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บทที่ 1 

บริบทการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 

การศึกษาภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง ระบบเศรษฐกิจที่แข่งขันเสรี และไร้พรมแดน     
เป็นความท้าทายที่ประเทศต้องเผชิญ โดยการพัฒนาเป็นเครื่องมือส าคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพ
ประชากร รองรับการเปลี่ยนผ่านประเทศสู่สังคมแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ซึ่งเป็นสิทธิพ้ืนฐานที่คนพิการต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถนะและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ให้สามารถด ารงตนได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้ความเป็นมนุษย์    
 

สถานการณ์และแนวโน้มประชากรคนพิการ 
การส ารวจข้อมูลประชากรคนพิการมีการด าเนินการและจัดท าฐานข้อมูลโดยหลายหน่วยงาน 

ท าให้การคิดประมาณการสัดส่วนคนพิการจากข้อมูลของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันไป กล่าวคือ 
จากรายงานด้านคนพิการขององค์การอนามัยโลกและธนาคารโลก พบว่ามีประชากร

มากกว่า 1 พันล้านคน หรือร้อยละ 15 ของประชากรโลก ประสบปัญหาความพิการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
และจากการประมาณการของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่ามีประชากร 16.5 ล้านคน 
หรือร้อยละ 2.64 มีปัญหาความพิการ นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกคาดว่าภายใน 10 ปีข้างหน้า 
ประชากรกลุ่มนี้อาจเพ่ิมจ านวนขึ้น โดยคนพิการยังเป็นกลุ่มคนที่ถูกละเลยในสังคม และขาดโอกาสใน    
การเข้าถึงสิทธิพ้ืนฐานหลายประการรวมถึงการศึกษาด้วย  
  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 านักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าให้สามารถค านวณจ านวนประชากรที่พิการ       
ซึ่งจะน ามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ส าหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ. ศ. 2560 - 2564) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ดังปรากฏในตารางต่อไปนี้ 
  

ตารางท่ี 1 แนวโน้มจ านวนประชากรทั้งประเทศและประชากรที่พิการ ปี พ.ศ. 2560 – 2564  
ปี พ.ศ. ประชากรทั้งหมด (คน) จ านวนคนพิการ (คน) 
2560 67,653,000 1,488,366 
2561 67,832,000 1,492,304 
2562 67,990,000 1,495,780 
2563 68,128,000 1,498,816 
2564 68,245,000 1,501,390 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 

สถานการณ์การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการที่ผ่านมา 
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)       

พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553 มาตรา 10 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส 
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดย     
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม การสื่อสาร  และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
เป็นพิเศษ โดยเฉพาะการศึกษาส าหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง   

 

นอกจากนั้น พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ได้ระบุไว้ว่า คนพิการมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิด 
หรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและ           
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา และมีสิทธิที่จะเลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบ และ
รูปแบบการศึกษา โดยค านึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจ าเป็นพิเศษ      
ของบุคคลนั้น อีกทั้งยังมีสิทธิได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ        
ของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคลด้วย 

 

จากรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2556    
ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    
พบว่าคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ จ านวน 1,419,569 คน (ร้อยละ 2.19 ของประชากร
ทั้งประเทศ) โดยแบ่งเป็นคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา จ านวน 806,294 คน (ร้อยละ 56.80 ของคนพิการ 
ที่ออกบัตรประจ าตัวคนพิการ) แบ่งเป็นอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเรียน จ านวน 11,434 คน (ร้อยละ 0.42      
ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา) และอายุถึงเกณฑ์ แต่ไม่ได้รับการศึกษา จ านวน 794,860 คน (ร้อยละ 
98.58 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา) ส่วนคนพิการที่ได้รับการศึกษา จ านวน 613,275 คน มีการศึกษา
ในระดับประถมศึกษามากที่สุด จ 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) ระดับอนุปริญญา จ านวน 
1,725 คน (ร้อยละ 0.12) ระดับปริญญาตรี จ านวน 8,790 คน (ร้อยละ 0.62) และระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 684 คน (ร้อยละ 0.05) 

 

ข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีคนพิการ        
ที่ได้รับการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ จ านวน 1,567,791 คน (ร้อยละ 2.41 ของประชากรทั้งประเทศ)  
โดยแบ่งเป็นคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา จ านวน 826,214 คน (ร้อยละ 52.70 ของคนพิการที่ออกบัตร
ประจ าตัวคนพิการ) แบ่งเป็นอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเรียน จ านวน 12,540 คน (ร้อยละ1.52 ของคนพิการ      
ที่ไม่ได้รับการศึกษา) และอายุถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการศึกษา จ านวน 813,674 คน  (ร้อยละ 98.48 ของคนพิการ 
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ที่ไม่ได้รับการศึกษา) ส่วนคนพิการที่ได้รับการศึกษา จ านวน 741,577 คน มีการศึกษา ในระดับประถม
ศึกษามากที่สุดจ 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) ระดับอนุปริญญา จ านวน 2,617 คน 
(ร้อยละ 0.17) ระดับปริญญาตรี จ านวน 13,096 คน (ร้อยละ 0.83 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 1,091 คน 
(ร้อยละ 0.07) และไม่ระบุ จ านวน 11,085 คน (ร้อยละ 0.71)  
 

ข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีคนพิการ    
ที่ได้รับการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ จ านวน 1,737,469 คน (ร้อยละ 2.64 ของประชากรทั้งประเทศ) 
เป็นคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา จ านวน 755,242 คน (ร้อยละ 43.47 ของคนพิการที่ออกบัตรประจ าตัว
คนพิการ) แบ่งเป็นอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเรียน จ านวน 5,614 คน (ร้อยละ 0.74 ของคนพิการที่ไม่ได้รับ
การศึกษา) และอายุถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการศึกษา จ านวน 749,628 คน (ร้อยละ 99.26 ของคนพิการ     
ที่ไม่ได้รับการศึกษา) ส่วนคนพิการที่ได้รับการศึกษา จ านวน 982,227 คน มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา    
มากที่สุดจ านวน 802,939 คน  (ร้อยละ 46.21) รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 106,575 คน (ร้อยละ 
6.13) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช./ปวส./ปวท.) จ านวน 20,083 คน (ร้อยละ 1.20) ระดับอนุปริญญา 
จ านวน 1,823 คน (ร้อยละ 0.10) ระดับปริญญาตรี จ านวน 12,969 คน (ร้อยละ 0.75) ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 1,568 คน (ร้อยละ 0.09) และไม่ระบุ จ านวน 35,550 คน (ร้อยละ 2.05) 

  

ข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีคนพิการ    
ที่ได้รับการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ ทั้งสิ้น 1,642,763 คน โดยแบ่งเป็นคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา 
จ านวน 616,783 คน (ร้อยละ 37.55 ของคนพิการที่ออกบัตรประจ าตัวคนพิการ) แบ่งเป็นอายุไม่ถึงเกณฑ์
ที่จะเรียน จ านวน 3,305 คน (ร้อยละ 0.54 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา) และอายุถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้รับ
การศึกษา จ านวน  613,478 คน (ร้อยละ 99.46 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา) ส่วนคนพิการที่ได้รับ
การศึกษา จ านวน 1,025,980 คน มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด 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) ระดับอนุปริญญา จ านวน 1,308 คน (ร้อยละ 0.08) 
ระดับปริญญาตรี จ านวน 14,166 คน (ร้อยละ 0.86) ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 1,885 คน (ร้อยละ 0.11) 
และไม่ระบุ จ านวน 27,134 คน (ร้อยละ 1.65) 

 

จากข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า คนพิการที่ได้รับการศึกษา 
มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยมีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด รองลงมา คือระดับมัธยมศึกษา และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตามล าดับ ถึงแม้ว่าคนพิการจะได้รับบริการทางการศึกษามากขึ้น แต่ก็ยังมี  
คนพิการอีกเป็นจ านวนมากที่อยู่ในชุมชนที่ห่างไกลยังไม่ได้รับการศึกษาด้วยสถานะทางสังคมหรือเศรษฐกิจ 
ของครอบครัว หรือความยุ่งยากซับซ้อนของคนพิการเอง และคนพิการส่วนใหญ่นั้นอยู่นอกระบบโรงเรียน  
จึงเป็นหน้าที่ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ในการส่งเสริม 
สนับสนุนช่วยเหลือให้คนพิการมีสิทธิ์และโอกาสสามารถเข้าถึงบริการทางด้านการศึกษาได้อย่างทั่วถึง   
เสมอภาค และต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือช่วยเพ่ิมศักยภาพให้คนพิการสามารถพ่ึงพาตนเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น     
และสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข 
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นักเรียน นักศึกษาคนพิการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
      กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาคนพิการเข้าศึกษาทุกระดับและ      

ทุกสังกัดตามความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน และมีนโยบายให้นักเรียน นักศึกษาคนพิการได้รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ปี ได้เรียนทั้งด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ในหลักสูตรสายสามัญและ 
ให้ฝึกวิชาชีพ ซึ่งการจัดการศึกษานั้น ต้องจัดให้คนพิการทุกคนที่อยากเรียนต้องได้เรียนทั้งในระบบและ
นอกระบบโรงเรียน  เน้นการเรียนร่วมและการจัดให้สอดคล้องกับประเภทและระดับของความพิการ 
รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนและองค์กรเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ
ทุกระดับ ทุกระบบและทุกรูปแบบ โดยรัฐให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากรให้เท่าเทียมกับการ
จัดการศึกษาของรัฐ โดยกระทรวงศึกษาธิการแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น  5 องค์กรหลัก คือ          
1) หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)      
2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 3) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
4) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ 5) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)  ซึ่งจ าแนก 
นักเรียน นักศึกษาคนพิการตามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 4 ปี ดังนี้ 

 

ตารางที ่2 จ านวนนักเรียน นักศึกษาคนพิการ จ าแนกตามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
             เปรียบเทียบปีการศึกษา 2556 / 2557 / 2558 และ 2559 
 

สังกัด ปีการศึกษา 
2556 2557 2558 2559 

สป.ศธ  
21,986 

 
18,156 

 
15,104 

 
13,975    ส านักงาน กศน. 

