บทที่ 4
ผลการวิจัย
ยุทธศาสตรและแนวทางการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
4.1 แหลงที่มาของขอมูลที่นาํ มาประมวลผลการวิจัย
แหลงที่มาของขอมูลที่นํามาประมวลผลในการจัดทํา SWOT ของการศึกษานี้มาจาก
4.1.1 ขอมูลการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการของประเทศไทยอันประกอบดวย
ปรัชญาของการจัดการศึกษาพิเศษ การจัดการศึกษาพิเศษของประเทศไทยในอดีต การจัดการ
ศึกษาโดยองคกรคนพิการ มูลนิธิ เอกชน และครอบครัว การจัดการศึกษาพิเศษของประเทศไทย
ในปจจุบัน และการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการตามชวงอายุ
4.1.2 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาสําหรับคนพิการ อันประกอบดวยพัฒนา
แนวคิดเรื่องสิทธิ และความเสมอภาค ตามรัฐธรรมนูญไทย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอในดาน
การศึกษาตามรัฐธรรมนูญไทย และสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาพตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
4.1.3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการประชุมระดมสมอง และการสัมภาษณเชิง
เจาะลึก
4.2 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด
จากขอมูลตางๆที่ไดทําใหสามารถที่จะประเมินศักยภาพการจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการของประเทศไทยโดยใชวิธี SWOT
4.2.1 จุดแข็ง
4.2.1.1 มีการปรับปรุง แกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาที่เปนอุปสรรคหรือ
จํากัดสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคทางดานการศึกษาของคนพิการ
4.2.1.2 ภาครัฐมี นโยบายขจั ดการเลือกปฏิบั ติ บนหลักฐานสิ ทธิ มนุษยชนตาม
หลักการขององคการสหประชาชาติ
4.2.1.3 ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นครอบคัว องคกรคนพิการ องคกรชุมชน
องค กรเอกชน องคก ารวิ ชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่ นๆ ได
ตระหนักถึงการจัดการศึกษาใหแกคนพิการ
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4.2.1.4 องคกรคนพิการมีบทบาทในการผลักดันกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ
กับคนพิการ
4.2.2 จุดออน
4.2.2.1 การเขาสูระบบการศึกษา แมรัฐธรรมนูญจะบัญญัติใหสิทธิ เสรีภาพและ
ความเสมอภาคแกคนพิการในดานการศึกษาขั้นพื้นฐานแกคนพิการไมนอยกวา 12 ป แตในความ
เปนจริงนั้นซึ่งเห็นไดจากตัวเลขสถิติของทางราชการและจากการรับฟงความคิดเห็นในการระดม
สมองและการสัมภาษณ เ ชิงเจาะลึก พบวา เด็ก พิ การประสบปญหาในการเขาสูระบบการเรีย น
เนื่องจากมีหลายโรงเรียนไมพรอมรับนักเรียนพิการเหลานี้เขาเรียน ซึ่งมีจากหลายเหตุผลที่ทาง
โรงเรียนใชอางในการปฏิเสธไมรับเด็กพิการเขาเรียน เชน ไมมีบุคลากรที่มีความรูในการจัดการ
เรียนการสอนแกเด็กพิการ ขาดแคลนบุคลากร อาคารสถานที่ไมพรอม เชนไมมีทางลาดสําหรับ
รถเข็น ไมมีลิฟทกรณีหองเรียนไมไดอยูดานลาง ไมมีหองน้ําสําหรับคนพิการ ไมมีอุปกรณการ
เรียนการสอน ผูปกครองนักเรียนปกติมีความรังเกียจ เปนตน
4.2.2.2 การติดขัดในเรื่องกฎ ระเบียบ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 และ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดการศึกษาได
ตามที่ไดกลาวมาแลว และตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา
10 กําหนดใหราชการสวนทองถิ่นออกขอบัญญัติ เทศบัญญัติ ขอกําหนด ระเบียบหรือประกาศ ให
เปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้งกรุงเทพมหานครยังไมมี
กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแกเด็กพิการ รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนในเรื่อง
เหลานี้ทําใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปดวยความยากลําบาก บุคลากรครูที่รับผิดชอบดูแลเด็ก
พิการไมไดรับเงินตอบแทนพิเศษ
4.2.2.3 งบประมาณของรัฐไมเพียงพอ รัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนไม
พอเพียง แมรัฐจะใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา แตเนื่องประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา
งบประมาณตางๆ มีจํากัด และตองนําไปใชในดานอื่นๆ ดวย งบประมาณในการจัดการศึกษาของ
คนพิการจะตองใชจํานวนมากกวาเด็กปกติ เนื่องจากการจัดการศึกษาของคนพิการจะตองใชวัสดุ
อุปกรณมากกวา แพงกวาเด็กปกติ
4.2.2.4 การขาดแคลนทุนสนับสนุนนักเรียนพิการ คนพิการสวนมากนั้นมาจาก
ครอบครัวที่ยากจน ทําใหเด็กพิการไมสามารถเรียนตอในระดับสูงได ทุนการศึกษาสวนมากมักจะ
ให แ ก เ ด็ ก ปกติ ที่ มี ผ ลการเรี ย นดี ส ว นเด็ ก พิ ก ารมั ก จะขาดแคลนทุ น การศึ ก ษา แม ก ฎหมายจะ
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กํ า หนดให รั ฐ จั ด การศึ ก ษาแบบไม เ สี ย ค า ใช จ า ย แต ใ นการศึ ก ษาก็ ยั ง มี ค า ใช จ า ยอื่ น ๆ อี ก เช น
คาใชจายสวนตัว คารถโดยสาร เปนตน ซึ่งเปนคาใชจายจํานวนไมนอย ทําใหเ ด็กพิการไดรับ
การศึกษานอยเนื่องจากสวนมากมาจากครอบครัวที่ยากจน
4.2.2.5 ระบบการคัดกรองเด็ก การคัดกรองเด็กพิการแตละประเภทแตกตางกัน
โดยเฉพาะเด็กที่มีปญหาเรื่องสติปญญา เชน เด็กที่มีปญญาดานการเรียนรู (LD) ซึ่งอาจมีปญหา
ระหวางการแยกเด็กที่มีปญหาดานการเรียนรูจริงๆ กับเด็กที่มีปญหาดานการเรียนรูเทียม ซึ่งอาจเกิด
จากการที่ขาดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน แตมีปญหาวาโรงเรียนตางๆ ขาดผูมีความรูในการ
คัดกรองแยกประเภทเด็ก เพื่อสามารถแกไขเด็กที่มีปญหาไดอยางถูกตอง เพราะเด็กที่มีปญหาแตละ
ประเภทไมเหมือนกัน ตองใชวิธีการแกไขตางกัน
4.2.2.6 จํานวนโรงเรียนที่สามารถรับเด็กพิการเขาเรียนรวม มีไมเพียงพอ
