตร์ด้านสิทธิและโอกาสการศึกษา            23 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา        23 

และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพการศึกษา              24 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ  24 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      24 

รองรับการจัดการศึกษาระบบดิจิทัล 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและ      25 

องค์ความรู้ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา             25 

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 เร่งผลิต พัฒนา และจัดระบบบริหารงานบุคคล       25 

ของข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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สารบัญ (ต่อ)   
เรื่อง                        หน้า  
ส่วนที ่๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา            

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ    26  

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ         26 

- ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา      27  
ส าหรับคนพิการ  

- ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการ      28 

โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ส่วนที ่5 การบริหารและประเมินผลแผน               29 
- ปัจจัยแห่งความส าเร็จ                 29 

- กลไกการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ               29 

- การประเมินผลยุทธศาสตร์                31 

ภาคผนวก                      47 
- ภาคผนวก ก กรอบแนวคิดและกระบวนการจัดท าแผน         48 
- ภาคผนวก ข รายงานผลการวิจัยการจัดวางยุทธศาสตร์แผนการจัดการศึกษา    54 

  ส าหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)  
- ภาคผนวก ค ท าเนียบหน่วยงาน              72 
- ภาคผนวก ง รายชื่อระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง          77 
- ภาคผนวก จ ค าสั่งคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง          80 
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สารบัญตาราง   
ตารางท่ี                          หน้า 

1 แสดงแนวโน้มจ านวนประชากรทั้งประเทศและประชากรที่พิการ ปี พ.ศ. (2560 – 2564)   1 
2 แสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษาพิการ จ าแนกตามประเภทความพิการ        4  

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2559  
3 แสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษาพิการจ าแนกตามสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ      5 

ปีการศึกษา 2559  
4 แสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษาพิการ จ าแนกระดับการศึกษา          6

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2559  
5 แสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษาพิการ จ าแนกตามสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ       6 

เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2556 / 2557 / 2558 และ 2559 
6 แสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษาพิการ จ าแนกตามประเภทความพิการ        7 

เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2556 / 2557 / 2558 และ 2559 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ความเป็นมา  
   พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พุทธศักราช 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่  2) พุทธศักราช 2556 ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานหลัก รับผิดชอบในการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ ประกอบกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2555 – 2559) ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้สิ้นสุดในปีงบประมาณ 2559 กระทรวงศึกษาธิการ  
จึงจัดท าแผนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือเป็นแผนแม่บท
ส าหรับหน่วยงานและองค์กรเครือข่ายน าไปใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ
ตามบทบาทภารกิจ  
   ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
   ผลการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ในรอบปี พ.ศ. 2555 – 2559 ตามแผน มีดังนี้  
   ด้านปริมาณ  
   จ านวนคนพิการได้รับการศึกษาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ส่งผลให้คนพิการมีงานท าเพ่ิมมากขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ องค์กรเอกชนด้านคนพิการ และ
เครือข่ายมีความเข้มแข็ง พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนพิการ  

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทางกายภาพของนักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการ มีการพัฒนาในทิศทางที่ดี
ขึ้นตามล าดับ โดยเฉพาะในระดับการศึกษาที่เป็นการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การเตรียม  

ความพร้อม และประสานส่งต่อมีรูปแบบวิธีการพัฒนาคนพิการในวัยเรียนเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยกระบวนการ
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) และแผนการสอน
รายบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) การจัดท าแผนการให้บริการช่วงเชื่อมต่อเฉพาะ
บุคคล (Individualized Transition Plan : ITP) รวมทั้งระบบการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวก  
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามระบบคูปองการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ มีการ
ด าเนินงานจัดท าระบบที่ส าคัญ 4 ส่วน ได้แก่ ระบบการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ระบบการพัฒนา
สถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม จัดวางระบบและพัฒนาเครือข่ายการกระจายสิ่งอ านวยความสะดวก  
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ให้เด็กพิการเรียนรวมและระบบการจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นตามประเภทความพิการ 
   ด้านคุณภาพ 
   คนพิการได้รับการคัดกรอง การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และได้รับการให้บริการช่วยเหลื อระยะ
แรกเริ่ม ผ่านหน่วยงานต่างๆ มีการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ 
ตามอัธยาศัย และการศึกษาทางเลือก โดยเฉพาะศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษในรูปแบบการเรียนรวม กระจายในทุกส านักงาน  

เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือรองรับคนพิการทุกคนให้ได้รับสิทธิและโอกาสในการศึกษาอย่างเสมอภาคกัน  
และได้มีโอกาสเรียนรวมกับนักเรียนทั่วไปในโรงเรียนใกล้บ้าน  มีการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัด 

การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลให้เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ มีการส่งเสริมการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีและมีสถานประกอบการที่รับคนพิการเข้าฝึกงานตามกฎหมายทวิภาคีโดยคนพิการ
จะมีรายได้ตลอดเวลาที่เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ  พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีองค์ความรู้

ก 
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ในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการได้อย่างมีคุณภาพ  พัฒนาสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ส าหรั บคน
พิการ ให้มีสภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเสมอภาค 
สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (Disability Support Services : DSS Center) สนับสนุน
การเรียนการสอนตลอดจนบริการเทคโนโลยี พร้อมทั้งพัฒนาการผลิตสื่อให้กับครูผู้สอนคนพิการเพ่ือน าไป
จัดกระบวนการเรียนการสอนคนพิการ  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  
โดยการพัฒนากลไกการประสานงานเครือข่ายในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการทั้งในระดับจังหวัด 
อ าเภอ และต าบล 
   ด้านประสิทธิภาพ  
   หน่วยงานที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการสามารถส่งเสริมและก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ส่งเสริม
และประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา  ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินการจัดการศึกษา เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สามารถ
ประกอบอาชีพ และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข รวมทั้งการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการทุกประเภท 
ครอบคลุมจ านวนคนพิการทั้ง 9 ประเภทความพิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
   ความท้าทายและแนวโน้มสถานการณ์อนาคต 
   ภายใต้อนุสัญญาสากล รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ด้านเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ อนุภูมิภาค และโลกมีผลกระทบ  

ที่เป็นความท้าทายและเป้าหมายความส าเร็จ ดังนี้  
   1. เน้นการขยายโอกาส การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ จากการจัดการศึกษาและบริการ 

ทางการศึกษาส าหรับคนพิการอย่างทั่วถึง 
   2. มีระบบการวินิจฉัย คัดกรองคนพิการ และรูปแบบการจัดกลุ่มประเภทคนพิการและ 

มีกระบวนการติดตามการช่วยเหลือคนพิการ 
   3. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
ทุกประเภทอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   4. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
กับคนพิการ จัดบริการทางการศึกษาให้ส าหรับคนพิการได้อย่างมีมาตรฐานและสนับสนุนให้องค์กร  

ด้านคนพิการและเครือข่ายมีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการในทุกมิติของการพัฒนาคนพิการ 
   5. ส่งเสริมให้มีงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านคนพิการ 
   6. พัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดหลักสูตรการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ เพื่อลดข้อจ ากัด
ของคนพิการที่มีความแตกต่างกันในแต่ละประเภท 

   7. พัฒนาครูและบุคลากรด้านการศึกษาส าหรับคนพิการ 
   8. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการมีงานท าเพ่ือสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
   9. สนับสนุนสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก และการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียน 

การสอนให้กับคนพิการ 
   10. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา คนพิการ ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และองค์กรเอกชนด้านคนพิการ ร่วมกันพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
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   ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา   
การจัดท าแผนแม่บท ใช้หลักการพ้ืนฐานทฤษฎีเชิงระบบ (System  Approach) เป็นฐาน 

เชื่อมโยงหลักการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์  (Strategic Management) การบริหารการเปลี่ยนแปลง  
(Change Management )  และหลั กการวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ การแบบมี ส่ วนร่ วม (Participatory Action 
Research : PAR) โดยก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาและความส าเร็จเมื่อสิ้นสุดแผน ดังนี้  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
คนพิการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยวิถีพอเพียง 

พันธกิจ (Mission)  
พันธกิจที่ 1 เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค    
พันธกิจที่ 2 สร้างคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระบบ  
พันธกิจที่ 3 ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่เป็นมาตรฐานและธรรมาภิบาล  
พันธกิจที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 

เป้าประสงค์ (Goal) 
คนพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของ  

แต่ละบุคคล และมีทักษะการด ารงชีวิต สามารถประกอบอาชีพพ่ึงตนเองได้ อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนให้บรรลุ วิสัยทัศน์ เมื่อสิ้นแผนประกอบไปด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ทั้ง 4 ด้าน 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสิทธิและโอกาสการศึกษา  

-  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพการศึกษา 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ   
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารรองรับการจัด

การศึกษาระบบดจิิทัล     
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่มุ่ง

ยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ     
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เร่งผลิต พัฒนา และจัดระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ  
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาส าหรับคนพิการ  
- ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน     
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   การบริหารและประเมินผลแผน 
   การน าแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติ ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์จ าเป็นต้องสร้างเสริมความส าเร็จปัจจัย 

แห่งความส าเร็จแผนการขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
   ปัจจัยแห่งความส าเร็จ การสร้างความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์ รองรับการบริหารจัดการ 

เชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การน าองค์กร องค์กรสมรรถนะสูง เวทีการมีส่วนร่วม และผู้ปกครองศึกษา 
   แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) การสื่อสารสาธารณะ 2) การประกาศ

การมีส่วนร่วม 3) การบันทึกความเข้าใจ 4) การจัดท าแผนปฏิบัติการส่วนร่วมแบบองค์รวมเชิงยุทธศาสตร์  
การรายงานสถานะ การติดตามและประเมินผล 5) การเสริมสร้างพลังขับเคลื่อน 

 การประเมินผลแผน ด าเนินการอย่างเป็นระบบ  ทั้ งระยะก่อนการด าเนินการ (Pre – 
Evaluation) ระหว่างการด าเนินการ (formative evaluation) และสิ้นสุดการด าเนินการ (Summative 
Evaluation) 
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   ส่วนท่ี 1 
บริบทการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 

   การศึกษาภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง ระบบเศรษฐกิจที่แข่งขันเสรี และไร้พรมแดน  
เป็นความท้าทายที่ประเทศต้องเผชิญ โดยการพัฒนาการศึกษาถือเป็นเครื่องมือส าคัญต่อการเสริมสร้าง
ศักยภาพประชากร รองรับการเปลี่ยนผ่านประเทศ สู่สังคมแห่งความมั่นคง – มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ซึ่งเป็นสิทธิพ้ืนฐานที่คนพิการต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถนะ และ  

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ให้สามารถด ารงตนได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้ความเป็นมนุษย์   

สถานการณ์และแนวโน้มประชากรคนพิการ  
   การส ารวจข้อมูลประชากรคนพิการมีการด าเนินการและจัดท าฐานข้อมูลโดยหลายหน่วยงาน
ท าให้การคิดประมาณการสัดส่วนคนพิการจากข้อมูลของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันไป กล่าวคือ 

   จากรายงานด้านคนพิการขององค์การอนามัยโลกและธนาคารโลก พบว่ามีประชากรมากกว่า 
1 พันล้านคน หรือร้อยละ 15 ของประชากรโลก ประสบปัญหาความพิการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  
และจากการประมาณการของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่ามีประชากร 16.5 ล้านคน 
หรือร้อยละ 2.64 มีปัญหาความพิการ นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกคาดว่าภายใน 10 ปีข้างหน้า 
ประชากรกลุ่มนี้อาจเพ่ิมจ านวนขึ้น โดยคนพิการยังเป็นกลุ่มคนที่ถูกละเลยในสังคม และขาดโอกาสในการ
เข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานหลายประการ รวมถึงการศึกษาด้วย 

   จากการส ารวจความพิการของส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร ที่จะด าเนินการส ารวจทุก 5 ปี โดยล่าสุดได้ด าเนินการส ารวจความพิการเมื่อปี พ.ศ. 2555 
พบว่า ประเทศไทยมีประชากรที่พิการประมาณ 1.5 ล้านคน หรือร้อยละ 2.2 ของประชากรทั่วประเทศ  
ประกอบกับการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 ที่ด าเนินการจัดท าโดย
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าให้สามารถค านวณจ านวนประชากร  

ที่ พิการซึ่ งจะน ามาใช้ เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ฉบับที่  3  
(พ.ศ. 2560 - 2564) ดังปรากฏในตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1 แนวโน้มจ านวนประชากรทั้งประเทศและประชากรที่พิการ ปี พ.ศ. 2560 – 2564 

ปี พ.ศ. ประชากรทั้งหมด (คน) จ านวนคนพิการ (คน) 
2560 
2561 

2562 

2563 

2564 

67,653,000 
67,832,000 
67,990,000 
68,128,000 
68,245,000 

1,488,366 
1,492,304 
1,495,780 
1,498,816 
1,501,390 

การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  
   สถานการณ์การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการที่ผ่านมา  
   จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)  
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 10 ระบุว่า การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ  
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและ  

มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ  
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สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่ง 
ไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการศึกษาส าหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบ  

ความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และ 

ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
   นอกจากนั้นพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2๕๕๑ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ได้ระบุไว้ว่า คนพิการมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 
แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา นอกจากนี้ก็มีสิทธิที่จะเลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบ  

และรูปแบบการศึกษา โดยค านึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจ าเป็นพิเศษของ
บุคคลนั้น อีกท้ังยังมีสิทธิได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของ  

คนพิการแต่ละประเภทและบุคคลด้วย 
      จากรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ณ วันที่  30 กันยายน 2559  
ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
พบว่า คนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจ าตัวคนพิการมีจ านวนทั้งสิ้น 1,642,763 คน โดยแบ่งเป็น 

คนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา จ านวน 616,783 คน (ร้อยละ 37.55 ของคนพิการที่ออกบัตรประจ าตัว
คนพิการ) แบ่งเป็นอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเรียน จ านวน 3 ,305 คน (ร้อยละ 0.54 ของคนพิการที่ไม่ได้รับ
การศึกษา) และอายุถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการศึกษา จ านวน 613 ,478 คน (ร้อยละ 99.46 ของคนพิการ 