   สช. 5,276 5,246 5,279 612 
สพฐ. 323,817 377,429 231,113 402,277 
สอศ. 1,030 1,021 1,054 1,084 
สกอ. 4,411 2,854 3,151 3,302 

รวมทั้งสิน้ 356,520 404,706 255,701 421,250 
 

   จากตารางที่ 2 จ านวนนักเรียน นักศึกษาคนพิการ จ าแนกตามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
พบว่าอัตราการเพ่ิม ลดของจ านวนนักเรียน นักศึกษาคนพิการ ไม่คงที่  
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ตารางที ่3 จ านวนนักเรียน นักศึกษาคนพิการ จ าแนกตามประเภทความพิการของกระทรวงศึกษาธิการ   
             เปรียบเทียบ 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 
บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์  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 

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

จากตารางที่ 3 ในปีการศึกษา 2556 จ านวนนักเรียน นักศึกษาคนพิการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ทั้งหมดจ าแนกตามประเภทความพิการ พบว่า มีจ านวนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มากที่สุด 
228,135 คน รองลงมาคือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 38,834 คน จ านวนน้อยที่สุดคือ      
ไม่ระบุประเภทความพิการ จ านวน 2,742 คน ปีการศึกษา 2557 จ านวนนักเรียน นักศึกษาคนพิการ
ทั้งหมดจ าแนกตามประเภทความพิการ พบว่า มีจ านวนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มากที่สุด 
238,441 คน รองลงมาคือ ไม่ระบุประเภทความพิการ จ านวน 38,834 คน จ านวนน้อยที่สุด คือ บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการพูดและภาษา จ านวน 3,014 คน ปีการศึกษา 2558 จ านวนนักเรียน นักศึกษาพิการ
ทั้งหมดจ าแนกตามประเภทความพิการ พบว่า มีจ านวนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มากที่สุด 
174,396 คน รองลงมาคือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 29,539 คน จ านวนน้อยที่สุด    
คือ ไม่ระบุประเภทความพิการ จ านวน 41 คน และปีการศึกษา 2559 จ านวนนักเรียน นักศึกษาพิการ
ทั้งหมดจำแนกตามประเภทความพิการ พบว่า มีจ านวนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มากที่สุด 
325,159 คน รองลงมาคือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 34,928 คน จ านวนน้อยที่สุด    
คือ ไม่ระบุประเภทความพิการ จำนวน 2,052 คน  
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ตารางที่ 4 จ านวนนักเรียน นักศึกษาคนพิการ จ าแนกตามระดับการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   
              ปีการศึกษา 2559 
 

ระดับ จ านวน ร้อยละ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 416,864 98.96 
อนุปริญญาและสูงกว่า    4,386  1.04 

รวมทั้งหมด 421,250                 100 
 

จากตารางที่ 4 กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับนักเรียน นักศึกษาคนพิการในทุกระดับการศึกษา 
จากการส ารวจพบว่า ระดับการศึกษาท่ีมีจ านวนนักเรียน นักศึกษาคนพิการมากท่ีสุด ได้แก่ ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 416,864 คน (ร้อยละ 98.96) รองลงมาคือ ระดับอนุปริญญา และสูงกว่า จ านวน 
4,386 คน (ร้อยละ 1.04)  

การด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา  
2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้น าเสนอข้อมูล
จ านวนนักเรียน นักศึกษาคนพิการในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการพร้อมทั้งจ าแนกข้อมูลตามประเภท
ของหน่วยงานและประเภทความพิการ ทั้ง 9 ประเภทได้ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 5 จ านวนนักเรียน นักศึกษาคนพิการ จ าแนกประเภทความพิการตามหน่วยงาน 
             ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปีการศึกษา 2559 
 

ประเภทความพิการ สพฐ. กศน. สช. สอศ. สกอ. รวม 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น  2,198 1,043 58 204 203 3,706 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 4,437 1,154 21 228 379 6,219 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  32,302 2,496 11 67 52 34,928 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

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

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้   324,358 692 20 65 24 325,159 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและ
ภาษา  

3,729 198 82 27 12 4,048 

บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรม        
หรืออารมณ์  

7,166 540 8 13 63 7,790 

บุคคลออทิสติก  7,133 203 61 19 211 7,627 
บุคคลพิการซ้อน 9,888 304 39 6 35 10,272 
ไม่ระบุประเภทความพิการ  - - 306 44 1,702 2,052 

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

จากตารางที่  5 จ านวนนักเรียน นักศึกษาคนพิการ  จ าแนกประเภทความพิการ           
ตามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ าแนกตามสังกัด พบว่า สพฐ. มีจ านวนนักเรียน นักศึกษาคนพิการ 
มากที่สุด จ านวน 402,277 คน รองลงมาคือ ส านักงาน กศน. จ านวน 13,975 คน ส่วนสังกัดที่มีจ านวน
น้อยที่สุด คือ สช. จ านวน 612 คน จ านวนนักเรียน นักศึกษาคนพิการสังกัด สพฐ.  ในแต่ละประเภทความพิการ 
พบว่า จ านวนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มากที่สุด จ านวน 324,358 คน (ร้อยละ 80.63)  
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รองลงมาคือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 32,302 คน (ร้อยละ 8.03) ส่วนประเภทความพิการ  
ที่มีจ านวนน้อยที่สุด คือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น จ านวน 2,198 คน (ร้อยละ 0.55) จ านวนนักเรียน 
นักศึกษาคนพิการสังกัด ส านักงาน กศน. ในแต่ละประเภทความพิการ พบว่า จ านวนบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย หรือ การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ มีมากที่สุด จ านวน 7,345 คน (ร้อยละ 52.56) รองลงมาคือ 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 2,496 คน (ร้อยละ 17.86) ส่วนประเภทความพิการที่มี
จ านวนน้อยที่สุด คือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา จ านวน 198 คน (ร้อยละ 1.42) จ านวน
นักเรียน นักศึกษาคนพิการ สังกัด สช. ในแต่ละประเภทความพิการ พบว่า จ านวนที่ไม่ระบุประเภทความพิการ 
มีมากที่สุด จ านวน 306 คน (ร้อยละ 50) รองลงมาคือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
จ านวน 82 คน (ร้อยละ 13.40) ส่วนประเภทความพิการที่มีจ านวนน้อยที่สุด คือ บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ จ านวน 6 คน (ร้อยละ 0.98) จ านวนนักเรียน นักศึกษาคนพิการ 
สังกัด สอศ. ในแต่ละประเภทความพิการ พบว่า จ านวนบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการ
เคลื่อนไหว หรือสุขภาพ มีมากที่สุดจ านวน 411 คน (ร้อยละ 37.92) รองลงมาคือ บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน จ านวน 228 คน (ร้อยละ 21.03) ส่วนประเภทความพิการที่มีจ านวนน้อยที่สุด คือ บุคคล
พิการซ้อน จ านวน 6 คน (ร้อยละ 0.55) และจ านวนนักเรียน นักศึกษาคนพิการ สังกัด สกอ. ในแต่ละ
ประเภทความพิการ พบว่า จ านวนที่ไม่ระบุประเภทความพิการ มีมากที่สุด จ านวน 1,702 คน (ร้อยละ 51.54) 
รองลงมาคือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ จ านวน 621 คน (ร้อยละ 
18.81) ส่วนประเภทความพิการที่มีจ านวนน้อยที่สุด คือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
จ านวน 12 คน (ร้อยละ 0.36)  

 

ตารางที่ 6 จ านวนนักเรียน นักศึกษาคนพิการ จ าแนกตามประเภทความพิการ ของกระทรวงศึกษาธิการ   
             ปีการศึกษา 2559  

 

ประเภทความพิการ จ านวน ร้อยละ 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 3,706 0.88 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 6,214 1.48 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 34,907 8.29 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 19,427 4.61 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 325,221 77.18 
บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 7,790 1.85 
บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางการพูดและภาษา 4,048 0.96 
บุคคลออทิสติก 7,615 1.81 
บุคคลพิการซ้อน 10,270 2.44 
ไม่ระบุประเภทความพิการ 2,052 0.49 

รวมทั้งหมด 421,250 100 
 

จากตารางที่ 6 จ านวนนักเรียน นักศึกษาคนพิการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ าแนก    
ตามประเภทความพิการ พบว่า มีบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มากที่สุด จ านวน 325,221 คน      
(ร้อยละ 77.18) รองลงมาจะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 34,907 คน (ร้อยละ 8.29)  
ส่วนประเภทความพิการที่มีจ านวนน้อยที่สุด คือ ไม่ระบุประเภทความพิการ จ านวน 2,052 คน (ร้อยละ 0.49)   
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การด าเนินการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งแตป่ีการศึกษา 2556 - 2559 ดังนี้ 
 

ตารางที ่7 จ านวนนักศึกษาคนพิการ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
            สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จ าแนกตามระดับ 
            การศึกษา ปีการศึกษา 2556 / 2557 / 2558 และ 2559  
 

ระดับ 
ปีการศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
2556 2557 2558 2559 

ประถมศึกษา 7,262 11,835 11,168 8,992 39,257 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1,915 2,867 3,624 3,863 12,269 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,155 1,567 2,089 2,249 7,060 

รวมทั้งหมด 10,332 16,269 16,881 15,104 58,586 
 

จากตารางที ่7 จ านวนนักศึกษาคนพิการ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
จ าแนกตามระดับการศึกษาในภาพรวม พบว่า ระดับการศึกษาที่มีจ านวนนักศึกษาคนพิการมากที่สุด ได้แก่ 
ระดับประถมศึกษา จ านวน 39,257 คน (ร้อยละ 67.01) รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 
12,269 คน (ร้อยละ 20.94) และน้อยที่สุดคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 7,060 คน (ร้อยละ 12.05) 
 

ตารางที ่8 จ านวนนักศึกษาคนพิการ จ าแนกตามภูมิภาค / กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานส่งเสริม 
             การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ปีการศึกษา 2556 / 2557 / 2558 และ 2559 
 