4.2.2.7 คุ ณ ภาพของโรงเรี ย นที่ ไ ม เ ท า กั น ซึ่ ง ทํ า ให มี ป ญ หาในการเที ย บโอน
ระหวางระบบการศึกษาที่แตกตางกัน รวมทั้งในกรณีที่ครอบครัวจัดการศึกษาแกเด็กพิการก็ไม
สามารถเทียบความรูได ซึ่งที่ผานมาครอบครัวที่จัดการศึกษาใหเด็กพิการตองนําเด็กไปสอบเทียบ
เพื่อใหวุฒิการศึกษา
4.2.2.8 ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูเรื่องการศึกษาพิเศษ
4.2.2.9 บุคลากรในดานการศึกษาบางสวนยังขาดความเขาใจ ไมตระหนักถึงสิทธิ
เสรีภาพ และความเสมอภาคของคนพิการในดานการศึกษา
4.2.3 โอกาส
4.2.3.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปนรัฐธรรมนูญที่
ไดคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของคนพิการมากที่สุด รวมถึงทางดานการศึกษาดวย
4.2.3.2 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ไดระบุไว
อยางชัดเจนในเรื่องของสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของคนพิการทางดานการศึกษา
4.2.3.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดปฏิรูปทางการศึกษาที่
คํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของคนพิการทางดานการศึกษา
4.2.3.4 พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ไดให
ความสําคัญกับ การสงเสริมสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของคนพิการทางดานการศึกษา
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4.2.3.5 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550 - 2554 ได
สงเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของคนพิการทางดานการศึกษา
4.2.3.6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 - 2554 ที่มุง
ใหคนไทยอยูดีมีสุขโดยไดอัญเชิญปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
เปนแนวทางในการนํามาประยุกตใช และยังคงยึด “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนา โดยมี
เปาหมายใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปไดอย างยั่งยืน มีความสมดุลในการพั ฒนาระหวาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ไดนําเสนอยุทธศาสตรหลัก 5 ยุทธศาสตร เปนแนวทางใน
การพัฒนาประเทศ ในสวนของคนพิการ ไดถูกกลาวถึงไวในยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
4.2.4 ขอจํากัด
4.2.4.1 ดานการบริหารจัดการ
1) ผูบริหารสถานศึกษาบางสวนไมตระหนักถึงสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
ของคนพิการ
2) ระบบการบริหารจัดการศึกษาสําหรับคนพิการขาดเอกภาพ
3) ไมมีระบบการจัดบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม สอดคลองสําหรับบุคคล
ที่ มี ป ญ หาทางการเรี ย นรู บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร อ งทางการพู ด และภาษา บุ ค คลที่ มี ป ญ หาทาง
พฤติกรรมหรืออารมณ บุคคลออทิสติก และบุคคลพิการ
4) การใหบริการการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการเรียนรวม ยังเปนเชิง
ปริมาณมากกวาจะเปนเชิงคุณภาพตามหลักการศึกษาพิเศษ
5) หลักสูตรการศึกษาที่มีไมเหมาะสมและสอดคลองกับความพิการแตละประเภท
6) การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศระหวางหนวยงานที่จัดการศึกษาสําหรับคน
พิการยังไมสมบูรณ
7) สถานศึ กษาที่ จั ดการศึ กษาสํ าหรั บคนพิ การยั งขาดความเข าใจกระบวนการ
พัฒนาสมรรถภาพคนพิการ
8) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการยังขาดการวางระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่ดี
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9) สถานศึกษาขาดการบูรณาการทักษะการดํารงชีวิตรวมกัน ในสังคมของ
คนพิการและคนทั่วไป
10) สถานศึกษาขาดการนิเทศ กํากับ ติดตามในทุกดานจากหนวยงานตนสังกัด
11) สถานศึกษาไมจัดสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคลองกับคนพิการ
แตละประเภท
12) วิธีการที่จะทําใหคนพิการไดรับการพัฒนาทางการศึกษา ควบคูกับการ
พัฒนาสมรรถภาพคนพิการอยางรวดเร็ว ตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการ ยังมีขอจํากัดมาก
13) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสําหรับคนพิการมีจํากัด
14) สภาพแวดลอมทางกายภาพในสถานศึกษาไมเอื้อตอการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ
15) ไมมีระบบการสนับสนุน ชวยเหลือและพัฒนาคนพิการเขาสูระบบการศึกษา
ทุกรูปแบบอยางตอเนื่องและชัดเจน
16) ขาดการสงเสริ ม พั ฒ นาการศึ ก ษานอกระบบ การศึก ษาทางเลือก และ
การศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพสําหรับคนพิการแตละประเภท
4.2.4.2 ดานบุคลากร
1) จํ า นวนบุ ค ลากรสอนคนพิ ก ารไม เ พี ย งพอ และไม ไ ด รั บ การพั ฒ นาให มี
ความรูความชํานาญในการสอนคนพิการแตละประเภท
2) การสนั บ สนุ น เงิ น เพิ่ ม พิ เ ศษสํ า หรั บ ครู อ าจารย ใ นสถานศึ ก ษา ยั ง ไม
ครอบคลุมในทุกระดับการศึกษา
3) ขาดบุคลากรมีความรู ความชํานาญและทักษะการสอนในกลุมสาระวิชาที่
ตรงกับความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคลแตละประเภทความพิการ
4) บุคลากรด านการศึกษาพิเศษยังขาดความรูความชํ านาญในเรื่ องการวิจัย
ควบคูกับการทํางาน
4.2.4.3 ดานการใหบริการและคุณลักษณะของผูรับบริการ
1) ความหลากหลายและซับซอนของความพิการในแตละคน แตกตางกันมาก
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2) บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ ขาดโอกาสเขาถึงบริการ
สาธารณะของรัฐ
3) สถาบันอุดมศึกษาสวนใหญยังไมไดจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ใหแกนิสิต นักศึกษาพิการของสถาบัน
4) บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร อ งทางการเห็ น ได รั บ การฝ ก ทั ก ษะในการสร า ง
ความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility : O&M) ยังไม
ครอบคลุมและทั่วถึง
5) บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยินที่อานหนังสือไมออก เขียนไมไดคิด
เลขไมเปน มีอยูจํานวนมาก
6) ภาษามือที่ใชในการเรียนการสอนของบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยนิ
ในสถานศึกษายังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน
7) กลุมบุคคลที่มีความบกพรองทางพัฒนาการอยางรุนแรง (Pervasive Development
Disorder) มีขอจํากัดดานพัฒนาการเรียนรูและการดํารงชีวิติอิสระ
8) ขาดองคความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเด็กพิการ
การจัดการเรียนการสอนเด็กพิการนั้นจะตองมีผูมีความรูเฉพาะดาน เนื่องจาก
คนพิการแตละคนมีปญหาที่แตกตางกัน การจัดการเรียนการสอนใหเด็กพิการเหลานั้นจะตองเปนผู
ที่มีความเขาใจทั้งดานการศึกษาพิเศษ ดานจิตวิทยา นักอรรถบําบัด นักกายภาพบําบัด เปนตน
4.2.4.4 ดานวัสดุอุปกรณ
1) วัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดการศึกษาใหกับคนพิการมีราคาสูง
2) วัสดุอุปกรณบางชนิดตองสั่งซื้อจากตางประเทศทําใหมีราคาสูง
3) ขาดสถาบันที่มีผูเชี่ยวชาญในการดูแล พัฒนา ปรับปรุง ซอมแซมสิ่งอํานวย
ความสะดวก สื่อสําหรับคนพิการแตละประเภท
4.2.4.5 ดานผูปกครอง
1) ผู ป กครองของเด็ ก พิ ก ารไม ป ระสงค นํ า เด็ ก พิ ก ารไปจดทะเบี ย น ทํ า ให
โรงเรียนไมไดรับงบประมาณจากรัฐชวยเหลือทั้งๆ ที่เปนเด็กพิการ
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2) ผูปกครองของเด็กพิการไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคของคนพิการ
3) ผูปกครองของเด็กพิการขาดความรูเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กพิการ
4) ผูปกครองขาดขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ
4.2.4.6 ดานโครงสรางและนโยบาย
1) การมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน ทิศทาง เปาหมายและวัตถุประสงค
ของสถานศึกษาทุกระดับขาดการเชื่อมโยงระหวางกัน
2) สถาบันอุดมศึกษาสวนใหญไมไดกําหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการเฉพาะ
ในการรับนิสิต นักศึกษาพิการ เขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาที่ชัดเจน
4.2.4.7 ดานสังคมและวัฒนธรรม
1) ผูปกครอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ขาดความรูความเขาใจและมีเจตคติที่ไม
ถูกตองตอความพิการ
2) ผูปกครองคนพิการโดยรวมมีฐานะยากจนมาก และขาดความรูขาดความ
กระตือรือรนที่จะพัฒนาบุตรหลานที่พิการอยางจริงจัง
3) มีขอจํากัดในการเขาถึงบริการทางการศึกษาของภาครัฐอีกมาก
4) บุคคลที่ มี ค วามบกพรอ งทางจิต ใจ สติป ญญา ออทิสติก และหู ห นวกไม
สามารถเรียกรองสิทธิและโอกาสที่พึงมี พึงได และสามารถพัฒนาไดนอยกวาความพิการประเภทอื่น
4.2.4.8 ดานเทคโนโลยี
1) คนพิการโดยรวมไมสามารถเขาถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) รัฐจัดสรรงบประมาณไมครอบคลุมคาใชจายที่จําเปนขั้นพื้นฐานสําหรับคน
พิการแตละประเภท ตลอดจนการจัดสิ่งอํานวยวามสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาใหคนพิการยังไมเพียงพอ
3) ความผันแปรทางการเมือง ทําใหนโยบายของแตละรัฐบาลขาดความชัดเจน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการและขาดความตอเนื่อง
4) หนวยงานของรัฐ ขาดการบูรณาการการจัดสรรและการติดตามงบประมาณ
เกี่ยวกับการพัฒนาคนพิการ
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5) ขาดความเชื่อมโยงในการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานที่จัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ
4.2.4.9 ดานการเงิน
1) งบประมาณและทรัพยากรโดยเฉพาะเงินกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการ
ในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาพิเศษมีจํากัดและขาดความตอเนื่อง
2) การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใชงบประมาณสูงกวาการจัดการศึกษา
สําหรับคนทั่วไป
3) สถาบันอุดมศึกษาบางแหงขาดการจัดสรรงบประมาณ รองรับความตองการ
จําเปนของนิสิต นักศึกษาพิการ
4.3 ยุทธศาสตรและแนวทางการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
การศึกษานี้ไดนําเสนอ 9 ยุทธศาสตร และ 34 แนวทางในการจัดการศึกษาของคน
พิการมีรายละเอียด ดังนี้
4.3.1 ยุทธศาสตร 1 พัฒนาการศึกษาปฐมวัยของคนพิการ
แนวทาง
1. พัฒนาและเตรียมความพรอมเด็กปฐมวัยที่พิการ และทุพพลภาพอยางทั่วถึง เพื่อ
การศึกษาในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานตอไป
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 กระทรวงมหาดไทย/อปท./อบต.
 กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./ศษ./สช.
2. พัฒนาครูและบุคลากรดานการศึกษาปฐมวัยใหมีความรู ความสามารถในการ
ฝกเด็กพิการใหรูจักชวยตนเองได
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 กระทรวงมหาดไทย/อปท./อบต.
 กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./ศษ./สช.
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3. สนับสนุนสื่อ และวัสดุอุปกรณใหเพียงพอและเหมาะสมแกเด็กนักเรียนพิการ
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 กระทรวงมหาดไทย/อปท./อบต.
 กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./ศษ./สช.
4. สงเสริมสถานศึกษาทั้งที่เปนโรงเรียนและศูนยการเรียนใหมีความพรอมและ