ที่ไม่ได้รับการศึกษา) ส่วนคนพิการที่ได้รับการศึกษา จ านวน 1 ,025,980 คน มีการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษามากที่สุด จ านวน 843,819 คน (ร้อยละ 51.37) รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 
115,664 คน (ร้อยละ 7.04) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช./ปวส./ปวท.) จ านวน 22,004 คน 
(ร้อยละ 1.34) ระดับปริญญาตรี จ านวน 14 ,166 คน (ร้อยละ 0.86) ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 
1,885 คน (ร้อยละ 0.11) ระดับอนุปริญญา จ านวน 1 ,308 คน (ร้อยละ 0.08) และไม่ระบุ จ านวน 
27,134 คน (ร้อยละ 1.65) 
      ข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ณ วันที่  30 กันยายน 2558 มีคนพิการ 
ที่ได้รับการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ จ านวน 1 ,642 ,448 คน (ร้อยละ 2.52 ของประชากร 

ทั้งประเทศ) โดยแบ่งเป็นคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา จ านวน 748,106 คน (ร้อยละ 45.38 ของ 
คนพิการที่ออกบัตรประจ าตัวคนพิการ) แบ่งเป็นอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเรียน จ านวน 14,414 คน (ร้อยละ 
1.93 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา) และอายุถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการศึกษา จ านวน 733,692 คน 
(ร้อยละ 98.07 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา) ส่วนคนพิการที่ได้รับการศึกษา จ านวน 894,342 คน  
มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุดจ านวน 730,630 คน (ร้อยละ 44.48) รองลงมาคือ ระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน 98,736 คน (ร้อยละ 6.01) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช./ปวส./ปวท.) จ านวน 
19,358 คน (ร้อยละ 1.18) ระดับปริญญาตรี จ านวน 12,020 คน (ร้อยละ 0.73) ระดับอนุปริญญา 
จ านวน 1,884 คน (ร้อยละ 0.12) ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 1,381 คน (ร้อยละ 0.08) และไม่ระบุ 
จ านวน 30,333 คน (ร้อยละ 1.85) 
      ข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ณ วันที่  30 กันยายน 2557 มีคนพิการ 

ที่ได้รับการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ จ านวน 1 ,567 ,791 คน (ร้อยละ 2.41 ของประชากร 
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ทั้งประเทศ) โดยแบ่งเป็นคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา จ านวน 826,214 คน (ร้อยละ 52.70 ของ 
คนพิการที่ออกบัตรประจ าตัวคนพิการ) แบ่งเป็นอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเรียน จ านวน 12 ,540 คน (ร้อยละ 
1.52 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา) และอายุถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการศึกษา จ านวน 813 ,674 คน 
(ร้อยละ 98.48 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา) ส่วนคนพิการที่ได้รับการศึกษา จ านวน 741 ,577 คน  
มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุดจ านวน 613 ,140 คน (ร้อยละ 39.11) ระดับมัธยมศึกษา 
จ านวน 83,590 คน (ร้อยละ 5.33) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 16,958 คน (ร้อยละ 1.08) 
ระดับปริญญาตรี จ านวน 13,096 คน (ร้อยละ 0.83) ระดับอนุปริญญา จ านวน 2 ,617 คน (ร้อยละ 
0.17) ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 1 ,091 คน (ร้อยละ 0.07) และไม่ระบุ จ านวน 11 ,085 คน 
(ร้อยละ 0.71) 
      ข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 มีคนพิการ 

ที่ได้รับการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ จ านวน 1 ,419 ,569 คน (ร้อยละ 2.19 ของประชากร 

ทั้งประเทศ) โดยแบ่งเป็นคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา จ านวน 806,294 คน (ร้อยละ 56.80 ของ 
คนพิการที่ออกบัตรประจ าตัวคนพิการ) แบ่งเป็นอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเรียน จ านวน 11,434 คน (ร้อยละ 
0.42 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา) และอายุถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการศึกษา จ านวน 794 ,860 คน 
(ร้อยละ 98.58 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา) ส่วนคนพิการที่ได้รับการศึกษา จ านวน 613 ,275 คน  
มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุดจ านวน 517 ,617 คน (ร้อยละ 36.46) ระดับมัธยมศึกษา  
จ านวน 69,628 คน (ร้อยละ 4.91) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 14,831 คน (ร้อยละ 1.04) 
ระดับปริญญาตรี จ านวน 8 ,790 คน (ร้อยละ 0.62) ระดับอนุปริญญา จ านวน 1 ,725 คน (ร้อยละ 
0.12) และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 684 คน (ร้อยละ 0.05) 
      จากข้อมูลสถานการณ์ ด้านคนพิการดั งกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า คนพิการที่ ได้รับ 

การศึกษามีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยมีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด รองลงมา คือระดับ
มัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามล าดับ แต่ก็ยังมีคนพิการอีกเป็นจ านวนมากที่ไม่ได้รับ
การศึกษา จึงเป็นหน้าที่ของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะช่วยกันสนับสนุน
ช่วยเหลือให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการทางด้านการศึกษาได้อย่างทั่วถึง เพ่ือช่วยเพ่ิมศักยภาพให้คนพิการ
สามารถพ่ึงพาตนเองไดม้ีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข 
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 แผนการจัดการศกึษาส าหรับคนพกิาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) กระทรวงศกึษาธิการ 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 0 2288 5546  

 

      นักเรียน นักศึกษาพิการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
      กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาพิการเข้าศึกษาทุกระดับและทุกสังกัด
ตามความรู้ ความสามารถของนักเรียนแต่ละคนและมีนโยบายให้นักเรียน นักศึกษาพิการได้รับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี  ให้โอกาสคนพิการได้เรียนทั้งด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ในหลักสูตรสายสามัญและให้ฝึกวิชาชีพเพ่ือให้คนพิการสามารถพัฒนาตนเองให้เพียงพอที่จะพ่ึงตนเองได้ 
ซึ่งการศึกษานั้นต้องจัดให้คนพิการทุกคนที่อยากเรียนต้องได้เรียนโดยขยายการบริการการศึกษาท้ังในระบบ
และนอกระบบโรงเรียน เน้นการเรียนรวมและการจัดให้สอดคล้องกับประเภทและระดับของความพิการ
รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนและองค์กรเอกชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับ  

คนพิการทุกระดับ ทุกระบบและทุกรูปแบบ โดยรัฐให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากร 

ให้เท่าเทียมกับการจัดการศึกษาของรัฐ โดยกระทรวงศึกษาธิการแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น  
5 องค์กรหลัก คือ 1) หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) 2) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 4) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ 5) ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่ งด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ครอบคลุมจ านวนคนพิการ  
ทั้ง 9 ประเภทความพิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยในปีการศึกษา 2559 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้น าเสนอข้อมูลจ านวนนักเรียน นักศึกษา-

พิการ ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการพร้อมทั้งจ าแนกข้อมูลตามประเภทของหน่วยงานและประเภท
ความพิการทั้ง 9 ประเภท ได้ดังนี้  
ตารางที ่2 จ านวนนักเรียน นักศึกษาพิการ จ าแนกตามประเภทความพิการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ปีการศึกษา 2559 

ประเภทความพิการ จ านวน ร้อยละ 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  325,221 77.18 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 34,907 8.29 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 19,427 4.61 

บุคคลพิการซ้อน 10,270 2.44 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 7,790 1.85 

บุคคลออทิสติก 7,615 1.81 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 6,214 1.48 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 4,048 0.96 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 3,706 0.88 

ไม่ระบุประเภทความพิการ 2,052 0.49 

รวมทั้งหมด 421,250 100 
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 แผนการจัดการศกึษาส าหรับคนพกิาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) กระทรวงศกึษาธิการ 
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      จากตารางที่ 2 จ านวนนักเรียน นักศึกษาพิการ จ าแนกความพิการตามค านิยามของความ -

พิการพบว่า มีบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มากที่สุด จ านวน 325 ,221 คน (ร้อยละ 77.18) 
รองลงมาจะเป็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 34 ,907 คน (ร้อยละ 8.29)  
ส่วนประเภทความพิการที่มีจ านวนน้อยที่สุด คือ ไม่ระบุประเภทความพิการ จ านวน 2 ,052 คน  
(ร้อยละ 0.49)   
ตารางที ่3 จ านวนนักเรียน นักศึกษาพิการจ าแนกตามสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2559 

ประเภทความพิการ สพฐ. กศน. สกอ. สช. สอศ. รวม 

บุคคลพิการซ้อน 9,888 304 35 39 6 10,272 

บุคคลที่มีความบกพร่อง 
ทางการได้ยิน 

4,437 1,154 379 21 228 6,219 

บุคคลที่มีความบกพร่อง 
ทางการพูดและภาษา 3,729 198 12 82 27 4,048 

บุคคลที่มีความบกพร่อง 
ทางการเห็น 

2,198 1,043 203 58 204 3,706 

บุคคลที่มีความบกพร่อง 
ทางการเรียนรู้  324,358 692 24 20 65 325,159 

บุคคลที่มีความบกพร่อง 
ทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 7,166 540 63 8 13 7,790 

บุคคลที่มีความบกพร่อง 
ทางสติปัญญา 32,302 2,496 52 11 67 34,928 

บุคคลออทิสติก 7,133 203 211 61 19 7,627 

บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย หรือการ
เคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

11,066 7,345 621 6 411 19,449 

ไม่ระบุประเภท 

ความพิการ 
- - 1,702 306 44 2,052 

รวมทั้งหมด 402,277 13,975 3,302 612 1,084 421,250 

 จากตารางที่  3 จ านวนนักเรียนพิการในกระทรวงศึกษาธิการ จ าแนกตามสังกัด พบว่า  
สพฐ. มีจ านวนนักเรียนพิการมากที่สุด จ านวน 402,277 คน รองลงมาคือสังกัด กศน.จ านวน 13,975 คน  
ส่วนสังกัดที่มีจ านวนน้อยที่สุด คือ สังกัด สช. จ านวน 612 คน  

   จากตารางที่ 3 จ านวนนักเรียนพิการ สังกัด สพฐ. ในแต่ละประเภทความพิการ พบว่า จ านวน
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีมากที่สุด จ านวน 324 ,358 คน (ร้อยละ 80.63) รองลงมาคือ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 32 ,302 คน (ร้อยละ 8.03) ส่วนประเภทความพิการ 

ที่มีจ านวนน้อยที่สุด คือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น จ านวน 2,198 คน (ร้อยละ 0.55) 
   จากตารางที่ 3 จ านวนนักเรียน นักศึกษาพิการสังกัด กศน. ในแต่ละประเภทความพิการ พบว่า 
จ านวนบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ มีมากที่สุด จ านวน 7,345 คน 
(ร้อยละ 52.56) รองลงมาคือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 2 ,496 คน (ร้อยละ 
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 แผนการจัดการศกึษาส าหรับคนพกิาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) กระทรวงศกึษาธิการ 
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17.86) ส่วนประเภทความพิการที่มีจ านวนน้อยที่สุด คือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
จ านวน 198 คน (ร้อยละ 1.42) 
   จากตารางที่ 3 จ านวนนักศึกษาพิการสังกัด สกอ. ในแต่ละประเภทความพิการ พบว่า จ านวนที่ไม่
ระบุประเภทความพิการ มีมากที่สุด จ านวน 1,702 คน (ร้อยละ 51.54) รองลงมาคือ บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ จ านวน 621 คน (ร้อยละ 18.81) ส่วนประเภทความพิการที่
มีจ านวนน้อยที่สุด คือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา จ านวน 12 คน (ร้อยละ 0.36) 
   จากตารางที่ 3 จ านวนนักเรียน สังกัด สช. ในแต่ละประเภทความพิการ พบว่า จ านวนที่ไม่
ระบุประเภทความพิการ มีมากที่สุด จ านวน 306 คน (ร้อยละ 50) รองลงมาคือ บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการพูดและภาษา จ านวน 82 คน (ร้อยละ 13.40) ส่วนประเภทความพิการที่มีจ านวนน้อยที่สุด  
คือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ จ านวน 6 คน (ร้อยละ 0.98) 
   จากตารางที่ 3 จ านวนนักเรียน นักศึกษาพิการสังกัด สอศ. ในแต่ละประเภทความพิการ พบว่า 
จ านวนบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ มีมากที่สุดจ านวน 411 คน 
(ร้อยละ 37.92) รองลงมาคือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จ านวน 228 คน (ร้อยละ 21.03) 
ส่วนประเภทความพิการที่มีจ านวนน้อยที่สุด คือ บุคคลพิการซ้อน จ านวน 6 คน (ร้อยละ 0.55) 
ตารางที่  4 จ านวนนักเรียน นักศึกษาพิการ จ าแนกระดับการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ปีการศึกษา 2559 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

1. การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 416,864 98.95 

2. ระดับอนุปริญญาและสูงกว่า 4,386 1.04 

รวมทั้งหมด 421,250 100 

   จากตารางที่ 4 กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับนักเรียน นักศึกษาพิการในทุกระดับการศึกษา 

จากการส ารวจพบว่า ระดับการศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนพิการมากที่สุด ได้แก่ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จ านวน 416,864 คน (ร้อยละ 98.95) รองลงมาคือ ระดับอนุปริญญาและสูงกว่า จ านวน 4,386 คน 
(ร้อยละ 1.04)   
ตารางที ่5 จ านวนนักเรียน นักศึกษาพิการ จ าแนกตามสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปรียบเทียบ ปีการศึกษา  

2556 / 2557 / 2558 และ 2559 

สังกัด 
ปีการศึกษา  

2556 2557 2558 2559 

สพฐ. 323,817 377,429 238,113 402,277 

กศน. 21,986 18,156 15,104 13,975 

สอศ. 1,030 1,021 1,054 1,084 

สกอ. 4,411 2,854 3,151 3,302 

สช. 5276 5,246 5,279 612 

รวมทั้งหมด 356,520 404,706 262,701 421,250 
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 แผนการจัดการศกึษาส าหรับคนพกิาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) กระทรวงศกึษาธิการ 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 0 2288 5546  