ภูมิภาค/กรุงเทพมหานคร 
ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 
กรุงเทพมหานคร 180 211 169 199 
ภาคเหนือ 1,140 1,713 1,760 1,578 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,851 8,798 9,409 8,378 
ภาคกลาง 807 1,105 1,106 1,083 
ภาคตะวันออก 1,132 2,888 1,729 1,259 
ภาคใต้ 1,222 1,554 2,708 2,607 

รวมทั้งส้ิน 10,332 16,269 16,881 15,104 
 

จากตารางที่  8 จ านวนนักศึกษาคนพิการ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย จ าแนกตามภูมิภาค/กรุงเทพมหานคร พบว่า ในแต่ละภูมิภาค/กรุงเทพมหานคร          
มีนักศึกษาคนพิการ ไม่คงที่  
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ตารางที ่9 จ านวนนักศึกษาคนพิการ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
             ตามอัธยาศัยจ าแนกตามประเภทความพิการ ปีการศึกษา 2556 / 2557 / 2558 และ 2559 
 

ประเภทความพิการ 
ปีการศึกษา 

2556  2557 2558 2559 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น  1,237 1,245 1,386 1,079 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 1,311 1,324 1,571 1,319 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  2,480 3,100 3,399 2,680 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

3,717 8,039 7,975 7,518 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้   466 750 1,001 1,053 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  137 297 298 213 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์  370 729 670 707 
บุคคลออทิสติก  243 400 201 264 
บุคคลพิการซ้อน 371 385 380 271 

รวมทั้งสิ้น 10,332 16,269 16,881 15,104 
 

จากตารางที่ 9 จ านวนนักศึกษาคนพิการ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ        
ปีการศึกษา 2556 จ าแนกตามประเภทความพิการ พบว่า บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ มากที่สุด จ านวน 3,717 คน  (ร้อยละ 35.97)  รองลงมา คือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
จ านวน 2,480 คน (ร้อยละ 24.00) ส่วนประเภทความพิการที่มีจ านวนน้อยที่สุด คือ บุคคลที่มีความบกพร่อง 
ทางการพูดและภาษา จ านวน 137 คน  (ร้อยละ 1.32) ปีการศึกษา 2557 จ าแนกตามประเภทความพิการ 
พบว่าบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ มากที่ สุด จ านวน 8,039 คน 
(ร้อยละ 49.41) รองลงมา คือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 3,100 คน (ร้อยละ 19.05) 
ส่วนประเภทความพิการที่มีจ านวนน้อยที่สุด คือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา จ านวน 
297 คน (ร้อยละ 1.82) ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามประเภทความพิการ พบว่าบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ มากที่สุด จ านวน 7,975 คน (ร้อยละ 47.24) รองลงมา คือ 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 3,399 คน (ร้อยละ 20.13) ส่วนประเภทความพิการที่มี
จ านวนน้อยที่สุด คือ บุคคลออทิสติก จ านวน 201 คน (ร้อยละ 1.19) ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตาม
ประเภทความพิการ พบว่าบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ มากที่สุด 
จ านวน 7,518 คน (ร้อยละ 49.77) รองลงมา คือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 2,680 คน 
(ร้อยละ 17.74) ส่วนประเภทความพิการที่มีจ านวนน้อยที่สุด คือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูด     
และภาษา จ านวน 213 คน (ร้อยละ 1.41)   

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ส าหรับคนพิการในช่วงระยะที่ผ่านมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน เริ่มจากแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
พิเศษส าหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2550 – 2554) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ที่ก าหนดว่าคนพิการที่อยู่นอกระบบโรงเรียนควรได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
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ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายเหมาะสม และพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยได้เรียนรู้วิชาการ พัฒนาทักษะชีวิต 
และประกอบอาชีพตามความสามารถ พ่ึงตนเองได้ มีคุณธรรม ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค จากการจัดบริการการศึกษาส าหรับคนพิการ ในช่วงปี 
พ.ศ. 2550 – 2554 พบว่า คนพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจ ในด้าน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 14,300 คน 
ด้านการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพ่ือพัฒนา
สังคมและชุมชน จ านวน 25,126 คน และด้านการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 39,426 คน ส่งผลให้คนพิการ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงพาตนเอง และช่วยเหลือสังคมได้ตามศักยภาพ  

 ในระยะต่อมาได้มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี             
( พ.ศ. 2555 – 2559) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีเป้าหมายที่ส าคัญ 
คือให้คนพิการทุกประเภทมีสิทธิได้รับโอกาสและความช่วยเหลือในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาส าหรับ
คนพิการที่อยู่นอกระบบโรงเรียนและอายุเกินเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พร้อมทั้งมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาให้กับคนพิการ ต้องจัดให้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผ่านการด าเนินงานที่เน้นการสร้างโอกาสให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภทความพิการ ทุกรูปแบบการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพการบริหาร 
จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ผลของการจัดบริการการศึกษาส าหรับคนพิการ ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2559 
พบว่า หน่วยงาน สถานศึกษา ที่เกี่ยวข้องได้มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
ดังนี้  

1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศคนพิการด้านการศึกษา 
2. พัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี การวัดและประเมินผล       

ที่หลากหลายเหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
4. พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ส าหรับคนพิการ 
5. ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับคนพิการ  
6. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 

โดยการพัฒนากลไกการประสานงานการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ทั้งในระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล คนพิการได้รับบริการการศึกษานอกระบบ ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 65,897 คน ด้านการศึกษาต่อเนื่อง 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน จ านวน 
49,309 คน และด้านการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 59,861 คน ส่งผลให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ
พ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือสังคมได้ตามศักยภาพ  

ดังนั้น ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงได้ด าเนินการ   
ตามสาระบัญญัติ ตามปฏิญญาสากลและกฎหมายตลอดจนทิศทางการเปลี่ยนผ่านประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ ฐานความรู้ (Knowledge 
Based Economy : KBE) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้คนพิการได้เรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิตตามศักยภาพอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์  
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     บทที ่2 
การประเมินความต้องการทางยุทธศาสตร์ 

 

การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับ    
คนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) เกิดขึ้นจากแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ระยะ     
5 ปี พ.ศ.2555 - 2559 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสิ้นสุดการใช้แผน
ดังกล่าวในปี พ.ศ. 2559 และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ท า     
การวิเคราะห์ความต้องการทางยุทธศาสตร์ (Need Analysis) ทั้งด้านนโยบาย ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและสถานการณ์
ด้านคนพิการ รวมถึงการประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ (Gap Analysis) เพ่ือทราบถึงสภาพแวดล้อม
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ของหน่วยงาน สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ ก าหนด
ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategic Formulation) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการบนหลักการพ้ืนฐาน ได้แก่ สาระบัญญัติ
ตามกฎหมาย การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ (Integrated Strategic Management) 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research - PAR)  เพ่ือให้การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ส าหรับคนพิการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
 

นิยามและกลุ่มเป้าหมายทางยุทธศาสตร์  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการ 

ทางการศึกษาพ.ศ. 2552 ก าหนดประเภทความพิการ 9 ประเภท ดังนี้  
1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแต่ระดับเล็กน้อย  

จนถึงตาบอดสนิท ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้   
1.1 คนตาบอด หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นมาก จนต้องใช้สื่อสัมผัส และสื่อเสียง  

หากตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้ว อยู่ในระดับ 6 ส่วน 60 (6/60) หรือ 20 ส่วน 200 
(20/200) จนถึงไม่สามารถรับรู้เรื่องแสง  

    1.2 คนเห็นเลือนราง หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็น แต่ยังสามารถอ่านอักษรตัวพิมพ์ 
ขยายใหญ่ด้วยอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการหรือเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก หากวัดความชัดเจน 
ของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ 6 ส่วน 18 (6/18) หรือ 20 ส่วน 70 (20/70)  

2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับหูตึง 
น้อยจนถึงหูหนวก ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

     2.1 คนหูหนวก หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการได้ยินมาก จนไม่สามารถเข้าใจการพูด 
ผ่านทางการได้ยิน ไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งโดยทั่วไปหากตรวจการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยิน 
90 เดซิเบลขึ้นไป  

     2.2 คนหูตึง หมายถึง บุคคลที่มีการได้ยินเหลืออยู่เพียงพอท่ีจะได้ยินการพูดผ่าน    
ทางการได้ยิน โดยทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งหากตรวจวัดการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยินน้อยกว่า 90     
เดซิเบล ลงมาถึง 26 เดซิเบล  
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3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่ บุคคลที่มีความจ ากัดอย่างชัดเจนในการ 
ปฏิบัติตน (Functioning) ในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์
เฉลี่ยอย่างมีนยัส าคัญ ร่วมกับความจ ากัดของทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย 2 ทักษะจาก 10 ทักษะ ได้แก่
การสื่อความหมาย การดูแลตนเอง การด ารงชีวิตภายในบ้าน ทักษะทางสังคม การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน การรู้จักดูแลควบคุมตนเอง การน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน การท างาน 
การใช้เวลาว่าง การรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ 18 ปี  

4. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ซึ่งแบ่งเป็น  
2  ประเภท ดังนี้  

4.1 บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว ได้แก่ บุคคลที่มีอวัยวะ 
ไม่สมส่วนหรือขาดหายไป กระดูกหรือกล้ามเนื้อผิดปกติมีอุปสรรคในการเคลื่อนไหว ความบกพร่องดังกล่าว
อาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การไม่สมประกอบมาแต่ก าเนิด 
อุบัติเหตุและโรคติดต่อ  

4.2 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ ได้แก ่บุคคลที่มีความเจ็บปุวยเรื้อรัง หรือมีโรค 
ประจ าตัวซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาซึ่งมีผลท าให้เกิดความ
จ าเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ  

5. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติในการท างานของ
สมองบางส่วนที่แสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะความสามารถด้านใด    
ด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ในด้านที่บกพร่อง       
ได้ทั้งท่ีมีระดับสติปัญญาปกติ  

6. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ได้แก ่บุคคลที่มีความบกพร่องในการเปล่ง 
เสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือบุคคลที่มีความบกพร่องในเรื่อง
ความเข้าใจหรือการใช้ภาษาพูด การเขียนหรือระบบสัญลักษณ์อ่ืนที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจเกี่ยวกับ
รูปแบบ เนื้อหาและหน้าที่ของภาษา  

7. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ ได้แก่ บุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ไปจากปกติเป็นอย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากความบกพร่อง
หรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้ อารมณ์หรือความคิด เช่น โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า     
โรคสมองเสื่อม เป็นต้น  

8. บุคคลออทิสติก ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติของระบบการท างานของสมองบางส่วน 
ซึ่งส่งผลต่อความบกพร่องทางพัฒนาการด้านภาษา ด้านสังคมและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และมีข้อจ ากัด     
ด้านพฤติกรรม หรือมีความสนใจจ ากัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความผิดปกตินั้นค้นพบได้ก่อน อายุ 30 เดือน  

9. บุคคลพิการซ้อน ได้แก่ บุคคลที่มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่าหนึ่งประเภท
ในบุคคลเดียวกัน 

 

การประเมินความต้องการทางยุทธศาสตร์  
การประเมินความต้องการ (Need Analysis) ของหน่วยงาน สถานศึกษาและผู้มีส่วนได้     

ส่วนเสีย (Stakeholder) ด าเนินการสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ บทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้  

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้ระบุตามความในมาตรา 8 (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มาตรา 9 (5) 
ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา มาตรา 9 (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว 
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ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมาตรา 10 วรรคสองและวรรคสาม ระบุว่า “การจัดการ
ศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ 
หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส 
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความ
พิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ก าหนดในกฎกระทรวง”  

2. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2556 มีสาระส าคัญ คือ ให้คนพิการได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ
จนตลอดชีวิตสามารถได้รับเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด         
ทางการศึกษา พร้อมทั้งเลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยค านึงถึง
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น ผ่านการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
และประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล  

3. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 
4. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม    

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และกฎกระทรวงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้คนพิการได้รับโอกาส สิทธิ การสงเคราะห์      
การพัฒนา การจ้างงานและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ ฯลฯ 

5. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากข้อมูล
ข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอ านวย     
ความสะดวกเพ่ือการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ ส าหรับคนพิการ พ.ศ.2554  

6. กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความ 
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ.2550  

7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปี 2559 เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา 
ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเพ่ือให้การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษเป็นไปตามเปูาหมาย ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทุกคน
เข้าถึงบริการที่ครบทุกด้าน ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ของครอบครัว ชุมชน 
สถานประกอบการ หน่วยงาน และองค์กรที่เก่ียวข้อง โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  
       7.1 จัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early intervention : Ei) เพ่ือให้บุคคลที่มี
ความจ าเป็นพิเศษได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ 

     7.2 จัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) เพ่ือขยายโอกาสให้บุคคล 
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทุกคนได้รับโอกาสในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  โดยไม่
เลือกปฏิบัติ  

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

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12             
(พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มุ่งเน้นการลด           
ความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถ
เข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก     
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โดยในส่วนคนพิการเน้นการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพ
จากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย กลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวนั้น คือ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ได้ระบุถึงหน้าที่ของรัฐในการลดความเหลื่อมล้ าและก าหนด
สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ครอบคลุมถึงการให้คนพิการได้รับความช่วยเหลือให้สามารถด ารงชีวิต    
ได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองปูองกันมิให้บุคคลดังกล่าว ถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  

9. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579) ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง    
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนา
ให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างรายได้ระดับสูง สร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศ
สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยอนาคตประเทศไทย ปี 2579 คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการ
ร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา    
มีทักษะในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตส านึก
วัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบ เป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชน สังคม รักสถาบัน
ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ส่งผลให้สังคมไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยที่ประชาชนทุกช่วงวัยมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข  

10. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 –2579) ก าหนดจุดมุ่งหมายของการ     
จัดการศึกษาให้การศึกษาเป็นเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง มีทักษะ 
ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน การพัฒนา
ประเทศ และด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข โดยเน้นการเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาค ในการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

11. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เป็นกฎบัตรที่แสดงถึงความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษยชน 
ขั้นพ้ืนฐานในศักดิ์ศรี คุณค่าตัวบุคคลและในความเสมอภาคแห่งสิทธิของทั้งชายและหญิง ส่งเสริมความก้าวหน้า
ทางสังคม ตลอดจนมาตรฐานแห่งชาติให้ดีขึ้น มีเสรีภาพมากขึ้น  

12. ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทย พ.ศ.2541 รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงสิทธิของคนพิการไทย 
โดยผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรคนพิการได้ร่วมกันจัดท า
ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 
มีสาระที่ส าคัญเก่ียวข้องกับการศึกษาส าหรับคนพิการ ดังนี้  

   12.1 คนพิการ มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ มีสิทธิและเสรีภาพแห่งบุคคลย่อมได้รับ 
ความคุ้มครองในฐานะพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมีสิทธิต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้
ภายใต้ปฏิญญาฉบับนี้ โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ และปราศจากการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา การเมือง ภาษา
ถิน่ก าเนิด เพศ อายุ หรือสถานะอ่ืนใด  

     12.2 คนพิการ มีสิทธิแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง  
     12.3 คนพิการ มีสิทธิเข้าร่วมในการตัดสินใจก าหนดนโยบายและแผนงานทุกด้าน     

ที่เก่ียวกับคนพิการทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  
12.4 คนพิการ มีสิทธิได้รับการดูแลฟ้ืนฟูสมรรถภาพและพัฒนาตั้งแต่แรกเกิด และแรกเริ่ม 

ที่พบความพิการ รวมทั้งผู้ปกครองและครอบครัวของคนพิการต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ในทุกด้าน
เพ่ือให้สามารถฟ้ืนฟูสมรรถภาพและพัฒนาคนพิการอย่างเต็มตามศักยภาพ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของแต่ละบุคคล  
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 12.5 คนพิการ มีสิทธิได้รับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอย่างอิสระ 
ได้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล  

  12.6 คนพิการ มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพในทุกระดับ ทุกรูปแบบ
ของการจัดการศึกษาตามความต้องการของคนพิการอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป  ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือการส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยไม่มี
การจ ากัด กีดกัน เลือกปฏิบัติ หรือข้อยกเว้นใด ๆ  

12.7 คนพิการ มีสิทธิและโอกาสได้รับการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ การฝึกอาชีพ  
การประกอบอาชีพทุกประเภท ได้รับการจ้างงานหรือว่าจ้างเข้าท างานตามความต้องการและความสามารถ 
โดยได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการ ได้รับความก้าวหน้า รวมทั้งได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน      
โดยไม่มีการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติ  

12.8 คนพิการ มีสิทธิได้รับการปกปูองคุ้มครองจากการถูกคุกคามทางเพศ ท าร้าย 
ร่างกายและจิตใจ กักขัง เอารัดเอาเปรียบ หรือการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ จากความพิการ ทั้งนี้ให้ได้รับ
ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป  

12.9 คนพิการ มีสิทธิอยู่ร่วมกับครอบครัว ชุมชนของตน และมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ 
ในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน และสังคม  

12.10 คนพิการ มีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลือจากรัฐ  
เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป  

12.11 คนพิการ มีสิทธิได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ครอบครัว ชุมชน  
และสังคมได้รับรู้และเข้าใจคนพิการในทางสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิ ศักยภาพ และความสามารถ 
รวมทั้งการบ าเพ็ญประโยชน์ของคนพิการ  

12.12 คนพิการ มีสิทธิได้รับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิของคนพิการ ทั้งนี ้ต้องได้รับการสนับสนุนให้มีสื่อทุกประเภทที่เหมาะสมกับความพิการ รวมทั้งต้องจัด
ให้มีล่ามภาษามือ อักษรเบรลล์ สื่ออิเล็กโทรนิกส์ หรืออุปกรณ์พิเศษอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร  

 12.13 คนพิการ และครอบครัว ชุมชน สังคม มีสิทธิได้รับและเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร 
เพ่ือทราบถึงสิทธิอันระบุไว้ในปฏิญญาฉบับนี้โดยทั่วถึง  

12.14 รัฐต้องให้ความส าคัญและปฏิบัติตามพันธสัญญาที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ  
ซึ่งลงนามหรือตกลงร่วมกันในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  
      13. แผนปฏิบัติการระดับโลกด้านคนพิการ มีวาระเพ่ือการปฏิบัติและกฎมาตรฐานเกี่ยวกับ  
คนพิการ ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาคนพิการโดยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดมาตรการอันจะเป็นผลดีแก่การปูองกัน
ความพิการ การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการด้วยการตระหนักถึงเปูาหมายของการ     
มีโอกาสและการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของคนพิการในการด ารงชีวิตในสังคม ตลอดจนการพัฒนาความเสมอ
ภาคกับคนทั่วไปให้เป็นจริง จากแนวคิดและแนวทางดังกล่าวจึงก าหนดเป็นทิศทาง ดังนี้  

13.1 ส่งเสริมให้คนพิการ ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีเจตคติเชิงสร้างสรรค์  
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการทุกประเภทในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
                           13.2 เร่งเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษส าหรับคนพิการ     
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดบริการพัฒนาสมรรถภาพคนพิการในระบบการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (Early Intervention : EI) ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education 
Program : IEP) และตามแผนการสอนรายบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) และให้มีสิทธิ
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ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ       
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 13.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสนับสนุนให้น าผลการวิจัยเป็นเครื่องมือก าหนด 
แนวทางการด าเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษส าหรับคนพิการในทุกระดับ และทุกระบบการศึกษา  
 13.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษในทุกภาคส่วน 
พร้อมทั้งจัดระบบการสนับสนุนการประสานงานแบบเครือข่ายขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ     
คนพิการด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ด้านสังคม และด้านการประกอบอาชีพ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงาน     
การจัดการศึกษาพิเศษส าหรับคนพิการในทุกระดับ และทุกระบบการศึกษาอย่างบูรณาการ  
 13.5 พัฒนากองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการเพ่ือสนับสนุนการ
จัดการศึกษาส าหรับคนพิการในทุกระดับ และทุกระบบการศึกษา  
  14. ปฏิญญารัฐมนตรีว่าด้วยทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. 2556 –2565 
ได้ให้ความส าคัญกับทิศทางนโยบาย ดังต่อไปนี้  