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยที่พิการไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 กระทรวงมหาดไทย/อปท./อบต.
 กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./ศษ./สช.
5. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ผูป กครอง องค ก ร ชุ ม ชน เอกชน องค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันทางสังคมในการใหความรูและจัดการศึกษา
ปฐมวัยของเด็กพิการอยางทั่วถึง
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 ผูปกครอง
 องคกรคนพิการ
 องคกรชุมชน
 องคกรเอกชน
 องคการวิชาชีพ
 สถาบันศาสนา
 สถานประกอบการ
 สถาบันสังคมอื่นๆ
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4.3.2 ยุทธศาสตร 2 พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของคนพิการ
แนวทาง
1. เร งพัฒนาคุณ ภาพของนัก เรี ยนพิการใหไดรับความรู มีความสามารถและมี
ทักษะเต็มตามศักยภาพตามอายุ และชวงวัยเปนฐานของการดํารงชีวิต และศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้นตอไป
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./สช.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท./เทศบาล/อบจ.
2. เร ง พั ฒ นาครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให มี ค วามรู แ ละทั ก ษะในการจั ด
การศึกษาที่เนนนักเรียนพิการเปนสําคัญ
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./สช.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท./เทศบาล/อบจ.
3. เรงรัดพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพเปนไปตามมาตรฐาน
ดานวิชาการ
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./สช.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท./เทศบาล/อบจ.
4. ส ง เสริ ม ให ค นพิ ก ารทุ ก คนได รั บ โอกาสและมี ก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตั้ ง แต
การศึกษาปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาอยางมีคุณภาพในทุกสถานที่ ทั้งสถานศึกษาของรัฐ เอกชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถาบันอื่นๆ ที่จัดการศึกษา
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./สช.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท./เทศบาล/อบจ.
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5. เรงแกปญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนเด็กพิการใน
สถานศึกษาของรัฐและเอกชน
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./สช.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท./เทศบาล/อบจ.
6. สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง องคกรคนพิการ องคกรชุมชน องคกรเอกชน
องคการวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นๆ ใหมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของคนพิการ
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 ผูปกครอง
 องคกรคนพิการ
 องคกรชุมชน
 องคกรเอกชน
 องคการวิชาชีพ
 สถาบันศาสนา
 สถานประกอบการ
 สถาบันสังคมอื่นๆ
4.3.3 ยุทธศาสตร 3 พัฒนาการอาชีวศึกษาของคนพิการ
แนวทาง
1. สงเสริมภาพลักษณและการเรียนอาชีวศึกษาของคนพิการที่มีคุณภาพ ดังเชน
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถที่สามารถตอบสนองความตองการแรงงานของประเทศได
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 กระทรวงศึกษาธิการ/สอศ.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท.
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2. พัฒนามาตรฐานอาชีพของคนพิการตลอดจนสมรรถนะและทักษะแรงงาน
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 กระทรวงศึกษาธิการ/สอศ.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท.
3. สงเสริมใหภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามารวมเปนแกนหลักใน
การจัดการอาชีวศึกษาสําหรับคนพิการ รวมทั้งสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาลักษณะทวิภาคี
และสหกิจศึกษาใหมากขึ้น
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 กระทรวงศึกษาธิการ/สอศ.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท.
4. สงเสริมใหเกิดความเชื่อมโยงและเทียบโอนการเรียนรูอาชีวศึกษาทั้งการศึกษา
ในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยของคนพิการ
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 กระทรวงศึกษาธิการ/สอศ./สช./สกอ.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท.
4.3.4 ยุทธศาสตร 4 พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคนพิการ
แนวทาง
1. สงเสริมและขยายการมีสวนรวมการจัดการระดับอุดมศึกษาของคนพิการ ทั้ง
ทางดานปริมาณและสาขาวิชา
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 กระทรวงศึกษาธิการ/สกอ.
2. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ศั ก ยภาพและให บ ริ ก ารทางด า น
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาที่พิการ
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 กระทรวงศึกษาธิการ/สกอ.
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4.3.5 ยุทธศาสตร 5 พัฒนาการศึกษานอกระบบ/นอกโรงเรียน และการศึกษาตาม
อัธยาศัยของคนพิการ
แนวทาง
1. สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของคนพิการใน
สถานศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 กระทรวงศึกษาธิการ/กศน.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท.
2. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของแหลงเรียนรูสําหรับคนพิการใหมีความหลากหลาย
อยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 กระทรวงศึกษาธิการ/กศน.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท.
3. ใหมีมาตรการสงเสริมสนับสนุนใหมีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของคนพิการอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./กศน.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท.
4. พั ฒนาการจั ด การศึก ษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัยของคนพิก าร
เพื่อใหสังคมของคนพิการเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต กาวทันเทคโนโลยี สอดคลองกับ
บริบทของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 กระทรวงศึกษาธิการ/กศน.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท.
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4.3.6 ยุทธศาสตร 6 สงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของ
คนพิการ
แนวทาง
1. สงเสริมศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาสําหรับคนพิการในรูปแบบที่หลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐาน
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 กระทรวงมหาดไทย/อปท.
 กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./ศษ.
2. พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให มี
ความรู มีทักษะ และมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนพิการ
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 กระทรวงมหาดไทย/อปท.
 กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./ศษ.
3. สงเสริมการใหเงินอุดหนุนแกคุณครูผูสอนนักเรียนพิการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 กระทรวงมหาดไทย/อปท.
 กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./ศษ.
4. สรางความตระหนักและเตรียมความพรอมทั้งดานวิชาการ งบประมาณ และ
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 กระทรวงมหาดไทย/อปท.
 กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./ศษ.
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4.3.7 ยุทธศาสตร 7 พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสําหรับคนพิการ
แนวทาง
1. สงเสริ มสนับสนุน ใหครู ในสถานศึก ษาขั้ น พื้นฐานและการอาชีวศึกษาของ
เอกชน มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการ
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 กระทรวงศึกษาธิการ/สช.
2. สงเสริมสนับสนุนใหครูในสถานศึกษาเอกชนมีวิทยฐานะ สวัสดิการและความ
มั่นคงในวิชาชีพ
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 กระทรวงศึกษาธิการ/สช.
3. สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาเอกชนใหสามารถจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
ไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 กระทรวงศึกษาธิการ/สช.
4.3.8 ยุ ท ธศาสตร 8 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การการจั ด สรรและระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาของคนพิการ
แนวทาง
1. จัดเงินอุดหนุนรายหัวสําหรับนักเรียนพิการเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเพียงพอ
กับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 กระทรวงศึกษาธิการ/สป.ศธ./สพฐ./สกอ./สอศ./สธ./กศน.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท.
 กระทรวงการคลัง
2. จัดใหมีกองทุนเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กพิการและทุพพลภาพ รวมทั้งพัฒนา
กองทุนกูยืมระดับอุดมศึกษาใหเพียงพอ
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หนวยงานผูรับผิดชอบ
 กระทรวงศึกษาธิการ/สป.ศธ./สพฐ./สกอ./สอศ./สธ./กศน.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท.
 กระทรวงการคลัง
3. สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการระดมเงินรายไดและการจัดเก็บ
ภาษีมาใชในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 กระทรวงมหาดไทย/อปท.
 กระทรวงการคลัง
4. สรางแรงจูงใหครอบครัว ผูปกครอง องคกรคนพิการ องคกรชุมชน องคกร
เอกชน องคการวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นๆ เขามามีสวนรวม
ในการจัดและสนับสนุนการศึกษาสําหรับคนพิการ
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 ครอบครัวคนพิการ
 องคกรคนพิการ
 องคกรชุมชน
 องคกรเอกชน
 องคการวิชาชีพ
 สถาบันศาสนา
 สถานประกอบการ
 สถาบันสังคมอื่นๆ
 กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย
 กระทรวงวัฒนธรรม
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4.3.9 ยุทธศาสตร 9 สงเสริมการจัดการศึกษาเฉพาะทางของคนพิการ
แนวทาง
1. สงเสริมสถานศึกษาเฉพาะทางใหสามารถจัดการศึกษาแกคนพิการไดอยางมี
คุณภาพและไดมาตรฐาน
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 กระทรวงศึกษาธิการ/สป.ศธ./สพฐ./สกอ./สอศ./สช./กศน.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท.
2. สงเสริมใหมีการพัฒนาครู ผูบริหารสถานศึกษาใหมีความรูความสามารถ และ
ทักษะในการจัดการเรียนการสอนสําหรับคนพิการ
หนวยงานผูรับผิดชอบ
 กระทรวงศึกษาธิการ/สป.ศธ./สพฐ./สกอ./สอศ./สช./กศน.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท.
รายละเอียดของยุทธศาสตร แนวทาง และหนวยงานรับผิดชอบดูตารางที่ 5.1
ตารางที่ 4.1 รายละเอียดของยุทธศาสตร แนวทาง และหนวยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนา
การศึกษาปฐมวัยของคน
พิการ