 

   จากตารางที่ 5 จ านวนนักเรียน นักศึกษาพิการที่จ าแนกตามสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า  
ในแต่ละสังกัดมีจ านวนนักเรียน นักศึกษาพิการ จ านวนเพิ่มขึ้น ตามล าดับ   
ตารางที่  6 จ านวนนักเรียน นักศึกษาพิการ จ าแนกตามประเภทความพิการเปรียบเทียบ ปีการศึกษา  

2556 / 2557 / 2558 และ 2559 

ประเภทความพิการ 
ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 7,822 5,146 6,766 3,706 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 10,886 8,266 7,547 6,219 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 38,834 31,583 29,539 34,928 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 

หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 
29,743 19,161 19,629 19,449 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 228,135 238,441 174,396 325,159 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 4,193 3,014 3,369 4,048 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรือ
อารมณ์ 6,732 5,331 5,913 7,790 

บุคคลออทิสติก 9,585 6,650 7,115 7,627 

บุคคลพิการซ้อน 7,848 8,735 8,386 10,272 

ไม่ระบุประเภทความพิการ 2,742 78,379 41 2,052 

รวมทั้งหมด 356,520 404,706 262,701 421,250 

   จากตารางที่ 6 ในปีการศึกษา 2556 จ านวนนักเรียน นักศึกษาพิการทั้งหมด จ าแนกตาม
ประเภทความพิการ พบว่า มีจ านวนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มากที่สุด 228,135 คน 
รองลงมาคือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 38,834 คน จ านวนน้อยที่สุดคือ ไม่ระบุ
ประเภทความพิการ จ านวน 2,742 คน   
   จากตารางที่ 6 ในปีการศึกษา 2557 จ านวนนักเรียน นักศึกษาพิการทั้งหมด จ าแนกตาม
ประเภทความพิการ พบว่า มีจ านวนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มากที่สุด 238,441 คน 
รองลงมาคือ ไม่ระบุประเภทความพิการ จ านวน 38 ,834 คน จ านวนน้อยที่สุด คือ บุคคลที่มี 
ความบกพร่องทางการพูดและภาษา จ านวน 3,014 คน   
   จากตารางที่ 6 ในปีการศึกษา 2558 จ านวนนักเรียน นักศึกษาพิการทั้งหมด จ าแนกตาม
ประเภทความพิการ พบว่า มีจ านวนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มากที่สุด 174 ,396 คน 
รองลงมาคือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 29,539 คน จ านวนน้อยที่สุด คือ ไม่ระบุ
ประเภทความพิการ จ านวน 41 คน   
   จากตารางที่ 6 ในปีการศึกษา 2559 จ านวนนักเรียน นักศึกษาพิการทั้งหมด จ าแนกตาม
ประเภทความพิการ พบว่า มีจ านวนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มากที่สุด 325,159 คน 
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รองลงมาคือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 34,928 คน จ านวนน้อยที่สุด คือ ไม่ระบุ
ประเภทความพิการ จ านวน 2,052 คน   
      การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
      ผลของการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในช่วง 

ระยะที่ผ่านมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2๕50 - จนถึงปัจจุบัน เริ่มจากแผนพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษส าหรับ 

คนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) กระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าหนดว่าคนพิการควรได้รับ
การศึกษาทุกระบบ ทุกระดับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย 
เหมาะสม และพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยได้เรียนรู้วิชาการ พัฒนาทักษะชีวิต และประกอบอาชีพตาม
ความสามารถ พ่ึงตนเองได้ มีคุณธรรม ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค  ผลของการจัดบริการการศึกษาส าหรับคนพิการ ในช่วงปี  
พ.ศ. ๒๕๕0 – ๒๕๕4 พบว่า ประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจในหลายด้านด้วยกัน อาทิ จ านวนคนพิการ
ได้รับการศึกษาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ส่งผลให้คนพิการ  

มีงานท าเพ่ิมมากขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ องค์กรเอกชนด้านคนพิการ และเครือข่ายมีความเข้มแข็ง 
พร้อมทั้ งมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนพิการได้ ด้านผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียน และทางกายภาพของนักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการ มีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นตามล าดับ 
โดยเฉพาะในระดับการศึกษาที่ เป็นการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การเตรียมความพร้อ ม  
และประสานส่งต่อมีรูปแบบวิธีการพัฒนาคนพิการในวัยเรียนเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยกระบวนการจัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) และแผนการสอน
รายบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) การจัดท าแผนการให้บริการช่วงเชื่อมต่อเฉพาะบุคคล 
(Individualized Transition Plan : ITP) รวมทั้งระบบการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามระบบคูปองการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ มีการด าเนินงาน
จัดท าระบบที่ส าคัญ 4 ส่วน ได้แก่ ระบบการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ระบบการพัฒนาสถานศึกษา 

ที่จัดการเรียนรวม จัดวางระบบและพัฒนาเครือข่ายการกระจายสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ  
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางให้เด็กพิการเรียนรวม และระบบการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะ
สั้นตามประเภทความพิการ 
     ในระยะต่อมาได้มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเป้าหมายที่ส าคัญคือให้คนพิการทุกประเภทมีสิทธิได้รับ
การศึกษาและได้รับความช่วยเหลือทางการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ มีสิทธิได้รับ  

สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา และการจัดบริการทาง 

การศึกษาให้กับคนพิการต้องจัดให้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผ่านการด าเนินงานที่เน้นการสร้าง  

โอกาสให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละ
ประเภทความพิการในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาส าหรับ  

คนพิการ ผลของการจัดบริการการศึกษาส าหรับคนพิการ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕5 – ๒๕๕9 พบว่า  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลคนพิการด้านการศึกษา คนพิการได้รับ 

การคัดกรอง การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และได้รับการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ผ่านหน่วยงานต่างๆ   
มีการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และการศึกษา
ทางเลือก โดยเฉพาะศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มี 
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ความต้องการจ าเป็นพิเศษในรูปแบบการเรียนรวมกระจายในทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือรองรับ
คนพิการทุกคนให้ได้รับสิทธิและโอกาสในการศึกษาอย่างเสมอภาคกัน และได้มีโอกาสเรียนรวมกับนักเรียน
ทั่วไปในโรงเรียนใกล้บ้าน มีการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  

ให้เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ มีการส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและ  

มีสถานประกอบการที่รับนักเรียนนักศึกษาพิการเข้าฝึกงานตามกฎหมายทวิภาคีโดยคนพิการจะมีรายได้
ตลอดเวลาที่เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ  พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีองค์ความรู้ในการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการได้อย่างมีคุณภาพ  พัฒนาสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ส าหรับคนพิการ ให้มี
สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเสมอภาค สนับสนุน 

การจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (Disability Support Services : DSS Center)  สนับสนุนการเรียน 

การสอนตลอดจนบริการเทคโนโลยี พร้อมทั้งพัฒนาการผลิตสื่อให้กับครูผู้สอนคนพิการเพ่ือน าไปจัด
กระบวนการเรียนการสอนให้กับคนพิการ  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ   
โดยการพัฒนากลไกการประสานงานเครือข่ายในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการทั้งในระดับจังหวัด  
อ าเภอ และต าบล 
     จากสาระบัญญัติตามปฏิญญาสากล รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนทิศทาง นโยบายเปลี่ยนผ่านประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ท่ามกลาง
กระแสการเปลี่ ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้  (Knowledge Based Economy : KBE)  
การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนพิการให้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุขสามารถ
ด ารงวิถีแห่งตนได้อย่างสมเกียรติภูมิของความเป็นมนุษย์ และการเสริมสร้างทุนมนุษย์ที่ทรงคุณค่าเพ่ือการ
ขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นโจทย์ท้าทายศักยภาพของรัฐบาลและองค์กรภาคีเครือข่าย  
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ส่วนท่ี 2 
การประเมินความต้องการทางยุทธศาสตร์ 

   การจัดท าแผนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ฉบับที่ 3  (พ.ศ.2560 – 2564) เกิดขึ้นจากภาคี
ภาครัฐและองค์กรเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านคนพิการ ร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการทาง
ยุทธศาสตร์ (Needs Assessment) ทั้งด้านนโยบาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสถานการณ์ด้านคนพิการ 
รวมถึงการประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ (Gap Analysis) เพ่ือทราบถึงสภาพแวดล้อมแนวโน้ม 

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกด้านคนพิการ เพ่ือทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และข้อจ ากัดของหน่วยงานที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการทุกระดับ เพ่ือการจัดวางทิศทางและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategic Formulation) การก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ บนหลักการพ้ืนฐาน ได้แก่ สาระบัญญัติตามกฎหมาย การบริหารจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ ( Integrated Strategic Management) การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR)  

การประเมินความต้องการทางยุทธศาสตร์ 
การประเมินความต้องการ (Needs Assessment) ขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholder) ด าเนินการสอดคล้องกับบทบัญญัติในกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
นิยามและกลุ่มเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๒ จ าแนกเป็น ๙ ประเภท ดังนี้    
      ๑. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแต่ระดับเล็กน้อย 
จนถึงตาบอดสนิท ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภทดังนี้ 
    ๑.๑ คนตาบอด หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นมาก จนต้องใช้สื่อสัมผัสและสื่อเสียง 
หากตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้ว อยู่ในระดับ ๖ ส่วน ๖๐ (๖/๖๐) หรือ ๒๐ ส่วน ๒๐๐ 
(๒๐/๒๐๐) จนถึงไม่สามารถรับรู้เรื่องแสง  

   ๑ .๒ คนเห็นเลือนราง หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็น แต่ยังสามารถอ่านอักษร 

ตัวพิมพ์ ขยายใหญ่ด้วยอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หรือเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก หากวัด  
ความชัดเจนของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ ๖ ส่วน ๑๘ (๖/๑๘) หรือ ๒๐ ส่วน ๗๐ (๒๐/๗๐)  
      ๒. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับหูตึงน้อย 
จนถึงหูหนวก ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
   ๒.๑ คนหูหนวก หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถเข้าใจ การพูดผ่าน
ทางการได้ยิน ไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งโดยทั่วไปหากตรวจการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยิน 
๙๐ เดซิเบลขึ้นไป 
   ๒.๒ คนหูตึง หมายถึง บุคคลที่มีการได้ยินเหลืออยู่เพียงพอที่จะได้ยินการพูดผ่านทาง 

การได้ยิน โดยทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งหากตรวจวัดการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยินน้อยกว่า  
๙๐ เดซเิบล ลงมาถึง ๒๖ เดซิเบล 
      ๓. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่ บุคคลที่มีความจ ากัดอย่างชัดเจนในการ 

ปฏิบัติตน (Functioning) ในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย 

อย่างมีนัยส าคัญ ร่วมกับความจ ากัดของทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย ๒ ทักษะจาก ๑๐ ทักษะ ได้แก่  
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การสื่อความหมาย การดูแลตนเอง การด ารงชีวิตภายในบ้าน ทักษะทางสังคม การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน การรู้จักดูแลควบคุมตนเอง การน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน การท างาน การใช้
เวลาว่าง การรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ ๑๘ ปี 
      ๔. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ซึ่ งแบ่งเป็น  
๒ ประเภท ดังนี้ 
       ๔.๑ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว ได้แก่ บุคคลที่มีอวัยวะ 

ไม่สมส่วนหรือขาดหายไป กระดูกหรือกล้ามเนื้อผิดปกติ มีอุปสรรคในการเคลื่อนไหว ความบกพร่อง
ดังกล่าวอาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การไม่สมประกอบ  

มาแต่ก าเนิด อุบัติเหตุและโรคติดต่อ 
    ๔ .๒ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ ได้แก่ บุคคลที่มีความเจ็ บป่วยเรื้อรัง 
หรือมีโรคประจ าตัวซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ซึ่งมีผลท าให้
เกิดความจ าเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ 
   ๕. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติในการท างาน 

ของสมองบางส่วนที่แสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะความสามารถด้านใด
ด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ในด้านที่บกพร่องได้  
ทั้งท่ีมีระดับสติปัญญาปกติ 

๖. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่อ งในการ 
เปล่งเสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือบุคคลที่มีความบกพร่อง 

ในเรื่องความเข้าใจหรือการใช้ภาษาพูด การเขียนหรือระบบสัญลักษณ์อ่ืนที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจ
เกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหาและหน้าที่ของภาษา 

๗. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์  ได้แก่ บุคคลที่มีพฤติกรรม 

เบี่ยงเบนไปจากปกติเป็นอย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจาก  

ความบกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้ อารมณ์หรือความคิด เช่น โรคจิตเภท
โรคซึมเศร้า โรคสมองเสื่อม เป็นต้น 

๘. บุคคลออทิสติก ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติของระบบการท างานของสมองบางส่วน  
ซึ่งส่งผลต่อความบกพร่องทางพัฒนาการด้านภาษา ด้านสังคมและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และมี  
ข้อจ ากัดด้านพฤติกรรม หรือมีความสนใจจ ากัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความผิดปกตินั้ นค้นพบได้ก่อน 

อายุ ๓๐ เดือน  
๙. บุคคลพิการซ้อน ได้แก่ บุคคลที่มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่า 

หนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน 
   กฎ ระเบียบและนโยบายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)              
พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้ระบุตามความในมาตรา 8 (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา มาตรา 9 (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา  มาตรา 9(6) การมี  
ส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมาตรา 10 วรรคสอง
และวรรคสาม ระบุว่า “การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
หรือ ไม่มี ผู้ ดู แล  หรือด้ อยโอกาส ต้ องจัด ให้ บุ คคลดั งกล่ า วมี สิท ธิและโอกาสได้ รับการศึ กษา 
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ขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ
ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 
 2.  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2556 มีสาระส าคัญ คือ ให้คนพิการได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ
จนตลอดชีวิตสามารถได้รับเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ื นใด 

ทางการศึกษา พร้อมทั้ง เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยค านึงถึง
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น ผ่านการศึกษา  