14.1 ลดความยากจนและขยายโอกาสในการท างานและการจ้างงาน  
14.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองและการตัดสินใจ  
14.3 ส่งเสริมการเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การขนส่งสาธารณะ ความรู้  

และการสื่อสาร  
14.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งการคุ้มครองทางสังคม  
14.5 ขยายการช่วยเหลือในระยะแรกเริ่มและด้านการศึกษาให้กับเด็กพิการ  
14.6 ประกันความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมพลังสตรี  
14.7 ประกันการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติส าหรับคนพิการ  
14.8 ปรับปรุงข้อมูลด้านคนพิการให้น่าเชื่อถือและสามารถเปรียบเทียบได้  
14.9 เร่งให้มีการให้สัตยาบันและด าเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 

และการปรับกฎหมายในประเทศให้สอดคล้องกับอนุสัญญา  
       14.10 พัฒนาความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค  
15. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006  (Convention on the Rights of Persons  

with Disabilities) ที่ให้หลักประกันในสิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อคนพิการอย่างเสมอภาค    
กับบุคคลทั่วไป 
 

การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์  
จากสถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์แนวโน้ม ตลอดจนผลการด าเนินงานการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการที่ผ่านมาได้น ามาสู่การวิเคราะห์ โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งใช้เทคนิควิธีการ SWOT  Analysis น ามาสู่การวิเคราะห์ที่เปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ สรุปได้ดังนี้  

 

1. ปัจจัยภายใน (Force Inside the Organization)  
1.1 จุดแข็งการด าเนินงาน (Strengths : S)  

                     1.1.1 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  มีสถานศึกษา 
ที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกอ าเภอ และทุกต าบลทั่วประเทศ  
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1.1.2 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีนโยบาย 
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ ทุกระดับ ทุกรูปแบบ และทุกประเภท
ความพิการ  

1.1.3 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีนโยบาย  
การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า   

1.1.4  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  มีบุคลากร 
ที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น อดทน เสียสละ เข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย  

1.1.5 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีองค์ความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นพิเศษของคนพิการ 

1.1.6 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สนับสนุน 
งบประมาณในการจัดหาวัสดุ สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อและบริการช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาให้กับ
นักศึกษาคนพิการทุกคน 

 

1.2 จุดอ่อนการด าเนินงาน (Weaknesses : W) 
1.2.1 การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ส าหรับคนพิการสู่การปฏิบัติ ขาดความต่อเนื่องและไม่ครอบคลุมทุกมิติ  
1.2.2 มีบุคลากรบางส่วนในแต่ละระดับที่เก่ียวข้องยังไม่ให้ความส าคัญของการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการเท่าท่ีควร 
1.2.3 ขาดแคลนครูที่จบการศึกษาพิเศษ  นักวิชาชีพ และบุคลากรทางการศึกษา  

ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราส่วนครูต่อนักศึกษาคนพิการ 
1.2.4 ยังไม่มีงบอุดหนุนรายหัวส าหรับคนพิการโดยเฉพาะ 
1.2.5 ครูผู้สอนคนพิการขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
1.2.6 ครูผู้สอนคนพิการขาดความม่ันคงในอาชีพท าให้มีการเข้าออกบ่อยส่งผลให้

งานไม่ต่อเนื่อง  
1.2.7 ครูผู้สอนคนพิการบางคนไมก่รอกข้อมูลลงในโปรแกรมฐานข้อมูลความ

ต้องการทางการศึกษาของคนพิการในเว็บไซต์ กศน.เพ่ือคนพิการ ให้เป็นปัจจุบัน 
1.2.8 สถานศึกษาบางแห่งไม่น าข้อมูลสารสนเทศในโปรแกรมฐานข้อมูลความ

ต้องการทางการศึกษาของคนพิการในเว็บไซต์ กศน.เพื่อคนพิการ มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับ      
คนพิการ 

1.2.9 บุคลากรที่เก่ียวข้องบางส่วน ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  
1.2.10 สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

ที่มีอยู่ ในคู่มือรายการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา            
ไม่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ  

1.2.11 การจัดท าวิจัยและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ยังมีน้อย 
                                         1.2.12  สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาไม่เอ้ือต่อคนพิการที่จะเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และใช้ประโยชน์ได้     

1.2.13  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยังไม่
ด าเนินการเรื่องหลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลที่มีความสอดคล้อง
เหมาะสมยืดหยุ่นกับศักยภาพของคนพิการ 
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2. ปัจจัยภายนอก (Force Outside the Organization)  
 2.1 โอกาส (Opportunities : O)  
   2.1.1 รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของคนพิการ 
   2.1.2 กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
   2.1.3 มีหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับ    
คนพิการ 

2.1.4 มีเครือข่ายที่ด าเนินงานเกี่ยวกับคนพิการอยู่ทั่วประเทศ  
2.1.5 องค์กร ผู้ปกครองคนพิการ มีบทบาทและให้ความร่วมมือต่อนโยบาย 

ด้านการศึกษามากข้ึน 
   2.1.6 ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ    
ที่เก่ียวข้องกับคนพิการมากขึ้น 
   2.1.7 มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ ที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาส าหรับ   
คนพิการ เช่น กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ.2550 ฯลฯ 
   2.1.8 มีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ตามมาตรา 33 , 34 และ 35 ที่เอ้ือต่อการจ้างงานคนพิการ 

 2.1.9 มีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ        
      2.1.10 มกีองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

  2.1.11 คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง  
 

 2.2 อุปสรรค (Threats : T) 
  2.2.1 การเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติยังไม่ชัดเจนและต่อเนื่อง  
  2.2.2 การน าแผนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการสู่ปฏิบัติยังไม่ชัดเจนและต่อเนื่อง  

2.2.3 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการของหน่วยงาน  
ยังไม่สามารถเชื่อมโยงเป็นระบบข้อมูลกลาง  

2.2.4 การเข้าถึงสิทธิ โอกาสทางการศึกษาของคนพิการยังไม่ทั่วถึง  
  2.2.5 ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน สังคม บางส่วน มีทัศนคติ เชิงลบต่อการ
พัฒนาศักยภาพของคนพิการ  

2.2.6 องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังขาดการบูรณาการ  
การท างานเพ่ือช่วยเหลือการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ   

กล่าวโดยสรุปจากการวิเคราะห์ความต้องการเชิงยุทธศาสตร์ (Need Analysis)  
ปรากฏว่าแนวโน้มประชากรคนพิการมีจ านวนมากขึ้น ในขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ    
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 
และกฎกระทรวงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง สาระบัญญัติตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีก าหนดสิทธิเกี่ยวกับการศึกษา
ของคนพิการต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาตามศักยภาพตลอดชีวิต  
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ในส่วนของการประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ปรากฏว่า หน่วยงาน สถานศึกษาบางแห่ง 
มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แต่บางแห่ง     
ยังมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง จึงจ าเป็นที่จะต้องประชุมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร บุคคล      
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ  ได้ตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่และสิทธิของ คนพิการที่จะเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา เพ่ือรองรับความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์      
ต่อสถานการณ์และแนวโน้มในอนาคต ที่จะท าให้คนพิการได้รับการศึกษาและสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 
ส่งผลให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
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บทที ่3 
ทิศทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยส าหรบัคนพิการ 

 

เพ่ือให้คนพิการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย  โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
เอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรด้านคนพิการ      
และเครือข่ายมีบทบาทในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีมาตรฐาน  
เพ่ือให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองได้  มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีอยู่ร่วมกับบุคคล
อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จึงก าหนดทิศทางและกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ ดังนี้  

 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
      ภายในปี  2564 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการอย่างทั่วถึง เสมอภาคและต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยน า
เทคโนโลยีมาใช้ เครือข่ายมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      
พันธกิจ (Mission)   

1. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส าหรับคนพิการอย่างท่ัวถึง เสมอภาคและต่อเนื่องตลอดชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับ 
คนพิการ  

3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการน าเทคโนโลยี  การวิจัย พัฒนานวัตกรรม และองค์ความรู้ 
มาใช้ในการบริหารการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ  

4. พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส าหรับคนพิการ  
 

เป้าประสงค์ (Goal)  
คนพิการที่อยู่นอกระบบโรงเรียน ได้รับโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล และมีทักษะการด ารงชีวิต 
ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองไดเ้ต็มศักยภาพอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์บนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง เสมอภาค ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ให้กับคนพิการเพื่อรองรับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับ
ประเทศไทย 4.0  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ เพ่ือการบริหาร 
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ 

ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มี
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : น านโยบายด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ส าหรับคนพิการสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 :  สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวส าหรับนักศึกษาคนพิการ 

โดยเฉพาะ และงบประมาณเพ่ิมเติมส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด       
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักศึกษาคนพิการ จัดท าวิจัย พร้อมปรับปรุง
แก้ไขกฎ ระเบียบ และประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที ่8 : ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
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  แผนที่เชิงยุทธศาสตร์                       
 แผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

  

หลักการพ้ืนฐาน 
1. ปฎิญาสากล รัฐธรรมนูญ
และสารบัญญัติตาม
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับการ
จัดการศึกษาส าหรับคน
พิการ  
2. การบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ 
(A-F-P-P)  
3. การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (Change 
Management)  
4. การวิจยัเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action 
Research-PAR) 

พันธกิจท่ี 1 เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอัธยาศัยส าหรับคนพิการอย่าง
ท่ัวถึง เสมอภาคและต่อเน่ืองตลอดชีวิตบน
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทางการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ
อย่างทั่วถึงและเสมอภาค  