แนวทาง
1. พัฒนาและเตรียมความพรอม
เด็กปฐมวัยที่พิการ และ
ทุพพลภาพอยางทั่วถึง เพื่อ
การศึกษาในระดับการศึกษา
ขึ้นพื้นฐานตอไป
2. พัฒนาครูและบุคลากรดาน
การศึกษาปฐมวัยใหมีความรู
ความสามารถในการฝกเด็ก
พิการใหรูจักชวยตนเองได

หนวยงานที่รับผิดชอบ
 กระทรวงมหาดไทย/อปท./อบต.
 กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./ศษ./
สช.

 กระทรวงมหาดไทย/อปท./อบต.
 กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./ศษ./
สช.
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)
ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐานของคน
พิการ

แนวทาง
3. สนับสนุนสื่อ และวัสดุ
อุปกรณใหเพียงพอและ
เหมาะสมแกเด็กนักเรียน
พิการ
4. สงเสริมสถานศึกษาทั้งที่เปน
โรงเรียนและศูนยการเรียนให
มีความพรอมและศักยภาพใน
การจัดการเรียนการสอนเด็ก
ปฐมวัยที่พิการไดอยางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
5. สงเสริม สนับสนุนผูปกครอง
องคกร ชุมชน เอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันทางสังคมในการ
ใหความรูและจัดการศึกษา
ปฐมวัยของเด็กพิการอยาง
ทั่วถึง
1. เรงพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียนพิการใหไดรับความรู
มีความสามารถและมีทักษะ
เต็มตามศักยภาพตามอายุ และ
ชวงวัยเปนฐานของการ
ดํารงชีวิต และศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้นตอไป
2. เรงพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีความรูและ
ทักษะในการจัดการศึกษาที่
เนนนักเรียนพิการเปนสําคัญ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
 กระทรวงมหาดไทย/อปท./อบต.
 กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./ศษ./
สช.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท./อบต.
 กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./ศษ./
สช.