ที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การทดสอบ  

ทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล   
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  
(พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนใน
สังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก โดยในส่วนคนพิการ เน้นการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง 
โดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย ซึ่งกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ดังกล่าวนั้น คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ได้ระบุถึงหน้าที่ของรัฐ  

ในการลดความเหลื่อมล้ าและก าหนดสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ซึ่งครอบคลุมถึงการให้คนพิการ 

ได้รับความช่วยเหลือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าว 

ถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
 4.  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ก าหนดวิสัยทัศน์“ประเทศมี 
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่
การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยอนาคตประเทศไทย ปี  2579  
คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาใน
อนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบ 
เป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ และสังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม 
มีความเหลื่อมล้ าน้อย อัตราความยากจนต่ า มีการกระจายโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรการสร้างฐานอาชีพ 
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ และกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง ไม่คอรัปชั่น โดยที่ประชาชน  

ทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข   
 5.  ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่ก าหนดจุดมุ่งหมายของ 
การจัดการศึกษา ให้การศึกษาเป็นเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง 

มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ และด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข โดยเน้นการเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาค  

ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถให้เต็มตาม 
ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล  
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 6.   พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่  2) พ.ศ. 2556 และกฎกระทรวงอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้คนพิการได้รับโอกาส สิทธิ            
การสงเคราะห์ การพัฒนา การจ้างงานและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ ฯลฯ 
 7.   กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าถึ งและใช้ประโยชน์ 
จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยี  
สิ่ งอ านวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ ส าหรับคนพิการ พ.ศ.2554   
 8.   กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก 
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ.2550 
 9.   ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เป็นกฎบัตรที่แสดงถึงความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษยชน 

ขั้นพ้ืนฐานในศักดิ์ศรี คุณค่าตัวบุคคลและในความเสมอภาคแห่งสิทธิของทั้งชายและหญิง ส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางสังคม ตลอดจนมาตรฐานแห่งชาติให้ดีขึ้น มีเสรีภาพมากขึ้น 
 10. ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทย พ.ศ.2541 รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึ งสิทธิของ 
คนพิการไทยโดยผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรคนพิการได้ร่วมกัน 
จัดท าปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน        
พ.ศ. 2541 มีสาระที่ส าคัญเก่ียวข้องกับการศึกษาส าหรับคนพิการ ดังนี้ 
        10.1 คนพิการ มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ มีสิทธิและเสรีภาพแห่งบุคคล ย่อมได้รับ
ความคุ้มครองในฐานะพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมีสิทธิต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้
ภายใต้ปฏิญญาฉบับนี้ โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ และปราศจากการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา การเมือง ภาษา
ถิ่นก าเนิด เพศ อายุ หรือสถานะอ่ืนใด 

        10.2 คนพิการ มีสิทธิแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 
        10.3 คนพิการ มีสิทธิเข้าร่วมในการตัดสินใจก าหนดนโยบายและแผนงานทุกด้าน 

ที่เก่ียวกับคนพิการทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  
        10.4 คนพิการ มีสิทธิได้รับการดูแลฟ้ืนฟูสมรรถภาพและพัฒนาตั้ งแต่แรกเกิด 

และแรกเริ่มที่พบความพิการ รวมทั้งผู้ปกครองและครอบครัวของคนพิการต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐ  

ในทุกด้านเพ่ือให้สามารถฟ้ืนฟูสมรรถภาพและพัฒนาคนพิการอย่างเต็มตามศักยภาพ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของแต่ละบุคคล  
        10.5 คนพิการ มีสิทธิได้รับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอย่างอิสระ
ได้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
        10.6 คนพิการ มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพในทุกระดับทุกรูปแบบ
ของการจัดการศึกษาตามความต้องการของคนพิการอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือการส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

โดยไม่มีการจ ากัด กีดกัน เลือกปฏิบัติ หรือข้อยกเว้นใด ๆ  
        10.7 คนพิการ มีสิทธิและโอกาสได้รับการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ การฝึกอาชีพ
การประกอบอาชีพ ทุกประเภท ได้รับการจ้างงานหรือว่าจ้างเข้าท างานตามความต้องการและความสามารถ 
โดยได้รับค่าตอบแทน และสวัสดิการ ได้รับความก้าวหน้า รวมทั้งได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานโดย
ไม่มีการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติ 
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        10.8 คนพิการ มีสิทธิได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกคุกคามทางเพศ ท าร้าย
ร่างกายและจิตใจ กักขัง เอารัดเอาเปรียบ หรือการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ จากความพิการ ทั้งนี้ให้ได้รับ
ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป 
        10.9 คนพิการ มีสิทธิอยู่ร่วมกับครอบครัว ชุมชนของตน และมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่             
ในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
        10.๑0 คนพิการ มีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลือจากรัฐ 
เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป 
        10.11 คนพิการ มีสิทธิได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมได้รับรู้และเข้าใจคนพิการในทางสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิ ศักยภาพ และความสามารถ 
รวมทั้งการบ าเพ็ญประโยชน์ของคนพิการ 
        10.12 คนพิการ มีสิทธิได้รับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ 
ของคนพิการ ทั้งนี้ ต้องได้รับการสนับสนุนให้มีสื่อทุกประเภทที่เหมาะสมกับความพิการ รวมทั้งต้องจัดให้มี
ล่ามภาษามือ อักษรเบรลล์ สื่ออิเล็กโทรนิกส์ หรืออุปกรณ์พิเศษอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร 
        10.13 คนพิการ และครอบครัว ชุมชน สังคม มีสิทธิได้รับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร             
เพ่ือทราบถึงสิทธิอันระบุไว้ในปฏิญญาฉบับนี้โดยทั่วถึง 
        10.14 รัฐต้องให้ความส าคัญและปฏิบัติตามพันธสัญญาที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ซึ่งลงนาม 

หรือตกลงร่วมกันในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
 11. แผนปฏิบัติการระดับโลกด้านคนพิการ มีวาระเพ่ือการปฏิบัติและกฎมาตรฐานเกี่ยวกับคน
พิการ ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาคนพิการโดยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดมาตรการอันจะเป็นผลดีแก่การ
ป้องกันความพิการ การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ ด้วยการตระหนักถึงเป้าหมาย            
ของการมีโอกาสและการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของคนพิการในการด ารงชีวิตในสังคม ตลอดจนการพัฒนา             
ความเสมอภาคกับคนทั่วไปให้เป็นจริง จากแนวคิดและแนวทางดังกล่าวจึงก าหนดเป็นทิศทาง ดังนี้ 
       11.1 ส่งเสริมให้คนพิการ ครอบครัว ชุมชน และสังคม มี เจตคติ เชิงสร้างสรรค์ 
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการทุกประเภทในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       11.2 เร่งเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษส าหรับคนพิการ            
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดบริการพัฒนาสมรรถภาพคนพิการในระบบการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) ตามแผนการจ ัดการศ ึกษาเฉพาะบ ุคคล (Individualized 
Education Program : IEP) และตามแผนการสอนรายบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) 
และให้มีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
       11.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสนับสนุนให้น าผลการวิจัยเป็นเครื่องมือก าหนด 
แนวทางการด าเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษส าหรับคนพิการในทุกระดับ และทุกระบบการศึกษา 

       11.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษในทุกภาคส่วน 

พร้อมทั้งจัดระบบการสนับสนุนการประสานงานแบบเครือข่ายขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
คนพิการด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ด้านสังคม และด้านการประกอบอาชีพ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานการจัด
การศึกษาพิเศษส าหรับคนพิการในทุกระดับ และทุกระบบการศึกษาอย่างบูรณาการ 
       11.5 พัฒนากองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการเพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการในทุกระดับ และทุกระบบการศึกษา 
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  12. ปฏิญญารัฐมนตรีว่าด้วยทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. 2556 – 2565  
ได้ให้ความส าคัญกับทิศทางนโยบาย ดังต่อไปนี้  
    12.1 ลดความยากจนและขยายโอกาสในการท างานและการจ้างงาน 
    12.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองและการตัดสินใจ 
    12.3  ส่งเสริมการเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การขนส่งสาธารณะ ความรู้ และ 

การสื่อสาร 
    12.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งการคุ้มครองทางสังคม 
    12.5 ขยายการช่วยเหลือในระยะแรกเริ่มและด้านการศึกษาให้กับคนพิการ 
    12.6  ประกันความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมพลังสตรี 
    12.7  ประกันการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติส าหรับคนพิการ 
    12.8  ปรับปรุงข้อมูลด้านคนพิการให้น่าเชื่อถือและสามารถเปรียบเทียบได้ 
    12.9  เร่งให้มีการให้สัตยาบันและด าเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและ 

การปรับกฎหมายในประเทศให้สอดคล้องกับอนุสัญญา 
    12.10 พัฒนาความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค  
  13. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป็นกรอบ           
ทิศทางการพัฒนาของโลกภายหลังปี  ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ที่องค์การสหประชาชาติ (United 
Nations : UN) ก าหนดต่อเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development 
Goals : MDGs) ที่สิ้นสุดลงเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ โดยประเทศสมาชิกทั่วโลกกว่า ๑๑๓ ประเทศ           
ได้รับรองเอกสาร “การเปลี่ยนแปลงโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี  ๒๐๓๐” (Transforming           
Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development) ซึ่ งถือ เป็น พันธะสัญญาทาง
การเมืองในระดับผู้น าเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า เพ่ือยืนยัน
เจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกในการแก้ไขปัญหาความยากจนและขจัดความเหลื่อมล้ า  

ในทุกมิติรวมถึงรูปแบบและการบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน  เพ่ือสานต่อภารกิจที่ยังไม่บรรลุผลส าเร็จ
ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ทั้งได้ก าหนด ๑๗ เป้าหมาย และ ๑๖๙ เป้าประสงค์ ครอบคลุม
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ประเทศต่าง ๆ พัฒนาประเทศเพ่ือขจัด 

ความยากจนความหิวโหย รวมทั้งส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม             
ดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อีกทั้งจัดท าเนื้อหาการพัฒนาที่ยั่งยืน            
ให้ครอบคลุมถึงคนทุกกลุ่มโดยยึดถือหลักส าคัญว่า “No one left behind” หรือ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการที่ SDGs มีการผนวกรวมประเด็นคนพิการไว้ใน ๗ เป้าหมาย ๘ เป้าประสงค์            
และ ๑๑ ตัวชี้วัดด้วยกัน และที่ผ่านมา “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในกระแส 

การพัฒนาของสังคมโลก และถูกน ามาใช้ในเชิงวาทกรรมทั้งนโยบายในระดับประเทศไปจนถึงระดับองค์กร  
โดยในประเทศไทยได้มีการด าเนินงานที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และถือเป็นประเด็นส าคัญที่
น ามาใช้ก าหนดกรอบและนโยบายการพัฒนาประเทศ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นต้น 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมสร้างสังคมที่เป็นสุข ลดความเหลื่อมล้ า ขจัดปัญหาความยากจน ส่งเสริมการเป็น
เศรษฐกิจสีเขียว ตลอดจนมีการผลิต และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 



16 
 

 แผนการจัดการศกึษาส าหรับคนพกิาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) กระทรวงศกึษาธิการ 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 0 2288 5546  

 

  14. “อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ” (Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities, CRPD) ถือเป็นอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที่ให้หลักประกันในสิทธิ เสรีภาพ 
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ต่อคนพิการ อย่างเสมอภาคทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป และเป็นสนธิสัญญา  

ด้านสิทธิมนุษยชน ขององค์การสหประชาชาติฉบับแรก โดย สาระส าคัญของ “อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ 
คนพิการ” (Convention on the Rights of Persons with Disabilities ,CRPD) เน้นไปที่ การขจัดอุปสรรค 

จากภายนอก ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของความยากล าบากในการด าเนินชีวิตของผู้พิการ ตลอดจนการแก้ไข  

ความเสียเปรียบทางสังคมของคนพิการ ซึ่งก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ และขัดขวางการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการเป็นอย่างยิ่ง ประกอบด้วยหลักการ 2 ประการ ได้แก่        
     1. การพัฒนาสังคม (Social Development) เป็นการก าหนดมาตรการที่มุ่งพัฒนา
บริการในด้านต่างๆ เพ่ือช่วยให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป 
     2. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของคนพิการ ซึ่งรวมถึง 

การขจัดการเลือกปฏิบัติและการสร้างหลักประกันความเสมอภาคในทุกมิติ  (Non-Discrimination and 
Equality) 
     นอกจากนี้อนุสัญญาฯ ฉบับนี้ยังมีคุณลักษณะเฉพาะที่ท าให้อนุสัญญาฉบับนี้มีความโดดเด่น
และชี้ให้เห็นจุดที่อนุสัญญาฉบับอ่ืนๆขาดไป อันได้แก่ หลักการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม
และสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ (Accessibility) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
     1. การปรับสภาพแวดล้อม ทางกายภาพ อาคารสถานที่ รวมถึงการคมนาคมขนส่ง 
สารสนเทศและการสื่อสาร และบริการต่างๆ ฯลฯ ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่าง  

เท่าเทียมกับคนทั่วไป โดยการออกแบบที่เป็นสากลและเป็นธรรม ต่อคนทุกกลุ่ม เช่น การออกแบบ  

และก่อสร้างสุขาให้คนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่ใช้เก้าอ้ีเข็นสามารถใช้ได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป  
การออกแบบบริการข้อมูลผ่านเวบไซต์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดให้อยู่ในรูปแบบที่ทุกคน รวมถึงคนพิการ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เป็นต้น  
     2. การจัดให้มีเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก (Assistive Technology) ส าหรับ 

คนพิการแต่ละประเภท เช่น เครื่องช่วยฟังส าหรับคนหูหนวก โปรแกรมอ่านจอภาพคอมพิวเตอร์ส าหรับ 

คนตาบอด หรือป้ายบอกทางซึ่งใช้ภาษาท่ีง่ายต่อความเข้าใจ เป็นต้น 
     3. ก าร ให้ ค ว าม ช่ วย เห ลื อ อ ย่ าง เห ม าะสม ห รื อ สม เห ตุ ผ ล  (Reasonable 
Accommodation) เพ่ือลดความเสียเปรียบทางสังคมของคนพิการแต่ละประเภท เช่น การจัดบริการ 