กาสการเขา้ถึงบริการทาง
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยส าหรับคนพิการอย่างท่ัวถึงและ
เสมอภาค  

 

พันธกิจที ่2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ส าหรับคนพิการ  
 

 พันธกิจที ่3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการน า
เทคโนโลยี  การวจิัย พัฒนานวัตกรรม และองค์ 
ความรู้มาใช้ในการบริหารการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรบัคนพิการ  
 
พันธกิจที ่4 พัฒนาบุคลากรที่เกีย่วขอ้งให้มีความรู้ 
ความเข้าใจและมีทกัษะในการจัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับ    
คนพิการ 
 
 แผนพัฒนาการจดั

การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยส าหรับ       
คนพิการ ฉบับท่ี 3 
(พ.ศ.2560-2564) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง เสมอภาค ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

การศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการอย่างทั่วถึงและ
เสมอภาค  

กาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  

 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ  
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 : ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบรหิารจัดการและ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กบัคนพิการเพื่อรองรับการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและองค์
ความรู้ เพื่อการบริหารการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
 

 

1 .เข้าถึงสิทธิ
และโอกาส
ทางการศึกษา 
2.- 4 เรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
5..ครูและ
บุคลากรมี
ความรู้และ
ทักษะในการ
การจัด
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย
ส าหรับ       
คนพิการ 
6 – 8 ประสิทธิ 
ภาพในการ
บริหารการจัด
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย
ส าหรับ       
คนพิการ 

 

 
คนพิการที่
อยู่นอก
ระบบ

โรงเรียน
สามารถ
เรียนรู้

ตลอดชีวิต
อย่างมี

ความสุข
และมี

คุณภาพ
ชีวิตที่ดีตาม
หลักปรัชญา

ของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 
ประเทศไทย 
4.0 พัฒนาสู่
สังคม “มั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
ตามแผนยุทธ
ศาตร์ชาติ : 

20 ปี  
(พ.ศ. 2560 - 

2579) 
 

INPUT PROCESS OUTPUT OUTCOME Ultimate Goal 

ข้อมลูย้อนกลบั Feedback 

พันธกิจที ่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
อัธยาศัยส าหรับคนพกิาร  

 
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 : พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเขา้ใจ 
และมีทักษะในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับ
คนพิการ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีโอกาสความกา้วหนา้ในอาชพี 
 

  ยุทธศาสตร์ที ่6 : น านโยบายด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการสู่การปฏิบตัิอย่างมีประสิทธภิาพ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่7 :  สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวส าหรับนักศึกษา
คนพิการโดยเฉพาะ และงบประมาณเพิ่มเติมส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวก 
สือ่ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษของนักศึกษาคนพกิาร จัดท าวิจยั พร้อมปรับปรุงแก้ไข
กฎ ระเบยีบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง 

 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่8 : ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายมีส่วนรว่มในการจัดศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 

 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
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บทที ่4 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

จากกรอบทิศทางแผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2560 – 2564 ดังกล่าว ที่ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ์และยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงได้ก าหนดมาตรการ 
รวมถึงสภาพความส าเร็จในแต่ละมาตรการเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ครอบคลุมการศึกษาทุกระดับ
ให้ชัดเจน ดังนี้  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษา      

ตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง เสมอภาค ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  

          วัตถุประสงค์ : คนพิการที่อยู่นอกระบบโรงเรียนได้รับบริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง เสมอภาค ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

มาตรการ  
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา       

ตามอัธยาศัยด้วยรูปแบบที่หลากหลายให้กับคนพิการ  
2. ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ส าหรับคนพิการเพื่อการมีงานท า  
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อคนพิการ สามารถเข้าถึง 

และใช้ประโยชน์ได้ 
 

   สภาพความส าเร็จ  
1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

เช่น การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือการศึกษาต่อเนื่อง หรือการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับคนพิการอย่างมีคุณภาพ
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส าหรับคนพิการเพื่อการมีงานท า 

3. ร้อยละของคนพิการที่ได้รับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ร้อยละของสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ 
ประโยชน์ได ้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ  
 

วัตถุประสงค์ : คนพิการที่อยู่นอกระบบโรงเรียนได้รับการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับ   
คนพิการ 
 

มาตรการ  
1. พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้  

  2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประเภทความพิการ 
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
4. พัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลตามสภาพความพิการ 
5. การก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

  

สภาพความส าเร็จ  
1. จ านวนหลักสูตรการศึกษานอกระบบที่ได้รับการพัฒนา ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

จ าเป็นพิเศษของนักศึกษาคนพิการ ที่ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พัฒนาขึ้น 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการน าหลักสูตรที่พัฒนาแล้ว  ไปปรับและประกาศใช้เป็น 
หลักสูตรของสถานศึกษา 

3. จ านวนสื่อการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ได้รับการจัดท า 
หรือพัฒนา ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักศึกษาคนพิการที่ส านักงาน กศน. หรือ
สถานศึกษาจัดท าหรือพัฒนาขึ้น 

4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาสื่อหรือน าสื่อไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
5. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้อง   

กับประเภทความพิการ      
6. ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทีเ่อ้ือต่อการให้บริการการเรียนรู้ ทีน่ักศึกษา 

คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
7. ร้อยละของสถานศึกษามีการวัดและประเมินผลตามสภาพความพิการ 
8. ร้อยละของหน่วยงาน สถานศึกษามีการก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ให้กับคนพิการเพื่อรองรับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับ
ประเทศไทย 4.0  
 

วัตถุประสงค์ : การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารการจัดการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการให้สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0  
 
 
 



  
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564  ส านักงาน กศน.      25 
 

 
 

มาตรการ  
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับ      

คนพิการ  
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ      

คนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ

ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักศึกษาคนพิการ  
 

สภาพความส าเร็จ  
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการวางแผน 

การจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน าเทคโนโลยีมาใช้ในจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับคนพิการ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่น าระบบการให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ  

บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักศึกษาคนพิการ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้เพ่ือการบริหาร 
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
 

วัตถุประสงค์ : วิจัย พัฒนานวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้ เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ  
 

มาตรการ  
1. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ส าหรับคนพิการ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
   3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ   

4. ส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้ให้ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการที่จัดการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย  

5. ส่งเสริม สนับสนุนศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยให้ได้รับมาตรฐาน 
 

สภาพความส าเร็จ  
1. ร้อยละของครูผู้สอนคนพิการที่จัดท าวิจัยการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
2. ร้อยละของครูผู้สอนคนพิการมีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการสร้างองค์ความรู้ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการจัด 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
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4. ร้อยละของหน่วยงานหรือสถานศึกษาท่ีส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้ให้ศูนย์การเรียน 

เฉพาะความพิการที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
5. ร้อยละของหน่วยงานหรือสถานศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุนศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 

ทีจ่ัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้รับมาตรฐาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ

ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มี
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 

 

วัตถุประสงค์ : ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัด 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ และมีความก้าวหน้าในอาชีพ 
 

มาตรการ  
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

และมีทักษะในการจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนคนพิการให้ได้รับสิทธิและโอกาสความก้าวหน้าเป็น 

พนักงานราชการ 
 

สภาพความส าเร็จ  
1. ร้อยละของครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจและมี 

ทักษะในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ  
2. ร้อยละของครูผู้สอนคนพิการ ที่ได้รับการปรับให้เป็นพนักงานราชการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : น านโยบายด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ส าหรับคนพิการสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์ : ผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องน านโยบายด้านการจัดการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรการ  
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ส าหรับคนพิการแก่หน่วยงาน สถานศึกษาเพ่ือน าสู่การปฏิบัติ 
 

สภาพความส าเร็จ 
1. ร้อยละของหน่วยงานที่น านโยบายด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ส าหรับคนพิการสู่การปฏิบัติ 
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่น านโยบายด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ส าหรับคนพิการสู่การปฏิบัติ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 :  สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวส าหรับนักศึกษาคนพิการโดยเฉพาะ  
และงบประมาณเพ่ิมเติมส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักศึกษาคนพิการ จัดท าวิจัย พร้อมปรับปรุงแก้ไ ขกฎ 
ระเบียบ และประกาศที่เก่ียวข้อง 
 

วัตถุประสงค์ : มีงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวส าหรับนักศึกษาคนพิการโดยเฉพาะและ 
งบประมาณเพ่ิมเติมส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา        
ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักศึกษาคนพิการ มีงานวิจัย กฎ ระเบียบและประกาศ        
ที่เก่ียวข้อง  
 

มาตรการ  

1. จัดท าค าของบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวส าหรับนักศึกษาคนพิการโดยเฉพาะ 
2. จัดท าค าของบประมาณเพ่ิมเติมส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ 

อ่ืนใดทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักศึกษาคนพิการ 
3. จัดท างานวิจัยเพ่ือรองรับค าของบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวส าหรับนักศึกษาคนพิการ 

โดยเฉพาะและขอเพ่ิมเติมส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักศึกษาคนพิการ 

4. ปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ และประกาศ ทีเ่กี่ยวกับการขอรับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ  
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักศึกษาคนพิการ 

  สภาพความส าเร็จ  
1.  มีค าขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวส าหรับนักศึกษาคนพิการโดยเฉพาะ   
2. มีค าขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ 

และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักศึกษาคนพิการ 
3. มีงานวิจัยรองรับค าของบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวส าหรับนักศึกษาคนพิการโดยเฉพาะ 

และเพ่ิมเติมส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวกฯ 
4. มี กฎ ระเบียบ ประกาศ ที่ได้รับการแก้ไขเก่ียวกับการขอรับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ  

บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักศึกษาคนพิการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
 

วัตถุประสงค์ : เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส าหรับคนพิการ 
 

มาตรการ 
1. สร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 

      2. ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
        3. จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหรือสถานศึกษา กับเครือข่ายที่เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดหรือจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ  
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สภาพความส าเร็จ 
1. จ านวนเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 

อัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
2. จ านวนเครือข่ายที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 

   3. จ านวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหรือสถานศึกษากับเครือข่ายที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหรือจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ  
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บทที ่5 

การบริหารและประเมนิผลแผนพัฒนา  
 

                 การน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไปสู่การปฏิบัติเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน สถานศึกษา องค์กร และบุคคล
หลากหลายระดับ จ าเป็นต้องสร้างปัจจัยแห่งความส าเร็จ กลไกการบริหารแผน การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดังนี้ 
 

1. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
ปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขความส าเร็จ (Key Success Factor) ที่ต้องเสริมสร้างรองรับการจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการสู่สัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย  
1.1 การน าองค์กร  

พัฒนาผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา ให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าองค์กรในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการให้มีคุณภาพ สอดคล้อง
กับประเทศไทย 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) การสร้างค่านิยมร่วม (Shared Value ) 
และวัฒนธรรมคุณภาพ (Quality Culture) 

1.2 องค์กรต้นแบบ  
เสริมสร้างหน่วยงาน สถานศึกษาให้เป็นองค์กรต้นแบบที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ 

และองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learn ) ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ  
1.3 เครือข่ายการมีส่วนร่วม  

สร้าง ส่งเสริม และสนับสนุนเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และครอบครัว เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ บนหลักการ          
“A-F-P-P” (Area-Function-Participation-People) ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder ) ให้กว้างขวาง  
เข้มแข็ง 

1.4 ครอบครัวศึกษา (Parents Education)   
ครอบครัวเป็นกลไกส าคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ      

ซึ่งต้องตระหนักรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูและพัฒนาการในทุกด้าน โดยสร้างเวทีการมีส่วนร่วมและ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้องกับคนพิการอย่างต่อเนื่อง 

 

2. กลไกการบริหารแผน  
เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงบูรณาการทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติที่มุ่งเน้นการมี  

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนบนหลักการ “A-F-P-P” (Area-Function-Participation-People) จึงก าหนด
กลไกการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้  

2.1 การสื่อสารสาธารณะ  
      การประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับ   

คนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ต่อสาธารณะผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย จะสร้างการรับรู้ การยอมรับ และร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ    
และการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) สู่การปฏิบัติ  
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2.2 จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU : Memorandum of Understanding)  
      การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  หรือสถานศึกษากับองค์กรต่างๆ  

เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ  
2.3 จัดท าแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
      หน่วยงาน สถานศึกษาและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการตามภารกิจและ 

บทบาทที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) 
กับเครือข่ายที่จะน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล  

2.4 การติดตามและประเมินผล  
      ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานส่งเสริมการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนแผน 
พร้อมน าผลการด าเนินงานมาเป็นข้อมูลในการปรับแผนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์  

2.5 การเสริมสร้างพลังขับเคลื่อน  
                การเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing  ) ทั้งหน่วยงาน สถานศึกษา บุคลากร
ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการและคนพิการที่ประสบ
ผลส าเร็จมีผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practices)  
  2.6 การรายงานผล  

     การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา    
ตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยการสื่อสารภายในหน่วยงาน สถานศึกษา 
เครือข่ายอย่างเป็นระบบเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารแผนและการรายงานผลต่อสาธารณะ  
(Public Report) จะเป็นการสร้างแรงกระตุ้นการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบสาธารณะ (Public Audit)  
3. การประเมินผลแผนพัฒนา  

การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาผ่านระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผล   
(SDS : Strategic Driven System) โดยจะประเมินทั้งก่อนด าเนินการ (Pre-Evaluation) ระหว่าง
ด าเนินการ (Formative Evaluation) และสิ้นสุดการด าเนินการ (Summative Evaluation) โดยก าหนด
สภาพความส าเร็จค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ ดังนี้  
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พันธกิจที่ 1  : เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
                        ตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการอย่างทั่วถึง เสมอภาคและต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                        บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ยุทธศาสตร์ที ่1  : ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
                                  อัธยาศัยอย่างทั่วถึง เสมอภาค ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  วัตถุประสงค์     : คนพิการที่อยู่นอกระบบโรงเรียนได้รับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
                                  ตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง เสมอภาค ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

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

หน่วยงาน 

1. ส่งเสริม สนับสนุน   
ให้สถานศึกษาจัดบริการ
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้วยรูปแบบที่
หลากหลายให้กับคน
พิการ 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
ให้บริการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เช่น การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน หรือการศึกษา
ต่อเนื่อง หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้กับคน
พิการอย่างมีคุณภาพ
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ร้อยละ 80 สถานศึกษา ในสังกัด 
ส านักงาน กศน. 

2. ส่งเสริม สนับสนุน
การให้บริการการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ส าหรับคนพิการเพ่ือการ
มีงานท า 

1. ร้อยละของสถานศึกษา
ที่ให้บริการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยส าหรับคนพิการ
เพ่ือการมีงานท า 

ร้อยละ 80 
 
 
 

สถานศึกษา ในสังกัด 
ส านักงาน กศน. 

2. ร้อยละของคนพิการที่ได้ 
รับบริการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สามารถน าไปใช้
ในการด าเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 80  
 
 
 
 
 

 

3. ส่งเสริม สนับสนุน  
ให้สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
คนพิการ สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ 

ร้อยละของสถานศึกษา 
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
คนพิการ สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 80 
 

สถานศึกษา ในสังกัด 
ส านักงาน กศน. 
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พันธกิจที่ 2   : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ส าหรับคนพิการ    
ยุทธศาสตร์ที ่2 : ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ    
                      การศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ  
วัตถุประสงค์ : คนพิการที่อยู่นอกระบบโรงเรียนได้รับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

                                 ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษานอกระบบแลการศึกษา              
                                  ตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
 

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

หน่วยงาน 

1. พัฒนาหลักสูตรและ
สื่อการเรียนรู้  
  

1. จ านวนหลักสูตร
การศึกษานอกระบบ 
ที่ได้รับการพัฒนา 
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ของนักศึกษาคนพิการ   
ที่ส านักงาน กศน.
พัฒนาขึ้น 

จ านวน 3 หลักสูตร 
(บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา/เรียนรู้ 
ทางการเห็นและทางการ
ได้ยิน) 

ส านักงาน กศน. 

2. ร้อยละของสถาน 
ศึกษาที่มีการน าหลักสูตร
ที่พัฒนาแล้ว  ไปปรับและ
ประกาศใช้เป็นหลักสูตร
ของสถานศึกษา 

ร้อยละ 100 สถานศึกษา ในสังกัด 
ส านักงาน กศน. 

3. จ านวนสื่อการเรียนรู้
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย   
ที่ได้รับการจัดท าหรือ
พัฒนา ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็น
พิเศษของนักศึกษาคน
พิการที่ส านักงาน กศน.
หรือสถานศึกษาจัดท า
หรือพัฒนาขึ้น 

400 ชิ้น ส านักงาน กศน./
สถานศึกษา ในสังกัด 
ส านักงาน กศน. 

4. ร้อยละของสถาน 
ศึกษาที่มีการพัฒนาสื่อ
หรือน าสื่อไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ร้อยละ 80 สถานศึกษา ในสังกัด 
ส านักงาน กศน. 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
(พ.ศ.2560 -2564) 

หน่วยงาน 

2. พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้สอด 
คล้องกับประเภทความ
พิการ 
 

ร้อยละของสถานศึกษา   
ที่มีการพัฒนกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับประเภท 
ความพิการ 

ร้อยละ 80 สถานศึกษา ในสังกัด 
ส านักงาน กศน. 

3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้ 

ร้อยละของสถานศึกษา    
มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ที่เอ้ือต่อการให้บริการการ
เรียนรู้ที่นักศึกษาคนพิการ
สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 80 สถานศึกษา ในสังกัด 
ส านักงาน กศน. 

4. พัฒนาเครื่องมือการ
วัดและประเมินผลตาม
สภาพความพิการ 

ร้อยละของสถาน ศึกษา 
มีการวัดและประเมินผล
ตามสภาพความพิการ 

ร้อยละ 80 สถานศึกษา ในสังกัด 
ส านักงาน กศน. 

5. การก ากับ นิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล 

ร้อยละของหน่วยงาน  
สถานศึกษามีการก ากับ 
นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการ 
ศึกษาส าหรับคนพิการ 

ร้อยละ 25 หน่วยงาน /
สถานศึกษา ในสังกัด 
ส านักงาน กศน. 

 
พันธกิจที่ 3   : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการน าเทคโนโลยี  การวิจัย พัฒนานวัตกรรม และองค์ความรู้ 
                            มาใช้ในการบริหารการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ     

 ยุทธศาสตร์ที ่3  : ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
                                  ให้กับคนพิการเพื่อรองรับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
                                  ตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0  
  วัตถุประสงค์     : การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการบริหารจัดการการจัดการศึกษาจัดการศึกษานอกระบบ 
                                      และการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการให้สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0   
 

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

หน่วยงาน 

1.ส่งเสริม สนับสนุน ให้มี
การน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริหารจัดการศึกษา
นอกระบบและการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย
ส าหรับคนพิการ 

ร้อยละของสถานศึกษา       
ที่น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดท าฐานข้อมูล 
เพ่ือการวางแผนการจัด
การศึกษานอกระบบและ
การจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยส าหรับคนพิการ 

ร้อยละ 80 สถานศึกษา ในสังกัด 
ส านักงาน กศน. 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
(พ.ศ.2560 - 2564) 

หน่วยงาน 

2.ส่งเสริม สนับสนุน ให้มี
การน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับนักศึกษคนพิการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน า
เทคโนโลยีมาใช้ในจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับคน
พิการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 70 สถานศึกษา ในสังกัด 
ส านักงาน กศน. 

3. พัฒนาระบบการ
ให้บริการเทคโนโลยี สิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็น
พิเศษของนักศึกษาคน
พิการ 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน า
ระบบการให้บริการ
เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ของนักศึกษาคนพิการ 
 

ร้อยละ 100 สถานศึกษา ในสังกัด 
ส านักงาน กศน. 

 

 พันธกิจที่ 3   : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการน าเทคโนโลยี  การวิจัย พัฒนา นวัตกรรม 
                                และองค์ความรู้มาใช้ในการบริหารการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
                                ตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ    
 ยุทธศาสตร์ที ่ 4 : ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ เพ่ือการบริหาร 
                                 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
  วัตถุประสงค์  : วิจัย พัฒนานวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้ เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบ 
                                 และการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
 

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

หน่วยงาน 

1. ส่งเสริม สนับสนุน 
การวิจัยด้านการจัด
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยส าหรับคนพิการ 

ร้อยละของครูผู้สอนคนพิการ
ที่จัดท าวิจัยการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม 
อัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
 

ร้อยละ 80 สถานศึกษา ในสังกัด 
ส านักงาน กศน. 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้
มีการพัฒนานวัตกรรม 
เพ่ือใช้ในการจัด
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยส าหรับคน
พิการ 

ร้อยละของครูผู้สอนคนพิการ
ทีม่ีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
ใช้ในการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
   
 
 

ร้อยละ 60 สถานศึกษา ในสังกัด 
ส านักงาน กศน. 



แผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564  ส านักงาน กศน.      35 

 

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

หน่วยงาน 

3. ส่งเสริม สนับสนุน 
การสร้างองค์ความรู้
เพ่ือให้สถานศึกษาเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ในการจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ส าหรับคนพิการ  

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมี
การสร้างองค์ความรู้ให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในการ
จัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ส าหรับคนพิการ 
 

ร้อยละ 80 สถานศึกษา ในสังกัด 
ส านักงาน กศน. 

4. ส่งเสริม สนับสนุน
องค์ความรู้ให้ศูนย์การ
เรียนเฉพาะความพิการ
ที่จัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

ร้อยละของหน่วยงานหรือ
สถานศึกษาท่ีส่งเสริม 
สนับสนุนองค์ความรู้ให้ศูนย์
การเรียนเฉพาะความพิการที่
จัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  

ร้อยละ 80 หน่วยงาน/
สถานศึกษา ในสังกัด 
ส านักงาน กศน. 

5. ส่งเสริม สนับสนุน
ศูนย์การเรียนเฉพาะ
ความพิการที่จัด
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้ได้รับ
มาตรฐาน 

ร้อยละของหน่วยงานหรือ
สถานศึกษาท่ีส่งเสริม 
สนับสนุนศูนย์การเรียน
เฉพาะความพิการที่จัด
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้
ได้รับมาตรฐาน 

ร้อยละ 80 หน่วยงาน/
สถานศึกษา ในสังกัด 
ส านักงาน กศน. 

 
พันธกิจที่ 4  : พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการจัด 

                                 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  : พัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการ     
                      จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ พร้อมทั้ง 
                       ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
วัตถุประสงค์     : ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดการศึกษา 

                                 นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรบัคนพิการ และมีความก้าวหน้าในอาชีพ 
                                 

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

หน่วยงาน 

1. ครูและบุคลากร 
ที่เก่ียวข้องได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้  ความเข้าใจ
และมีทักษะในการจัดการ
การศึกษานอกระบบ 

ร้อยละของครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ   
และมีทักษะในการจัด 

ร้อยละ 80 ส านักงาน กศน./
หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ในสังกัด ส านักงาน 
กศน. 
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มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
(พ.ศ.2560-2564) 

หน่วยงาน 

และการศกึษาตาม
อธัยาศยัส าหรับคนพิการ 
 

การศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั
ส าหรับคนพิการ 

  

2. ครูผู้สอนคนพิการได้รับ
สิทธิและโอกาส
ความก้าวหน้าให้เป็น
พนักงานราชการ 
 

ร้อยละของครูผู้สอนคน
พิการ ที่ได้รับการปรับให้
เป็นพนักงานราชการ 

ร้อยละ 50 ส านักงาน กศน. 

 
 

พันธกิจที่ 5  : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
                           ส าหรับคนพิการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  : น านโยบายด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 

                                 อัธยาศัยส าหรับคนพิการสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์  : ผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องน านโยบายด้านการจัดการศึกษานอกระบบ 

                                 และการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

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

หน่วยงาน 

1. สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายด้าน
การจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยส าหรับคน
พิการแก่หน่วยงานและ
สถานศึกษาเพ่ือน าสู่การ
ปฏิบัติ 

1. ร้อยละของหน่วยงานที่
น านโยบายด้านการจัด
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตาม อัธยาศัย
ส าหรับคนพิการสู่การ
ปฏิบัติ 

ร้อยละ 100 หน่วยงานในสังกัด 
ส านักงาน กศน. 

2. ร้อยละของสถานศึกษา 
ที่น านโยบายด้านการจัด
การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ส าหรับคนพิการสู่การ
ปฏิบัติ 

ร้อยละ 100 สถานศึกษาในสังกัด 
ส านักงาน กศน. 
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พันธกิจที่ 5  : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
                                   ตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ   

ยุทธศาสตร์ที่ 7  : สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวส าหรับนักศึกษาคนพิการ โดยเฉพาะ 
   และงบประมาณเพ่ิมเติมส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ     
   ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของ    
   นักศึกษาคนพิการ จัดท าวิจัย พร้อมปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ และประกาศ 
   ที่เก่ียวข้อง                                

วัตถุประสงค์  : มีงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวส าหรับนักศึกษาคนพิการโดยเฉพาะและ 
                        งบประมาณเพ่ิมเติมส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ 
                        ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของ 
                        นักศึกษาคนพิการ มีงานวิจัย กฎ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้อง 
 
มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

(พ.ศ.2560 -2564) 
หน่วยงาน 

1. จัดท าค าของบ ประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัวส าหรับ
นักศึกษาคนพิการ
โดยเฉพาะ 

มีค าขอรับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุน
รายหัวส าหรับนักศึกษา 
คนพิการโดยเฉพาะ 

ร้อยละ 100 ส านักงาน กศน. 

2. จัดท าค าของบประมาณ
เพ่ิมเติมส าหรับสิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาทีส่อดคล้อง
กับความต้องการจ าเป็น
พิเศษของนักศึกษาคนพิการ 

มีค าขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติม
ส าหรับสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ
ของนักศึกษาคนพิการ 

ร้อยละ 100 ส านักงาน กศน. 

3. จัดท างานวิจัยเพ่ือรองรับ
ค าของบประมาณเงิน
อุดหนุนรายหัวส าหรับ
นักศึกษาคนพิการ
โดยเฉพาะและขอเพ่ิมเติม
ส าหรับสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และ
ความช่วย เหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ของนักศึกษา      คนพิการ 

มีงานวิจัยรองรับค าขอ
งบประมาณเงินอุดหนุน
รายหัวส าหรับนักศึกษา
คนพิการโดยเฉพาะและ
เพ่ิมเติมส าหรับสิ่ง
อ านวยความสะดวกสื่อ 
บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ให้สอดคล้อง
กับความต้องการจ าเป็น
พิเศษของนักศึกษา     
คนพิการ  

ร้อยละ 100 ส านักงาน กศน. 



แผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564  ส านักงาน กศน.      38 

 

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

หน่วยงาน 

4. ปรับปรุงแก้ไข กฎ 
ระเบียบ และประกาศ  
ที่เก่ียวกับการขอรับสิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ  
บริการ และความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นพิเศษของนักศึกษา     
คนพิการ 

มี กฎ ระเบียบ ประกาศ 
ที่ได้รับการแก้ไขเกี่ยวกับ
การขอรับสิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ
ของนักศึกษาคนพิการ 

ร้อยละ 100 ส านักงาน กศน. 

  
พันธกิจที่ 5  : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา        
                       ตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ  
ยุทธศาสตร์ที ่8   : ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและ 

                                  การศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
วัตถุประสงค์      : เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
                        ส าหรับคนพิการ 
 

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

หน่วยงาน 

1. สร้างเครือข่ายในการ
จัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยส าหรับคนพิการ 

จ านวนเครือข่ายที่จัด
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ส าหรับคนพิการ 

จ านวนองค์ท่ีเข้ามา    
มีส่วนร่วม 76 แห่ง 

ส านักงาน กศน./
หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ในสังกัด ส านักงาน กศน. 

2. ส่งเสริม สนับสนุน    
ให้เครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การจกัารศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยส าหรับคนพิการ 

จ านวนเครือข่ายที่เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ส าหรับคนพิการ 

จ านวนองค์กรที่จัดท า
บันทึก  76   แห่ง 

ส านักงาน กศน./
หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ในสังกัด ส านักงาน กศน. 

3. จัดท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานหรือสถาน 
ศึกษากับเครือข่ายที่เข้า
มามีส่วนร่วมหรือจัด
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ส าหรับคนพิการ 

จ านวนบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานหรือสถานศึกษา 
กับเครือข่ายในการจัด
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ส าหรับคนพิการ 

จ านวนองค์กรที่จัดท า
บันทึก  76   แห่ง 

ส านักงาน กศน./
หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ในสังกัด ส านักงาน กศน. 
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คณะผู้จัดท า 
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นางสาววิเลขา  ลีสุวรรณ                           รองเลขาธิการ กศน. 
นางสาวโสมอุษา  เลี้ยงถนอม                           รองเลขาธิการ กศน. 
นางณัฐกฤตา  พ่ึงสุข    ผู้อ านวยการ ศกพ. 
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1. นายกรวุฒิ  เกิดนาวี  ผอ.กศน.อ.บางไทร ส านักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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4. นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์ ผอ.กศน.อ.ปะเหลียน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5. นายพีรฉัตร  อนุวงศ์   ผอ.กศน.อ.ก าแพงแสน ส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม 
6. นางสาวดลยา  แย้มภู่  ผอ.กศน.อ.ท่ายาง ส านักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี 
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5. นางสาวดลยา  แย้มภู่  ผอ.กศน.อ.ท่ายาง ส านักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี 
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 ผู้พิมพ์/ จัดท ารูปเล่ม 
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4. นางสาววิราภรณ์ ธรรมรตวิงศ์  นักจัดการทั่วไป ศกพ. 
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