ผูปกครอง
องคกรคนพิการ
องคกรชุมชน
องคกรเอกชน
องคการวิชาชีพ
สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ
สถาบันสังคมอื่นๆ
กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./สช.
กระทรวงมหาดไทย/อปท./
เทศบาล/อบจ.

 กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./สช.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท./
เทศบาล/อบจ.
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)
ยุทธศาสตร

แนวทาง
3. เรงรัดพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
เปนไปตามมาตรฐานดาน
วิชาการ
4. สงเสริมใหคนพิการทุกคนไดรับ
โอกาสและมีการศึกษาขั้น
พื้นฐานตั้งแตการศึกษาปฐมวัย
จนถึงมัธยมศึกษาอยางมีคุณภาพ
ในทุกสถานที่ ทั้งสถานศึกษา
ของรัฐ เอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และสถาบันอื่นๆ ที่
จัดการศึกษา
5. เรงแกปญหาการขาดแคลนครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่
สอนเด็กพิการในสถานศึกษา
ของรัฐและเอกชน
6. สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง
องคกรคนพิการ องคกรชุมชน
องคกรเอกชน องคการวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคม
อื่นๆ ใหมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของคนพิการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
 กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./สช.
 กระทรวงมหาดไทย/อบต./
เทศบาล/อบจ.
 กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./สช.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท./
เทศบาล/อบจ.

 กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./สช.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท./
เทศบาล/อบจ.









ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาการ 1. สงเสริมภาพลักษณและการเรียน 

อาชีวศึกษาของคนพิการ
อาชีวศึกษาของคนพิการที่มี
คุณภาพดังเชน โรงเรียนอาชีว
พระมหาไถที่สามารถตอบสนอง
ความตองการแรงงานของ
ประเทศได

ผูปกครอง
องคกรคนพิการ
องคกรชุมชน
องคกรเอกชน
องคการวิชาชีพ
สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ
สถาบันสังคมอื่นๆ
กระทรวงศึกษาธิการ/สอศ.
กระทรวงมหาดไทย/อปท.
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)
ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของคนพิการ

แนวทาง
2. พัฒนามาตรฐานอาชีพของคน
พิการตลอดจนสมรรถนะและ
ทักษะแรงงาน
3. สงเสริมใหภาคเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขามารวม
เปนแกนหลักในการจัดการ
อาชีวศึกษาสําหรับคนพิการ
รวมทั้งสงเสริม สนับสนุนการ
จัดการศึกษาลักษณะทวิภาคี
และสหกิจศึกษาใหมากขึ้น
4. สงเสริมใหเกิดความเชื่อมโยง
และเทียบโอนการเรียนรู
อาชีวศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยของคน
พิการ
1. สงเสริมและขยายการมีสวนรวม
การจัดการระดับอุดมศึกษาของ
คนพิการ ทั้งทางดานปริมาณและ
สาขาวิชาที่เรียน
2. สงเสริมสนับสนุนให
สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและ
ใหบริการทางดานเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวกใหแก
นักศึกษาที่พิการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
 กระทรวงศึกษาธิการ/สอศ.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท.
 กระทรวงศึกษาธิการ/สอศ.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท.

 กระทรวงศึกษาธิการ/สอศ./สช./
สกอ.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท.

 กระทรวงศึกษาธิการ/สกอ.

 กระทรวงศึกษาธิการ/สกอ.
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)
ยุทธศาสตร
แนวทาง
ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนา
1. สงเสริมการจัดการศึกษานอก
การศึกษานอกระบบ/นอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
โรงเรียน และการศึกษาตาม ของคนพิการในสถานศึกษาตาม
อัธยาศัยของคนพิการ
อัธยาศัยของสถานศึกษาและ
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน
2. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของ
แหลงเรียนรูสําหรับคนพิการให
มีความหลากหลายอยางมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ
3. ใหมีมาตรการสงเสริมสนับสนุน
ใหมีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของคนพิการอยางทั่วถึงและมี
คุณภาพ
4. พัฒนาการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของคนพิการเพื่อใหสังคมของ
คนพิการเปนสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวติ กาวทัน
เทคโนโลยี สอดคลองกับบริบท
ของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ฯลฯ
ยุทธศาสตรที่ 6 : สงเสริม
1. สงเสริมศักยภาพขององคกร
การจัดการศึกษาขององคกร ปกครองสวนทองถิ่นในการจัด
ปกครองสวนทองถิ่นของ
และสนับสนุนการจัดการศึกษา
คนพิการ
สําหรับคนพิการในรูปแบบที่
หลากหลาย มีคุณภาพและ
มาตรฐาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ
 กระทรวงศึกษาธิการ/กศน.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท.