ล่ามภาษามือให้แก่คนหูหนวก การให้มีผู้ช่วยคนพิการส าหรับคนพิการที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ อันไม่
อาจตอบสนองได้โดยวิธีการทั่วไป รวมถึงความช่วยเหลือเพ่ือให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น 
  ๑5.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปี 2559 ปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือให้การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษเป็นไปตามเป้าหมาย ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา บุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

ทุกคนเข้าถึงบริการที่ครบทุกด้าน ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ 

ของครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงาน และองค์กรที่ เกี่ยวข้อง โดยก าหนดแนวทาง  

การด าเนินงาน ดังนี้ 
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    15.1  จัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) เพ่ือให้บุคคลที่มี 
ความต้องการจ าเป็นพิเศษได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ  
    15.2  จั ด ก ารศึ กษ าแบ บ เรี ย น รวม  (Inclusive Education) เพ่ื อ ขยาย โอก าส 

ให้บุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทุกคนได้รับโอกาสในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  

โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
    15.3  จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Transition from School to Work) เพ่ือให้ 
บุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

 
การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ 
  จากสถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์แนวโน้มตลอดจนผลการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา  
ได้น ามาสู่การวิเคราะห์ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ และองค์กร
เอกชนด้านคนพิการ โดยใช้เทคนิค วิธีการวิเคราะห์ที่ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  
สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1. ปัจจัยภายนอก (Force Outside the Organization) 
1.1 โอกาส (Opportunities : O)  

  ๑. มีหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับ 

คนพิการ     
๒. มีกฎหมายที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ     
๓. มีกฎหมายที่เอ้ือต่อการจ้างงาน     
๔. มีกฎหมาย หลักเกณฑ์ และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก 

สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐    
๕. มีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    
๖. คนพิการสามารถเข้าถึงช่องทางข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง  
๗. องค์กรคนพิการ องค์กรเพ่ือคนพิการ ผู้ปกครองคนพิการ มีบทบาท/ส่วนร่วม  

เชิงนโยบายด้านการศึกษา  
1.2 อุปสรรค (Threats : T) 

1. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการของหน่วยงาน 

ยังไม่สามารถเชื่อมโยงเป็นระบบข้อมูลกลาง    
2. การเข้าถึงสิทธิโครงสร้างพื้นฐานของคนพิการยังไม่ทั่วถึง  
3. ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ขาดความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติ 

ที่ไม่ถูกต้องต่อความพิการ 
4. องค์กรภาครัฐ ขาดการบูรณาการในการช่วยเหลือคนพิการ  
5. ไม่มีการประกันโอกาสใน 4 ด้าน คือ (1) ด้านครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น  

(2) ด้านสังคม (3) ด้านการแพทย์ และ(4) ด้านโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ  
6. ขาดการเชื่อมโยงในการน านโยบายและแผนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 

สู่ปฏิบัติ 
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2. ปัจจัยภายใน (Force Inside the Organization) 
2.1 จุดแข็งการด าเนินงาน (Strengths : S) 

๑. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ทุกระดับ ทุกระบบ    
๒. มีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ  
๓. มีนโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า  
๔. มีบุคลากรที่มีศาสตร์ความรู้เฉพาะทางและประสบการณ์การจัดการศึกษาส าหรับ 

คนพิการ  
๕. มีเครือข่ายที่เข้มแข็งกระจายอยู่ทั่วประเทศ 

2.2 จุดอ่อนการด าเนินงาน (Weaknesses : W) 
๑. การขับ เคลื่ อนนโยบายการจั ดการศึ กษาส าหรับคนพิ การสู่ การปฏิ บั ติ 

ขาดความต่อเนื่องและไม่ครอบคลุมทุกมิติ 
๒. ขาดแคลนครูการศึกษาพิ เศษและนักวิชาชีพ บุคลากรทางการศึกษาตาม 

เกณฑ์มาตรฐานอัตราส่วนครูต่อนักเรียน 
๓. ปัญหาอัตราก าลังเฉพาะด้าน (ข้าราชการ)  
๔. อาคารสถานที่  สภาพแวดล้อม ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการเข้าถึงบริการ 

ทางการศึกษา  
๕. การใช้ข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานภายสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยังไม่เป็นระบบ 

ONE DATA  
๖. หลักสูตรไม่สอดคล้องกับประเภทความพิการ รวมทั้งการวัดและประเมินผล 
๗. สื่อและเทคโนโลยีส าหรับคนพิการทุกประเภทมีราคาสูง  
๘. การแบ่งเขตพ้ืนที่บริการ และสถานศึกษาไม่มีการเตรียมการรองรับเพ่ือขยาย

กลุ่มเป้าหมายให้หลากหลาย 
๙. การบังคับใช้กฎหมาย และความตระหนักรู้ของผู้ปกครองและภาครัฐเกี่ยวกับ

การศึกษา 
๑๐. ขาดแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และไม่มีเวทีในการน าเสนอ

งานวิจัยเพื่อการศึกษาส าหรับคนพิการ 
๑๑. ขาดความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานศึกษาที่จัดการศึกษา 

เพ่ือคนพิการ  
๑๒. ขาดการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงบประมาณส าหรับโรงเรียนปกติทั่วไปที่จัดการเรียนรวม 

๑๓. ขาดการวิเคราะห์งบประมาณเพ่ิมเติมส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น  
ในการจัดพิมพ์อักษรเบรลล์ 

๑๔. ขาดระบบสนับสนุนที่ตรงตามความจ าเป็นพิเศษของเด็กท่ีบกพร่องแต่ละประเภท 

ในการจัดการเรียนรวม ขาดความร่วมมือหรือกฎ ระเบียบในการผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ หรือสื่อประกอบ 

การเรียนของคนพิการประเภทอ่ืน ๆ 
๑๕. ขาดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการศึกษาส าหรับ 

คนพิการ  
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   กล่าวโดยสรุปจากการวิเคราะห์ความต้องการเชิงยุทธศาสตร์ (Need Analysis) ปรากฏว่า 
แนวโน้มประชากรคนพิการ มีจ านวนมากขึ้น ในขณะที่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิพ้ืนฐานคนพิการ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สาระบัญญัติตามกฎหมายและมติ คณะรัฐมนตรี 
ก าหนดสิทธิพ้ืนฐานคนพิการ ต้องได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาตามศักยภาพตลอดชีวิต  
   ในส่วนของการประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ปรากฏว่า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะบริการการศึกษา และจะมีศักยภาพสูงขึ้นหากมีการปรับโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สิ่งอ านวยความสะดวกและการสร้างเครือข่ายความพร้อมในการจัดการศึกษาแบบองค์รวมเชิงยุทธศาสตร์ 
เพ่ือรองรับความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ต่อสถานการณ์และแนวโน้มในอนาคต  
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ส่วนท่ี 3 
ทิศทางการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  

      เพ่ือให้คนพิการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาส าหรับคนพิการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข และประกอบอาชีพพ่ึงตนเองได้ 
โดยการเข้าถึงบริการทางการศึกษาส าหรับคนพิการที่มีคุณภาพ ด้วยรูปแบบที่หลากหลายโดยเน้น 

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ  

ในการจัดบริการทางการศึกษาส าหรับคนพิการได้อย่างมีมาตรฐาน และสนับสนุนให้องค์กรด้านคนพิการ
และเครือข่ายมีบทบาท จึงก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ ดังนี้  

 วิสัยทัศน์ (Vision)  
   คนพิการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยวิถีพอเพียง 
 

 พันธกิจ (Mission) 
   พันธกิจที่ 1 เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค    
   พันธกิจที่ 2 สร้างคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระบบ  
   พันธกิจที่ 3 ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่เป็นมาตรฐานและธรรมาภิบาล  
   พันธกิจที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  
 

 เป้าประสงค์ (Goal)  
  คนพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น 

ของแต่ละบุคคล และมีทักษะการด ารงชีวิต สามารถประกอบอาชีพพ่ึงตนเองได้ อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสิทธิและโอกาสการศึกษา  

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
   อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพการศึกษา 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ   
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับการจัด

การศึกษาระบบดิจิทัล   
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ 

   ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เร่งผลิต พัฒนาและจัดระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ  

-  
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ   
   - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ   
   - ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาส าหรับคนพิการ  
   - ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการโดยการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจดัการศึกษาส าหรับคนพกิาร ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

22
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ส่วนท่ี 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จากกรอบทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2560 – 2564 ดังกล่าว  
ที่ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้
ก าหนดมาตรการ รวมถึงตัวชี้วัดความส าเร็จ ในแต่ละมาตรการ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนแผนการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบและทุกระดับ
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสทิธิและโอกาสการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ตลอดชีวิต  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้คนพิการได้รับการศึกษาตลอดชีวิต  
มาตรการ 
1. จัดให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ (การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย) ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 
๖. ขยายหน่วยบริการการศึกษาส าหรับคนพิการให้ครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมาย 
๗. เสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็งให้หน่วยบริการการศึกษา  
๘  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
1. ร้อยละของเด็กพิการตั้งแต่แรกเกิด – 3 ปี ได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early 

Intervention : EI) 
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการรองรับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมอย่าง

มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้กับคนพิการได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้มี

การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
4. ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการฝึกทักษะอาชีพสามารถน าทักษะไปประกอบอาชีพ 

ได้หรือศึกษาต่อด้านอาชีพ  
5. ร้อยละของคนพิการที่เข้าถึงบริการทางการศึกษา  
6. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
7. ร้อยละของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน 
8. จ านวนหน่วยบริการการศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน  
9. ร้อยละของหน่วยบริการการศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

10. ร้อยละของหน่วยงานการศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมส าหรับคนพิการ (ทางลาด  
ที่จอดรถ ห้องน้ า ป้ายและสัญลักษณ์ และบริการข้อมูลข่าวสาร)  
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แผนการจดัการศึกษาส าหรับคนพกิาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) กระทรวงศกึษาธิการ 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 0 2288 5546  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านคณุภาพการศึกษา 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ 
 วัตถุประสงค์ : คนพิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการ  

มาตรการ 
๑. พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  
๒. พัฒนามาตรฐานและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและสภาพพลวัตของสังคม 
๓. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้    
๕. พัฒนาระบบ นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้กับคนพิการที่มีการพัฒนาหลักสูตร และสื่อ 

การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียน 
2. ร้อยละของคนพิการที่มีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP: Individualized 

Education Program) 
3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่น านวัตกรรมการจัดการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้

สอดคล้องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสภาพพลวัตของสังคม 
5. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการวัดและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง  
6. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ที่ 

คนพิการทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชนได้  
7. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่มีการพัฒนาระบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองรับการจัดการศึกษา

ระบบดิจิทัล   
วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร 
มาตรการ 
1. ปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีในหน่วยงานการศึกษา   
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์มิติสัมพันธ์ ( 3D GIS : Multilayer Data 

Warehouse) ด้านการศึกษาส าหรับคนพิการให้เชื่อมโยงกันได้  
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก 

สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ อ่ืนใดทางการศึกษาที่ สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิ เศษ  

ของคนพิการ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
๔. พัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในการบริหาร จัดการ  

การให้บริการ และการเรียนรู้   
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แผนการจดัการศึกษาส าหรับคนพกิาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) กระทรวงศกึษาธิการ 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 0 2288 5546  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
1. ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบฐานข้อมูลคนพิการและระบบบริหารจัดการข้อมูล  

ด้านการศึกษาท่ีเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
2. ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์มิติสัมพันธ์  (3D GIS :  

Multilayer Data Warehouse) ด้านการศึกษาส าหรับคนพิการ  
3. ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบบริหารจัดการในการให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอ านวย 

ความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับคนพิการมีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ  

4. ร้อยละของคนพิการได้รับบริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และ 
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

5. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันมีการพัฒนาและส่งเสริมการน าระบบดิจิทัลมาใช้ 
ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ      

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ : ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้   
ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ    

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้และองค์กรแห่งนวัตกรรม  
มาตรการ 
1. สนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก   

ในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดท าแผนที่ชีวิต เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับคนพิการ 
๒. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ทุนการวิจัยเพ่ือการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการ และ 

องค์ความรู้อ่ืน ๆ ตามความต้องการของหน่วยงาน 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างองค์กรแห่ งการเรียนรู้  (Learning Organization)  

ในหน่วยงาน และหน่วยบริการการศึกษา เพ่ือรองรับการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่ง
นวัตกรรม (Innovation Organization) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
1.  จ านวนของงานวิจัย และนวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและ

ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับคนพิการ ที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ 
2.  มีงานวิจัยแบบแผนที่ชีวิตของคนพิการ 
3. จ านวนทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน   
4. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการประเมินตามหลักสูตรที่ก าหนด  
5. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : เร่งผลิต พัฒนา และจัดระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู คณาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ  
วัตถุประสงค์ : มีระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ

ศึกษาท่ีมีมาตรฐานและเป็นธรรมบนหลักการบริหารจัดการเชิงสมรรถนะ  
มาตรการ 
1.  จัดท าแผนอัตราก าลัง และจัดให้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ที่มีความรู้ 

ความสามารถตามกรอบอัตราก าลัง 
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แผนการจดัการศึกษาส าหรับคนพกิาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) กระทรวงศกึษาธิการ 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 0 2288 5546  

2.  วางแผนและผลิตครู ให้มีความรู้และทักษะในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 

ตามนโยบาย และแผนอัตราก าลัง 
3 . พัฒ นาผู้ บ ริห าร  ครู  คณ าจารย์  และบุ คลากรทางการศึ กษา ให้ เป็ นผู้ น า 

การเปลี่ยนแปลง (Translational Leader) และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4.  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลตามมาตรฐานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

5. ส่งเสริมความก้าวหน้า และสร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1. มีแผนอตัราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีครูการศึกษาพิเศษและนักสหวิชาชีพตามแผนอัตราก าลัง 
3. มีแผนการผลิตครู ให้มีความรู้และทักษะในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ   
4. มีรายวิชาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการเป็นวิชาบังคับพ้ืนฐานในหลักสูตรการผลิตครู 
6. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีบุคลากรสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับ

คนพิการในสถานศึกษา 
7. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่ ได้รับการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงและมี

สมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบริบทความเปลี่ยนแปลงและความต้องการในการจัดการศึกษาตามแผนการพัฒนา
และคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

8. ร้อยละของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 

การปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาครูและบุคลากร (HRD : Human Resource  Development Plan) 
และแผนการพัฒนาระดับบุคคล (IDP : Individual  Development Plan)     

9. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลตามมาตรฐานโดยใช้ 
หลักธรรมาภิบาล   

10. ร้อยละของครู คณาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาได้เลื่อนวิทยฐานะหรือ
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

11. ร้อยละของครู คณาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่อง เชิดชู
เกียรติและอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือจัดให้มีห้องเรียนพิเศษส าหรับคนพิการในสถานศึกษาเฉพาะทางและ

สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรวมอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน  
มาตรการ 
๑. จัดห้องเรียนอัจฉริยะ (Gifted Room) ในสถานศึกษาเฉพาะทาง 
2.  ยกมาตรฐานการจัดการศึกษาเรียนรวม 

2.1 จัดห้องเรียนพิเศษให้คนพิการในสถานศึกษา 
2.2 พัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนรวม 
2.3 พัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเจตคติ ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรวม 

2.4 พัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาท่ีจัดห้องเรียนพิเศษ 

2.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียนพิเศษ 
2.6 จัดให้มีการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรวมในห้องเรียนพิเศษอย่างเป็นระบบ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
1. มีห้องเรียนอัจฉริยะ (Gifted Room) ในสถานศึกษาเฉพาะทาง 
2. จ านวนสถานศึกษาที่จัดห้องเรียนพิเศษให้เด็กพิการเรียนรวม 
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดห้องเรียนพิเศษมีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

การจัดการเรียนรวม 
4. ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีการบริหารจัดการเรียนรวมอย่างเป็นระบบ 
5. ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง (ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่

การศึกษา, ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , ผู้อ านวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯลฯ) ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีผ่านการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรวม 

6. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดห้องเรียนพิเศษผ่านการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรวม 
7. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดห้องเรียนพิเศษผ่านการพัฒนาด้าน 

การจัดการเรียนรวม 
8. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดห้องเรียนพิเศษได้รับการสนับสนุนการพัฒนาอาคาร 

สถานที่และสิ่งแวดล้อม 
9. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดห้องเรียนพิเศษได้รับการสนับสนุน จากองค์กรภาครัฐและ

เอกชน 
10. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดห้องเรียนพิเศษได้รับการนิเทศอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาส าหรับคนพิการ   
วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างระบบการสนับสนุนทรัพยากร และการจัดสรรงบประมาณการศึกษา

ที่เพียงพอและเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็น  
มาตรการ 
๑. จัดระบบสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาส าหรับคนพิการทุกช่วงวัย  ในทุกระดับ  

ทุกระบบการศึกษา ให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพการจัดการศึกษา 
2. ระดมทรัพยากรเพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับ

คนพิการ  
๓. วิจัยและพัฒนาระบบการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือการศึกษา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
1. ร้อยละของคนพิการที่ ได้รับสนับสนุนเงิน อุดหนุนการศึกษาส าหรับคนพิการ  

ในทกุระดับ ทุกระบบการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
2. ร้อยละของคนพิการที่ได้รับสนับสนุนงบเงินอุดหนุนส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 

บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ในทุกระดับ ทุกระบบการศึกษาให้ตรงกับความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 

3. ร้อยละของคนพิการที่ได้รับสนับสนุน สิ่งอ านวยความสะดวก และสื่อทางการศึกษา 
(บัญชี ก) ในทุกระดับ ทุกระบบการศึกษาให้ตรงกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

4. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการมีเงินเพ่ิมทุนหมุนเวียนใช้ตาม
วัตถุประสงค์  

5.  มีแผนการระดมทรัพยากรสนับสนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับ 

คนพิการจากบุคคล องค์กรภายนอก 
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6. มีการน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ
เพ่ือการศึกษาส าหรับคนพิการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน   

วัตถุประสงค์ :  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 

มาตรการ  
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามศาสตร์พระราชาและหลักธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้น

การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ  (A-F-P-P : Area – Function – Participation – 
People) สู่การเป็นสถานศึกษาแห่งความสุข (Happiness School) 

๒. ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาส าหรับคนพิการของคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด 

3. พัฒนาภาคี เครือข่าย (Education Partnership) เพ่ือเปิดเวที  ให้ทุกภาคส่วนมี 
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 

4. จัดและพัฒนาระบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  (SDS: Strategic Driven System) 
สนับสนุนข้อมูลการตัดสินใจ การเฝ้าระวัง (Educational Warning Sign System) การก ากับ ติดตาม และ
รายงานผลตามยุทธศาสตร์ผ่านระบบดิจิทัล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
1. ร้อยละของหน่วยงาน สถานศึกษา สถาบันที่มีการน าศาสตร์พระราชาและหลัก 

ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการสู่การเป็นสถานศึกษาแห่งความสุข 
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ  

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
3. ร้อยละของหน่วยงานสถานศึกษา สถาบัน ที่มีการส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการศึกษาส าหรับคนพิการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
4. ร้อยละของหน่วยงาน สถานศึกษา สถาบัน ที่มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
5. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการใช้ระบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  (SDS : Strategic 

Driven System) สนับสนุนการตัดสินใจ การก ากับ ติดตาม และรายงานผลตามยุทธศาสตร์ผ่านระบบ
ดิจิทัล 
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ส่วนท่ี 5 
การบริหารและประเมินผลแผน 

    การน าแผนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการไปสู่การปฏิบัติเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน องค์กร 
และบุคคลหลากหลายระดับ จ าเป็นต้องสร้างปัจจัยแห่งความส าเร็จ กลไกบริหารแผน การติดตามและ
ประเมินผลแผนอย่างเป็นระบบ ดังนี้  

1. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
    ปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขความส าเร็จ (Key Success Factor) ที่ต้องเสริมสร้างความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์
รองรับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการสู่สัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย 

1.1 การน าองค์กร 
        สรรหาและพัฒนาผู้บริหารองค์กรให้ เป็นผู้ น าการเปลี่ ยนแปลง (Transformational 
Leadership) เพ่ือการน าองค์กรที่มุ่งเน้นสร้างค่านิยมร่วม (Shared Value) และเป็นต้นแบบ (Modeling) 
ธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมเชิงคุณภาพ  

1.2 องค์กรสมรรถนะสูง 
       เสริมสร้างหน่วยงานให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (HPO : High Performance Organization) 
ที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยยึดสมรรถนะเป็นฐาน (Competency-based Human 
Resource Management) และองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovation Organization) 

1.3  เครือข่ายการมีส่วนร่วม 
       สร้างและขยายภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษาให้กว้างขวาง เข้มแข็ง ทั้งภาครัฐ องค์กร
พัฒนาเอกชน (NGOs) ประชาชน และครอบครัว บนหลักการ “A-F-P-P” (Area-Function-Participation-
People) ในฐานะหุ้นส่วนบริหารจัดการ (Partnership Networking)  

1.4 ผู้ปกครองศึกษา (Parents Education) 
       ครอบครัวเป็นหน่วยส าคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งต้อง
ตระหนักรู้และเข้ามามีส่วนร่วมการฟ้ืนฟูและพัฒนาการในทุกด้าน โดยการจัดการด้านผู้ปกครองศึกษา (Parents 
Education) และสร้างเวทีการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2. กลไกการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
    เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงบูรณาการทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติที่มุ่งเน้นการมี  
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนบนหลักการ A-F-P-P จึงก าหนดกลไกบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
    2.1 การสื่อสารสาธารณะ 
       การสื่อสารทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสาธารณะผ่านช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลาย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จะสร้างการรับร   ้ ยอมรับและร่วมขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ  
    2.2 ประกาศระเบียบวาระ (Agenda to be…) 
       การประกาศระเบียบวาระว่าด้วยการศึกษาส าหรับคนพิการ จะสร้างกระแสความตระหนัก
ร่วมและเป็นสัญญาประชาคมต่อสาธารณะ ส่งผลให้เกิดพลังการขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จในลักษณะ“ร่วมกัน
ท างานใหญ่ เพ่ือเป้าหมายเดียวกัน” “Hollywood Model” 
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    2.3 จัดท าบันทึกความเข้าใจ (MOU : Memorandum of Understanding)  
       การจัดท าบันทึกความเข้าใจเป็นเครื่องมือเปิดเวทีการประสานยุทธศาสตร์และการมี 
ส่วนร่วม หรือประชารัฐ ตามบทบาทภารกิจองค์กรในฐานะเจ้าภาพหลัก (Ownership) เจ้าภาพร่วม 
(Partnership)  หรือผู้สนับสนุน (Supporter) เพ่ือเสริมสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  
    2.4 จัดท าแผนปฏิบัติการ  
       หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน NGOs และชุมชน จัดท า
แผนปฏิบัติการตามภารกิจและบทบาทที่ได้รับมอบหมายตามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (Memorandum 
of Understanding : MOU) โดยหน่วยงานกลางจะน าแผนปฏิบัติการดังกล่าวสังเคราะห์เป็น “แผนปฏิบัติการ
ร่วม” เพ่ือการก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
    2.5 การเสริมสร้างพลังขับเคลื่อน 
       การเสริมสร้างแรงจูงใจ (Incentive) ทั้งหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานและคนพิการที่ประสบ
ผลส าเร็จ มีผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
    2.6 การติดตามและประเมินผล 
       หน่วยงานกลางจะติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนอย่างเป็นระบบ พร้อมน า 

ผลการด าเนินงานเป็นข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับแผนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ 
    2.7 การรายงานผล 
       การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน โดยการสื่อสารภายในองค์กร ภาคีเครือข่ายและ
สาธารณะอย่างเป็นระบบ เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารแผน และการรายงานผลต่อสาธารณะ 
(Public Report) จะเป็นการสร้างแรงกระตุ้นการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบสาธารณะ (Public Audit) 
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3. การประเมินผลยุทธศาสตร์ 
    การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ ผ่ านระบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
(SDS : Strategic Driven System) โดยจะประเมินทั้ งก่อนด าเนินการ (Pre-Evaluation) ระหว่าง
ด าเนินการ (Formative Evaluation) และสิ้นสุดด าเนินการ (Summative Evaluation) โดยก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ ดังนี้ 
มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  
พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค     
ยุทธศาสตร์ที ่1 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 

มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
(พ.ศ.2560 - 2564) 

หน่วยงาน 

1. จัดให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม (Early 
Intervention : EI)  
 

- ร้อยละของเด็กพิการ
ตั้งแต่แรกเกิด – 3 ปี 
ได้รับบริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม (Early 
Intervention : EI) 

- ร้อยละ 100   หน่วยงานที่จัด :  
สพฐ./อปท./ 
บช.ตชด./กทม. 
หน่วยงาน
สนับสนุน : 
พม./สธ. 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาแบบ 

เรียนรวม 

- ร้อยละของสถานศึกษา 

ที่มีความพร้อมในการ
รองรับการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

- ร้อยละ ๖0  หน่วยงานที่จัด :  
สพฐ./อปท./ 
บช.ตชด./กทม./
สช./กศน./สกอ./
สอศ./สถาบนั
การพลศึกษา กก.  
หน่วยงาน 
สนับสนุน :  
พม./สธ. 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาเพื่อการมี
งานท า 

- ร้อยละของสถานศึกษา 
ที่จัดการศึกษาให้กับ 

คนพิการได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน ให้มีการจัด
การศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
  
- ร้อยละของคนพิการที่
ได้รับการฝึกทักษะอาชีพ
สามารถน าทักษะ 

ไปประกอบอาชีพ  
หรือศึกษาต่อด้านอาชีพ 

- ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา  
มีหลักสูตรเพ่ือสอนและ 

ฝึกอาชีพคนพิการ 
 
 
 
- ร้อยละ ๕0 ของคนพิการ
สามารถน าทักษะ 

ไปประกอบอาชีพ  
หรือศึกษาต่อด้านอาชีพ 

หน่วยงานที่จัด :  
สพฐ./อปท./ 
บช.ตชด./กทม./
สช./กศน./สกอ./
สอศ. 
หน่วยงาน
สนับสนุน :  
พม./สธ./รง. 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
(พ.ศ.2560 - 2564) 

หน่วยงาน 

๔. ส่งเสริม สนับสนุน 

การจัดการศึกษาทุกระบบ  
(การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย) ด้วยรูปแบบ 

ที่หลากหลาย  
 

- ร้อยละของคนพิการ 

ที่เข้าถึงบริการทาง
การศึกษา 
 
- ร้อยละของสถานศึกษาที่
สามารถจัดการศึกษาด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย 
 

- ร้อยละ 100 
 
 
 
- ร้อยละ 60  

หน่วยงานที่จัด : 
สพฐ./อปท./ 
บช.ตชด./กทม./
สช./กศน./สกอ./
สอศ./สถาบัน
การพลศึกษา กก. 
หน่วยงาน
สนับสนุน :  
พม./สธ./รง.  

๕. ส่งเสริม สนับสนุน 

และจัดการศึกษาใน 

ศูนย์การเรียนเฉพาะ 

ความพิการ  

- ร้อยละของศูนย์การเรียน
เฉพาะความพิการที่ได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุน   
 
 
 
 

- ร้อยละ 60 หน่วยงาน 

ที่ส่งเสริม
สนับสนุน :     
สพฐ./อปท./บช.
ตชด./กทม./
สช./กศน./ 
สอศ./พม./สธ./
รง./วธ. 

๖. ขยายหน่วยบริการ
การศึกษาส าหรับคนพิการ
ให้ครอบคลุมพื้นที่
เป้าหมาย 

- จ านวนหน่วยบริการ
การศึกษาที่เพ่ิมขึ้น  

- เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี หน่วยงานที่จัด : 
สพฐ./อปท./ 
บช.ตชด./กทม./
สช./กศน./สกอ./
สอศ./ 
หน่วยงาน
สนับสนุน :  
พม./สธ./รง.  

๗. เสริมสร้างศักยภาพ 
ความเข้มแข็งให้หน่วย
บริการการศึกษา 

- ร้อยละของหน่วยบริการ
การศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ร้อยละ ๘๐ หน่วยงานที่จัด : 
สพฐ./อปท./ 
บช.ตชด./กทม./
สช./กศน./สกอ./
สอศ./สถาบัน
การพลศึกษา กก. 
หน่วยงาน
สนับสนุน :  
พม./สธ./รง.  
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มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
(พ.ศ.2560 - 2564) 

หน่วยงาน 

๘. ส่งเสริม สนับสนุนให้มี
การจัดสภาพแวดล้อมที่ 
คนพิการสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้   
 

- ร้อยละของหน่วยงาน
การศึกษาที่มีการจัด
สภาพแวดล้อมส าหรับคน
พิการ (ทางลาด ที่จอดรถ 
ห้องน้ า ป้ายและสัญลักษณ์ 
และบริการข้อมูลข่าวสาร) 

- ร้อยละ ๕๐ ของหน่วยงาน
การศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมส าหรับ 

คนพิการ อย่างน้อย  
๒ รายการหรือชนิด 

หน่วยงานที่จัด : 
สพฐ./อปท./ 
บช.ตชด./กทม./
สช./กศน./สกอ./
สอศ./สถาบัน
การพลศึกษา กก. 
หน่วยงาน
สนับสนุน :  
พม./สธ./รง.  
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พันธกิจที่ 2  สร้างคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระบบ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ 
 

มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
(พ.ศ.2560 - 2564) 

หน่วยงาน 

1. พัฒนาหลักสูตรและ
สื่อการเรียนการสอน  

- ร้อยละของสถานศึกษา 
ที่จัดการศึกษาให้กับ 

คนพิการทีม่ีการพัฒนา 
หลักสูตร และสื่อการเรียน 

การสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ของผู้เรียน 

- ร้อยละ 100  
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยงานที่จัด :  
สพฐ./อปท./ 
บช.ตชด./กทม./
สช./กศน./สกอ./ 
สอศ./สถาบันการ
พลศึกษา กก. 
หน่วยงาน
สนับสนุน : 
พม./สธ. 

๒. พัฒนามาตรฐานและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสภาพพลวัตของ
สังคม 

- ร้อยละของคนพิการ 

ที่มีแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP: 
Individualized 
Education Program) 
- ร้อยละของสถานศึกษา 
ที่จัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ 
- ร้อยละของสถานศึกษา 

ที่น านวัตกรรมการจัด
การศึกษามาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสภาพพลวัต
ของสังคม 

- ร้อยละ 100 

 
 
 
 
- ร้อยละ 100 
 
 
 
- ร้อยละ 100  
 
 
 
 

 

หน่วยงานที่จัด :  
สพฐ./อปท./บช.ตชด 
/กทม./สช./กศน./
สกอ./สอศ./สถาบัน
การพลศึกษา กก. 
หน่วยงาน
สนับสนุน : 
พม./สธ. 

๓. พัฒนาระบบ 

การวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง  

- ร้อยละของสถานศึกษา 

ทีม่ีระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน 

ตามสภาพจริง  
 

 

 

- ร้อยละ 100  หน่วยงานที่จัด : 
สพฐ./อปท./บช.ตชด 

/กทม./สช./กศน./
สกอ./สอศ./สถาบัน 

การพลศึกษา กก. 
หน่วยงาน
สนับสนุน : 
พม./สธ. 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
(พ.ศ.2560 - 2564) 

หน่วยงาน 

๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้
คนพิการสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้    
 

- ร้อยละของสถานศึกษา 

ทีม่ีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
ที่คนพิการทุกคนสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้    
 
 

- ร้อยละ 100  หน่วยงานที่จัด : 
สพฐ./อปท./
บช.ตชด/กทม./
สช./กศน./สกอ./
สอศ./สถาบันการ 

พลศึกษา กก. 
หน่วยงาน
สนับสนุน : 
พม./สธ. 

5. การพัฒนาระบบ 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

 

- ร้อยละของหน่วยงาน/
สถานศึกษาท่ีมีการพัฒนา
ระบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการจัด
การศึกษา  

- ร้อยละ ๑๐0      หน่วยงานที่จัด :  
สพฐ./อปท./บช.
ตชด./กทม./สช./
กศน./สกอ./สอศ./
สถาบันการพล
ศึกษา กก. 
หน่วยงาน
สนับสนุน : 
พม./สธ. 
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แผนการจดัการศึกษาส าหรับคนพกิาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) กระทรวงศกึษาธิการ 
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พันธกิจที่ 2  สร้างคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระบบ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับการจัดการศึกษาระบบดิจิทัล   
 

มาตรการ   ตัวชี้วัดความส าเร็จ  ค่าเป้าหมาย  
(พ.ศ.2560 - 2564)  

หน่วยงาน  

1. ปรับโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีใน
หน่วยงานการศึกษา 
   

- ร้อยละของหน่วยงานที่มี
ระบบฐานข้อมูลคนพิการ
และระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลด้านการศึกษาที่
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

- ร้อยละ 100 
 

หน่วยงานที่จัด :  
สพฐ./อปท./บช.
ตชด./กทม./สช./
กศน./สกอ./สอศ./
สถาบันการพล
ศึกษา กก. 
หน่วยงาน
สนับสนุน  :  
พม./สธ./มท. 

๒. พัฒนาระบบสารสนเทศ
เชิงภูมิศาสตร์มิติสัมพันธ์  
( 3D GIS : Multilayer 
Data Warehouse) ด้าน
การศึกษาส าหรับคนพิการ
ให้เชื่อมโยงกันได้  

- ร้อยละของหน่วยงานที่มี
ระบบสารสนเทศเชิง
ภูมิศาสตร์มิติสัมพันธ์  
( 3D GIS : Multilayer 
Data Warehouse)  
ด้านการศึกษาส าหรับ 

คนพิการ 

- ร้อยละ 100 
 

หน่วยงานที่จัด :  
สพฐ./สช./กศน./
สกอ./สอศ.  
หน่วยงาน
สนับสนุน  :  
พม./สธ./มท./
สถาบันการ 

พลศึกษา กก. 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบการให้บริการ
เทคโนโลยี สิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาที่สอดคล้อง
กับความต้องการจ าเป็น
พิเศษของคนพิการ  
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละของหน่วยงาน 

ทีม่ีระบบบริหารจัดการ 

ในการให้บริการเทคโนโลยี 
สิ่งอ านวยความสะดวก  
สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทาง 
การศึกษาส าหรับคนพิการ  
มีความคล่องตัว 

และมีประสิทธิภาพ   
- ร้อยละของคนพิการ 

ได้รับบริการเทคโนโลยี  
สิ่งอ านวยความสะดวก  
สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทาง 
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับ 

ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 

-  ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานมีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ 
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 100  
 

หน่วยงานที่จัด : 
สพฐ./อปท./บช.
ตชด./กทม./สช./
กศน./สกอ./สอศ./
สถาบันการ 
พลศึกษา กก. 
หน่วยงาน
สนับสนุน :  
พม./สธ.  
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แผนการจดัการศึกษาส าหรับคนพกิาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) กระทรวงศกึษาธิการ 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 0 2288 5546  

มาตรการ   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ค่าเป้าหมาย  
(พ.ศ.2560 - 2564)  

หน่วยงาน  

๔. พัฒนา และส่งเสริม
การน าระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร
จัดการ การใหบ้ริการ 
และการเรียนรู้ 

- ร้อยละของสถานศึกษา/
สถาบันมีการพัฒนาและ
ส่งเสริมการน าระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การบริหารจัดการ การ
ให้บริการ และการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ร้อยละ 100  
 
 

หน่วยงานที่จัด : 
สพฐ./อปท./ 
บช.ตชด./กทม./
สช./กศน./สกอ./
สอศ./สถาบันการ
พลศึกษา กก. 
หน่วยงาน
สนับสนุน :   
พม./สธ.  
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แผนการจดัการศึกษาส าหรับคนพกิาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) กระทรวงศกึษาธิการ 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 0 2288 5546  

พันธกิจที่ 2  สร้างคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่มุ่งยกระดับมาตรฐาน
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ    

มาตรการ   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ค่าเป้าหมาย  
(พ.ศ.2560 - 2564)  

หน่วยงาน  

1. สนับสนุนและพัฒนา
องค์ความรู้และงานวิจัย 
นวัตกรรม เทคโนโลยี  
สิ่งอ านวยความสะดวก 
ในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการจัดท าแผนที่
ชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาส าหรับ 

คนพิการ 
 

- จ านวนของงานวิจัย  
และนวัตกรรม เทคโนโลยี 
สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการและความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับ 

คนพิการ ทีมี่การน าไปใช้
ประโยชน์ 
 
 
 
- มีงานวิจัยแบบแผนที่ชีวิต
ของคนพิการ 

-  มีการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์อย่างน้อย ๑๐ 
เรื่อง 
-  มีการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยี สิ่งอ านวย
สะดวก สื่อ บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาส าหรับคนพิการ 
ไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 
๑๐ รายการ 
- มีเอกสารรายงานการ
วิจัยแบบแผนที่ชีวิตของ 
คนพิการ 

หน่วยงานที่จัด :  
สพฐ./อปท./ 
บช.ตชด./กทม./
สช./กศน./สกอ./
สอศ./สถาบันการ
พลศึกษา กก. 
หน่วยงาน
สนับสนุน :   
พม./สธ  

๒. ประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุน ทุนการวิจัย 

เพื่อการจัดการเรียนรู้ 
การบริหารจัดการ และ
องค์ความรู้อ่ืน ๆ ตาม
ความต้องการของ
หน่วยงาน 

- จ านวนทุนวิจัยที่ได้รับ
การสนับสนุน  
 

- งานวิจัยอย่างน้อยร้อยละ 
50 ได้รับการสนับสนุนทุน 

หน่วยงานที่จัด :  
สพฐ./อปท./ 
บช.ตชด./กทม./
สช./กศน./สกอ./
สอศ./สถาบันการ
พลศึกษา กก. 
หน่วยงาน
สนับสนุน :  
พม./สธ 

๓. ส่งเสริม สนับสนุน  
การสร้างองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ (Learning 
Organization) ใน
หน่วยงาน และหน่วย
บริการการศึกษา เพื่อ
รองรับการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรและ
องค์กรแห่งนวัตกรรม 
(Innovation 
Organization) 
 

- ร้อยละของบุคลากร 

ที่ผ่านการประเมินตาม
หลักสูตรที่ก าหนด  
 

- ร้อยละของหน่วยงาน 

ที่ผ่านการประเมินตาม
มาตรฐาน 

- ร้อยละ 100  
 

 
 

- ร้อยละ 100 

หน่วยงานที่จัด :  
สพฐ./อปท./ 
บช.ตชด./กทม./
สช./กศน./สกอ./
สอศ./สถาบันการ
พลศึกษา กก. 
หน่วยงาน
สนับสนุน :   
พม./สธ  
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แผนการจดัการศึกษาส าหรับคนพกิาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) กระทรวงศกึษาธิการ 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 0 2288 5546  

พันธกิจที่ 3  ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่เป็นมาตรฐานและธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : เร่งผลิต พัฒนา และจัดระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

มาตรการ   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ค่าเป้าหมาย  
(พ.ศ.2560 - 2564)  

หน่วยงาน  

1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 
และจัดให้มีครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ที่มีความรู้ ความสามารถ
ตามกรอบอัตราก าลัง 

- มีแผนอัตราก าลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ที่จัดการศึกษาส าหรับ 

คนพิการ  
 
- ร้อยละของสถานศึกษา 

ที่มีครูการศึกษาพิเศษ  
และนักสหวิชาชีพตามแผน
อัตราก าลัง 

- ทุกหน่วยงานมีแผน
อัตราก าลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่จัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ  
 
- ร้อยละ 100  

หน่วยงานที่จัด :  
สพฐ./อปท./ 
บช.ตชด./กทม./
สช./กศน./สกอ./
สอศ./สถาบันการ
พลศกึษา กก. 
หน่วยงาน
สนับสนุน : 
พม./สธ. 

2. วางแผนและผลิตครู 
ให้มีความรู้และทักษะใน
การจัดการศึกษาส าหรับ 
คนพิการตามนโยบาย 
และแผนอัตราก าลัง 

 

- มีแผนการผลิตครู ให้มี
ความรู้และทักษะในการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ   
 
 
- มีรายวิชาการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ
เป็นวิชาบังคับพื้นฐานใน
หลักสูตรการผลิตครู 

 

- ร้อยละ 3๐ ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครู 
ให้มีความรู้และทักษะ 

ในการจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการ   
- ร้อยละ 100 ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครู
มีรายวิชาการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการเป็นวิชา
บังคับพ้ืนฐาน  

หน่วยงาน 
ที่จัด : สกอ. 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง :  
สพฐ./อปท./ 
บช.ตชด./กทม./
กศน./สช./ 
สอศ./สถาบันการ
พลศึกษา กก. 

 - ร้อยละของสถานศึกษา 

ที่มบีุคลากรสนับสนุน 

การพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษาให้กับ 

คนพิการในสถานศึกษา 

- ร้อยละ 100   หน่วยงานที่จัด :  
สพฐ./อปท./ 
บช.ตชด./กทม./
สช./กศน./สกอ./
สอศ./สถาบันการ
พลศึกษา กก. 
หน่วยงาน
สนับสนุน : 
พม./สธ. 
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แผนการจดัการศึกษาส าหรับคนพกิาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) กระทรวงศกึษาธิการ 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 0 2288 5546  

มาตรการ   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ค่าเป้าหมาย  
(พ.ศ.2560 - 2564)  

หน่วยงาน  

๓. พัฒนาผู้บริหาร ครู 
คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลง  
(Translational Leader) 
และมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

- ร้อยละของผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีได้รับ 

การพัฒนาผู้น า 
การเปลี่ยนแปลงและ 

มีสมรรถนะทีส่อดคล้องกับ
บริบทความเปลี่ยนแปลง
และความต้องการ 

ในการจัดการศึกษาตาม
แผนการพัฒนาและ
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ 
ก าหนด 
- ร้อยละของครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานตามแผน 

การพัฒนาครูและบุคลากร 
(HRD : Human Resource  
Development Plan)  
และแผนการพัฒนาระดับ 
บุคคล (IDP : Individual  
Development Plan)     

- ร้อยละ 100   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 100   
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน 
ที่จัด : 
สพฐ./อปท./ 
บช.ตชด./กทม./
สช./กศน./สกอ./
สอศ./สถาบัน
การพลศึกษา กก. 
หน่วยงาน
สนับสนุน :  
พม./สธ.  

๔. พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลตามมาตรฐานโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล 

- ร้อยละของหน่วยงานที่มี
การพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลตามมาตรฐานโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล   

- ร้อยละ ๑๐๐  หน่วยงานที่จัด:  
สพฐ./อปท./ 
บช.ตชด./กทม./ 
สช./กศน./สกอ./
สอศ./สถาบัน
การพลศึกษา กก. 

๕. ส่งเสริมความก้าวหน้า 
และสร้างแรงจูงใจให้กับครู 
คณาจารย์ ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาที่จัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ  

- ร้อยละของครู คณาจารย์ 
ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษาได้เลื่อน 

วิทยฐานะหรือต าแหน่ง 
ที่สูงขึ้น 
- ร้อยละของครู คณาจารย์ 
ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ 

การยกย่องเชิดชูเกียรติและ
อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

- ร้อยละ 20  
 
 
 
 
- ร้อยละ ๒๐  

หน่วยงานที่จัด :  
กศน. 
หน่วยงาน
สนับสนุน : 
สพฐ./อปท./ 
บช.ตชด./กทม./
สช./สกอ./สอศ./
สถาบันการ 

พลศึกษา กก./ 
พม./สธ.  
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แผนการจดัการศึกษาส าหรับคนพกิาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) กระทรวงศกึษาธิการ 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 0 2288 5546  

พันธกิจที ่4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
 

มาตรการ   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   ค่าเป้าหมาย   
(พ.ศ.2560 - 2564)   

หน่วยงาน   

1. จัดห้องเรียนอัจฉริยะ 
(Gifted Room) ใน
สถานศึกษาเฉพาะทาง 

- มีห้องเรียนอัจฉริยะ 
(Gifted Room) ใน
สถานศึกษาเฉพาะทาง 

- ประเภทละ 1 ห้องเรียน 
(1. บกพร่องทางการเห็น  
2. บกพร่องทางการได้ยิน  
3. บกพร่องทางสติปัญญา 
4. บกพร่องทางร่างกาย 
หรือการเคลื่อนไหว หรือ
สุขภาพ) 

หน่วยงานที่จัด :  
สพฐ./  
หน่วยงาน
สนับสนุน :  
อปท./บช.ตชด./
กทม./สช./กศน. 
สกอ./สอศ. 

2. ยกมาตรฐานการจัด
การศึกษาเรียนรวม 

  หน่วยงานที่จัด :  
สพฐ./  

    2.1 จัดห้องเรียนพิเศษ
ใหค้นพิการในสถานศึกษา 

- จ านวนสถานศึกษาที่จัด
ห้องเรียนพิเศษให้เด็กพิการ
เรียนรวม 

- จังหวัดละ 1 ห้อง 
- อ าเภอละ 1 ห้อง 

หน่วยงาน
สนับสนุน :  
อปท./บช.ตชด./
กทม./สช./กศน. 
สกอ./สอศ. 

    2.2 พัฒนามาตรฐาน
การจัดการเรียนรวม 

- ร้อยละของสถานศึกษา 

ที่จัดห้องเรียนพิเศษ 

มีผลการประเมินสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานการจัด 

การเรียนรวม 

- ร้อยละ ๕0 หน่วยงานที่จัด :  
สพฐ./  
หน่วยงาน
สนับสนุน :  
อปท./บช.ตชด./
กทม./สช./กศน. 
สกอ./สอศ. 

    2.3 พัฒนาความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ และ
เจตคติ ผู้เกี่ยวข้องกับ 

การจัดการเรียนรวม 

- ร้อยละของส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาที่มี 

การบริหารจัดการเรียนรวม
อย่างเป็นระบบ 
- ร้อยละของผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ที่เก่ียวข้อง (ผอ.เขตฯ,  
ผอ.กลุ่มแผนฯ, ผอ.กลุ่ม
ส่งเสริมฯ, ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีผ่านการพัฒนา
ด้านการจัดการเรียนรวม 

- ร้อยละ 100 
 
 
 
- ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานที่จัด :  
สพฐ./  
หน่วยงาน
สนับสนุน :  
อปท./บช.ตชด./
กทม./สช./กศน. 
สกอ./สอศ. 
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แผนการจดัการศึกษาส าหรับคนพกิาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) กระทรวงศกึษาธิการ 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 0 2288 5546  

มาตรการ   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ค่าเป้าหมาย  
(พ.ศ.2560 - 2564)  

หน่วยงาน  

 - ร้อยละของผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีจัดห้องเรียน
พิเศษผ่านการพัฒนาด้าน
การจัดการเรียนรวม 

- ร้อยละ 100 
 

 

 - ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ที่จัดห้องเรียนพิเศษผ่าน
การพัฒนาด้านการจัด 

การเรียนรวม 

- ร้อยละ 100 . 

    2.4 พัฒนาอาคาร 
สถานที่ สิ่งแวดล้อมของ
สถานศึกษาที่จัดห้องเรียน
พิเศษ 

- ร้อยละของสถานศึกษา 

ที่จัดห้องเรียนพิเศษได้รับ
การสนับสนุนการพัฒนา
อาคาร สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
 

- ร้อยละ 100 หน่วยงานที่จัด :  
สพฐ./  
หน่วยงาน
สนับสนุน :  
อปท./บช.ตชด./
กทม./สช./กศน. 
สกอ./สอศ. 

    2.5 ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้องค์กรภาครัฐและ
เอกชนมีส่วนร่วมในการจัด
ห้องเรียนพิเศษ 

- ร้อยละของสถานศึกษา 

ที่จัดห้องเรียนพิเศษได้รับ
การสนับสนุน จากองค์กร
ภาครัฐและเอกชน 

- ร้อยละ ๑๐๐  หน่วยงานที่จัด :  
สพฐ./  
หน่วยงาน
สนับสนุน :  
อปท./บช.ตชด./
กทม./สช./กศน. 
สกอ./สอศ. 

    2.6 จัดให้มีการนิเทศ 
ติดตาม การจดัการเรียนรวม
ในห้องเรียนพิเศษอย่าง
เป็นระบบ 

- ร้อยละของสถานศึกษา 

ที่จัดห้องเรียนพิเศษได้รับ
การนิเทศอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

- ร้อยละ ๑๐๐  หน่วยงานที่จัด :  
สพฐ./  
หน่วยงาน
สนับสนุน :  
อปท./บช.ตชด./
กทม./สช./กศน. 
สกอ./สอศ. 
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แผนการจดัการศึกษาส าหรับคนพกิาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) กระทรวงศกึษาธิการ 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 0 2288 5546  

พันธกิจที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 

มาตรการ   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ค่าเป้าหมาย  
(พ.ศ.2560 - 2564)  

หน่วยงาน  

๑. จัดระบบสนับสนุน 

เงินอุดหนุนการศึกษา
ส าหรับคนพิการทุกช่วงวัย  
ในทุกระดับ ทุกระบบ
การศึกษา ให้เหมาะสม 

กับบริบทและสภาพการจัด
การศึกษา 
 
 

- ร้อยละของคนพิการ 

ที่ได้รับสนับสนุน 

เงินอุดหนุนการศึกษา
ส าหรับคนพิการ ในทุก
ระดับ ทุกระบบการศึกษา
ให้เหมาะสมกับบริบทและ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
- ร้อยละของคนพิการ 

ทีไ่ด้รับสนับสนุน 

งบเงินอุดหนุนส าหรับ 

สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการและความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา ในทุก
ระดับ ทุกระบบการศึกษา
ให้ตรงกับความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 
- ร้อยละของคนพิการ 

ที่ได้รับสนับสนุน  
สิ่งอ านวยความสะดวก และ
สื่อทางการศึกษา (บัญชี ก) 
ในทุกระดับ ทุกระบบ
การศึกษาให้ตรงกับ 

ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

- ร้อยละ 100  
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 80  
 

หน่วยงานที่จัด :  
สพฐ./อปท./ 
บช.ตชด./กทม./
สช./กศน./สกอ./
สอศ./สถาบัน
การพลศึกษา กก. 
หน่วยงาน
สนับสนุน : 
พม./สธ.  

2. ระดมทรัพยากร 
เพื่อสร้างความม่ันคงให้กับ
กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาส าหรับคนพิการ  
 

- กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาส าหรับคนพิการ 
มีเงินเพ่ิมทุนหมุนเวียนใช้
ตามวัตถุประสงค์  
- มีแผนการระดมทรัพยากร
สนับสนุนกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาการศึกษา
ส าหรับคนพิการจากบุคคล 
องค์กรภายนอก 

- มีงบประมาณสนับสนุน
จากรัฐบาลเพ่ิมขึน้อย่างน้อย
ปีละ 200 ล้านบาท  
 
- มีรายได้จากแผนการระดม
ทุนเข้ากองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษาส าหรับ 

คนพิการ ไม่น้อยกว่าปีละ 
100 ล้านบาท  

หน่วยงานที่จัด : 
กองทุนส่งเสริม
และพัฒนา 

การศึกษา
ส าหรับคนพิการ 
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แผนการจดัการศึกษาส าหรับคนพกิาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) กระทรวงศกึษาธิการ 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 0 2288 5546  

มาตรการ   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ค่าเป้าหมาย  
(พ.ศ.2560 - 2564)  

หน่วยงาน  

๓. วิจัยและพัฒนาระบบ
การจัดสรรทรัพยากรและ
งบประมาณเพื่อการศึกษา 

- มีการน าผลการวิจัยมาใช้
ในการพัฒนาระบบ 

การจัดสรรทรัพยากรและ
งบประมาณเพ่ือการศึกษา
ส าหรับคนพิการ 

- ร้อยละ 100  หน่วยงานที่จัด :  
สพฐ./อปท./ 
บช.ตชด./กทม./
สช./กศน./สกอ./ 
สอศ./สถาบันการ 

พลศึกษา กก. 
หน่วยงาน
สนับสนุน : 
พม./สธ.  
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แผนการจดัการศึกษาส าหรับคนพกิาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) กระทรวงศกึษาธิการ 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 0 2288 5546  

พันธกิจที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   
 

มาตรการ   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ค่าเป้าหมาย  
(พ.ศ.2560 - 2564)  

หน่วยงาน  

๑. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาตามศาสตร์
พระราชา และหลัก 

ธรรมาภิบาล ที่มุ่งเน้น 

การบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ 
(A-F-P-P : Area – Function – 
Participation – People)  
สู่การเป็นสถานศึกษาแห่ง
ความสุข (Happiness 
School) 

- ร้อยละของหน่วยงาน 
สถานศึกษา สถาบันที่มี 
การน าศาสตร์พระราชา 
และหลักธรรมาภิบาล 

มาใช้ในการบริหารจัดการ 

สู่การเป็นสถานศึกษาแห่ง
ความสุข 

- ร้อยละของสถานศึกษาที่มี
ระบบการบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

- ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 100 

หน่วยงานที่จัด :  
สพฐ./อปท./ 
บช.ตชด./กทม./
สช./กศน./สกอ./
สอศ./สถาบัน
การพลศึกษา กก. 
หน่วยงาน
สนับสนุน  : 
พม./สธ.  

๒. ส่งเสริม สนับสนุน  
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การศึกษาส าหรับคนพิการ
ของคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด  

- ร้อยละของหน่วยงาน
สถานศึกษา สถาบัน ที่มี
การส่งเสริม สนับสนุน 

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การศึกษาส าหรับคนพิการ
ของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 

- ร้อยละ 100   
 

หน่วยงานที่จัด :  
สพฐ./อปท./ 
บช.ตชด./กทม./
สช./กศน./สกอ./
สอศ./สถาบัน
การพลศึกษา กก. 
หน่วยงาน
สนับสนุน  : 
พม./สธ. 

๓. พัฒนาภาคีเครือข่าย 
(Education 
Partnership) เพื่อเปิด
เวที ให้ทุกภาคส่วน 

มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ  

- ร้อยละของหน่วยงาน 
สถานศึกษา สถาบัน ที่มี
การส่งเสริม สนับสนุนให้ 
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการ 

- ร้อยละ ๑๐๐   หน่วยงานที่จัด :  
สพฐ./อปท./ 
บช.ตชด./กทม./
สช./กศน./สกอ./
สอศ./สถาบัน
การพลศึกษา กก. 
หน่วยงาน
สนับสนุน  : 
พม./สธ.  
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แผนการจดัการศึกษาส าหรับคนพกิาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) กระทรวงศกึษาธิการ 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 0 2288 5546  

มาตรการ   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ค่าเป้าหมาย  
(พ.ศ.2560 - 2564)  

หน่วยงาน  

๔. จัดและพัฒนาระบบ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
(SDS : Strategic Driven 
System) สนับสนุนข้อมูล
การตัดสินใจ การเฝ้าระวัง 
(Educational Warning 
Sign System) การก ากับ 
ติดตาม และรายงานผล
ตามยุทธศาสตร์ผ่านระบบ
ดิจิทัล 

- ร้อยละของหน่วยงานที่มี
การใช้ระบบการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ (SDS : 
Strategic Driven 
System) สนับสนุน 

การตัดสินใจ การก ากับ 
ติดตาม และรายงานผลตาม
ยุทธศาสตร์ผ่านระบบดิจิทัล 

- ร้อยละ 100  หน่วยงานที่จัด :  
สพฐ./สช./
กศน./สกอ./ 
สอศ.  
หน่วยงาน
สนับสนุน  :  
พม./สธ./มท./
สถาบันการ 

พลศึกษา กก. 
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