 กระทรวงศึกษาธิการ/กศน.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท.

 กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./กศน.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท.

 กระทรวงศึกษาธิการ/กศน.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท.

 กระทรวงมหาดไทย/อปท.
 กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./ศษ.

138
ตารางที่ 4.1 (ตอ)
ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 7 : พัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน
เอกชนสําหรับคนพิการ

แนวทาง
2. พัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหมีความรู มีทักษะ และ
มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนสําหรับนักเรียนพิการ
3. สงเสริมการใหเงินอุดหนุนแก
คุณครูผูสอนนักเรียนพิการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. สรางความตระหนักและเตรียม
ความพรอมทั้งดานวิชาการ
งบประมาณ และบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
การจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการ
1. สงเสริมสนับสนุนใหครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการ
อาชีวศึกษาของเอกชน มีทักษะ
ในการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนพิการ
2. สงเสริมสนับสนุนใหครูใน
สถานศึกษาในสถานศึกษา
เอกชนมีวิทยฐานะ สวัสดิการ
และความมั่นคงในวิชาชีพ
3. สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษา
เอกชนใหสามารถจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการไดอยางมี
คุณภาพและมาตรฐาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ
 กระทรวงมหาดไทย/อปท.
 กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./ศษ.

 กระทรวงมหาดไทย/อปท.
 กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./ศษ.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท.
 กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./ศษ.

 กระทรวงศึกษาธิการ/สช.

 กระทรวงศึกษาธิการ/สช.

 กระทรวงศึกษาธิการ/สช.
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)
ยุทธศาสตร
แนวทาง
ยุทธศาสตรที่ 8 : เพิ่ม
1. จัดเงินอุดหนุนรายหัวสําหรับ
ประสิทธิภาพการบริหาร
นักเรียนพิการเพื่อการศึกษาขั้น
จัดการการจัดสรรและระดม พืน้ ฐานใหเพียงพอกับการพัฒนา
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาของ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
คนพิการ
2. จัดใหมีกองทุนเพื่อการศึกษา
สําหรับเด็ก พิการและทุพพล
ภาพ รวมทั้งพัฒนากองทุนกูยืม
ระดับอุดมศึกษาใหเพียงพอ
3. สงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีการระดมเงินรายได
และการจัดเก็บภาษีมาใชในการ
จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
4. สรางแรงจูงในอยางเพียงพอให
ครอบครัว ผูปกครอง องคกรคน
พิการ องคกรชุมชน องคกร
เอกชน องคการวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่นๆ เขามามีสวน
รวมในการจัดและสนับสนุน
การศึกษาสําหรับคนพิการ
ยุทธศาสตรที่ 9 : สงเสริม
1. สงเสริมสถานศึกษาเฉพาะทาง
การจัดการศึกษาเฉพาะทาง
ใหสามารถจัดการศึกษาแกคน
ของคนพิการ
พิการไดอยางมีคุณภาพและได
มาตรฐาน
2. สงเสริมใหมีการพัฒนาครู
ผูบริหารสถานศึกษาใหมีความรู
ความสามารถ และทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับคน
พิการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
 กระทรวงศึกษาธิการ/สป.ศธ./
สพฐ./สกอ./สอศ./สธ./กศน.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท.
 กระทรวงการคลัง
 กระทรวงศึกษาธิการ/สป.ศธ./
สพฐ./สกอ./สอศ./สธ./กศน.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท.
 กระทรวงการคลัง
 กระทรวงมหาดไทย/อปท.
 กระทรวงการคลัง

ครอบครัวคนพิการ
องคกรคนพิการ
องคกรชุมชน
องคกรเอกชน
องคการวิชาชีพ
สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ
สถาบันสังคมอื่นๆ
กระทรวงศึกษาธิการ/สป.ศธ./
สพฐ./สกอ./สอศ./สช./กศน.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท.











 กระทรวงศึกษาธิการ/สป.ศธ./
สพฐ./สกอ./สอศ./สช./กศน.
 กระทรวงมหาดไทย/อปท.
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4.4 การแปลงยุทธศาสตรไปสูภาคปฏิบัติ
4.4.1 ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของจะตองรวมกันผลักดันการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
ใหเหมาะสมกับบทบาทและหนาที่ของตนเอง โดยถือคนพิการเปนศูนยกลางในเรื่อง สิทธิ เสรีภาพ
และความเสมอภาคของคนพิการทางดานการศึกษา ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของจะตองปรับกระบวน
ทัศนความคิด และวิธีการทํางานใหเอื้อตอการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการมีประสิทธิภาพ
4.4.2 ตองใหความสําคัญกับการศึกษาของคนพิการ สงเสริม และสนับสนุนกระบวนการ
ดําเนินงานรวมกันของทุกภาคสวนใหมีความเชื่อมโยงสอดคลอง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน

