
บทที่ 5 
รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ 

  
การให้บริการทางการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษนั้น มีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งในแต่ละ

รูปแบบก็มีความส าคัญ และจ าเป็นที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการจ าเป็นในการเข้ารับการศึกษาของ
เด็กแต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ได้กล่าวถึงสิทธิ
และหน้าที่ทางการศึกษาส าหรับคนพิการไว้ว่า คนพิการมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิด
หรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  และมีสิทธิเลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา 
โดยค านึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความต้องการจ าเป็นของบุคคลนั้น รวมถึงได้รับ
การศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบ
ทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล  
 
รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ 

1. การจัดการศึกษาแบบโรงเรียนเฉพาะความพิการ 
การจัดการศึกษาแบบโรงเรียนเฉพาะความพิการ เป็นรูปแบบในการให้การศึกษาโดยจัด 

การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท โรงเรียนศึกษาพิเศษ
เฉพาะความพิการ เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนศึกษาพิเศษเฉพาะประเภทความพิการแต่ละ
ประเภทโดยจัดในทุกระดับตั้งแต่ชั้นเรียนเตรียมความพร้อมก่อนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีทั้งการศึกษา
สายสามัญและสายอาชีพ มีการจัดท าหลักสูตรเฉพาะประเภทความพิการที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
ของแต่ละกลุ่มมีการจัดการโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล การมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ รวมทั้งมีสื่อ เทคโนโลยี
สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการที่เพียงพอและมีคุณภาพ 
 

2. การจัดการศึกษาโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าเขตการศึกษา จ านวน 13 แห่ง ท าหน้าที่บริหารจัดการการศึกษา 

เพ่ือคนพิการ ท าหน้าที่น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ และดูแลงานวิชาการการศึกษาพิเศษ ส่วนศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัด ท าหน้าที่ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการ และครอบครัว และเตรียมความ
พร้อมแก่คนพิการ รวมทั้งการด าเนินการคัดแยก ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และส่งต่อคนพิการไปยังสถานศึกษา  การ
จัดในศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นการจัดให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการและครอบครัว และเตรียม
ความพร้อมแก่เด็กพิการวัยก่อนเข้าเรียนหรือผู้พิการภายหลังก่อนส่งกลับไปเรียนร่วม โดยศูนย์การศึกษาระดับ
จังหวัดและระดับเขตการศึกษา 
 
บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  แบ่งได้เป็น 3 หน่วยงาน คือ 

1.1 บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษแห่งชาติ มีดังนี้ 
1.1.1 วางแผน จัดท างบประมาณ และก ากับดูแลการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ  
1.1.2 เป็นศูนย์กลางข้อมูล รวมทั้งจัดระบบขอมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพ่ือคนพิการ  
1.1.3. วิจัย และพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการศึกษา สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ 

ส าหรับคนพิการ  



1.1.4. พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรที่จัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ  
1.1.5. จัดระบบส่งต่อคนพิการ ประสานงานการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ  
1.1.6. จัดระบบเทียบโอนการศึกษาส าหรับคนพิการ  
1.1.7. จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพการศึกษาส าหรับคนพิการ  
1.1.8. ก ากับดูแลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ  

ประจ าจังหวัด โรงเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ 
1.2 บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษเพ่ือคนพิการเขตการศึกษา  

1.2.1. วางแผน ก าหนดนโยบายแผนงานการจัดการศึกษาพิเศษ ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
การจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการแห่งชาติ  

1.2.2. เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพ่ือคนพิการ ระดับ 
เขตการศึกษา  

1.2.3. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการศึกษา สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ 
ส าหรับคนพิการทุกประเภท  

1.2.4. พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรที่จัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ  
1.2.5. จัดระบบส่งต่อคนพิการ ประสานงานและก ากับดูแลการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการใน 

เขตพ้ืนที่  
1.2.6. นิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ  
1.2.7. ท าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดในจังหวัดที่ตั้ง 

1.3 บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด  
1.3.1. น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
1.3.2. จัดท าและจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา  
1.3.3. เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพ่ือคนพิการในพ้ืนที่  
1.3.4. ประสานงานด้านการศึกษาเพ่ือคนพิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
1.3.5. ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการเตรียมความพร้อมคนพิการ  
1.3.6. จัดระบบส่งต่อคนพิการและสร้างเครือข่ายการท างานกับสถานศึกษา โรงเรียนและ 

ชุมชนในพ้ืนที่  
1.3.7. จัดระบบสนับสนุนการเรียนการสอน จัดสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก  
1.3.8. ส่งเสริม ประสานและร่วมจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้แก่คนพิการ  
1.3.9. จัดท ารายงานการจัดการศึกษาคนพิการในจังหวัด 

 
3. การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 

การเรียนร่วม หมายถึงการจัดให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเข้าไปในระบบการศึกษาทั่วไป การ 
เรียนร่วมในแนวคิดใหม่เป็นความร่วมมือและรับผิดชอบร่วมกัน (Collaboration) ระหว่างครูทัว่ไปและครู
การศึกษาพิเศษในโรงเรียน เพื่อด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและบริการต่างๆ ให้กับนักเรียนในความดูแล
การเรียนร่วม อาจจัดได้ในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
 
 



 1)  ชั้นเรียนปกติเต็มวัน นักเรียนเรียนในชั้นปกติเต็มเวลา โยอยู่ในความรับผิชอบของครูประจ าชั้นและ
นักเรียนไม่ได้รับการบริการทางการศึกษาพิเศษโดยตรง แต่ครูทั่วไปและเด็กได้รับบริการทางอ้อม 

ก.  บริการทางอ้อมส าหรับครู ได้แก่   การฝึกอบรมครูประจ าการในเรื่องต่างๆ เช่น เทคนิคการ 
สอนเด็กท่ีมีปัญหาทางการการเรียนรู้ บริการครูการศึกษาพิเศษช่วยครูพิเศษ อธิบายให้ความรู้กับนักเรียน
ทั่วไปเก่ียวกับความพิการ เพ่ือสร้างเจตคติเชิงบวกและให้เกิดการยอมรับเพ่ือนพิการ ครูการศึกษาพิเศษอาจ
ร่วมประชุมกับครูประจ าชั้นเรียนต่างๆ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพ่ือชี้แจงและท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับความพิการ 

ข. บริการทางอ้อมส าหรับนักเรียน  เด็กพิเศษอาจได้รับบริการ สื่อวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น  
ได้รับการตรวจวัดการเห็นและการแก้ไขโดยอาจต้องใส่แว่นหรือใช้แว่นขยาย หรือการตรวจประเมินทาง
จิตวิทยา การบริการล่ามภาษามือ เป็นต้น ส าหรับเด็กท่ัวไปอาจได้รับการฝึกอบรมจากครูการศึกษาพิเศษเพ่ือ
ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอน(peer tutor) ในชั้นเรียน 
 2)  ชั้นเรียนปกติเต็มวันและบริการปรึกษาหารือ นักเรียนเรียนในชั้นเรียนปกติเต็มวัน โดยอยู่ในความ
รับผิดชอบของครูประจ าชั้น แต่มีผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ท้ังในเรื่องการศึกษาปกติและ
การศึกษาพิเศษร่วมให้การปรึกษาหารือ เช่น นักจิตวิทยา ครูการศึกษาพิเศษซึ่งเป็นครูเดินสอน หรือครู
การศึกษาพิเศษซึ่งท าหน้าที่ เป็นครูสอนเสริมในโรงเรียน บุคคลเหล่านี้จะไม่สอนเด็กโดยตรง แต่ท าหน้าที่เป็น
ผู้คอยแนะน าช่วยเหลือครูประจ าชั้น หรือครูประจ าวิชาและจัดหาบริการสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
เพ่ือให้การเรียนร่วมประสบผลส าเร็จ 
 3)  ชั้นเรียนปกติเต็มวันและบริการครูเดินสอน นักเรียนเรียนในชั้นเรียนปกติเต็มเวลาโดยอยู่ในความ
รับผิดชอบของครูประจ าชั้น แต่ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนโดยตรงจากครูเดินสอน ตามตารางที่ก าหนดหรือ
เมื่อมีความจ าเป็น ครูเดินสอนอาจเป็นนักกายภาพบ าบัด นักกิจกรรมบ าบัด ครูแก้ไขการพูดหรือครูการศึกษา
พิเศษที่เดินทางไปให้บริการตามโรงเรียนต่างๆแก่เด็กพิการทั้งในและนอกห้องเรียน นอกจากนี้ยังให้บริการ
ช่วยเหลือแก่ครูปกติโดยตรงด้วย เช่น ชว่ยครูปกติในกรณีที่เด็กบางคนต้องการการสอนเสริม หรือปรับ
พฤติกรรม 
 4)  ชั้นเรียนปกติเต็มวันและบริการสอนเสริม นักเรียนในชั้นเรียนปกติเต็มเวลาโดยอยู่ในความ
รับผิดชอบครูประจ าชั้น แต่ได้รับการสอนเพ่ิมเติมหรือสอนเสริมจากครูการศึกษาพิเศษที่ประจ าที่ห้องสอน
เสริมตามก าหนดตารางการเรียน โดยให้นักเรียนมาเรียนกับครูสอนเสริมบางเวลาและบางวิชา ครูสอนเสริม
อาจสอนเนื้อหา หรือทักษะที่เด็กต้องการเป็นพิเศษ เช่น ทักษะการท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการ
เคลื่อนไหว (Orientation & Mobility หรือ O&M) ส าหรับเด็กตาบอด หรือภาษามือส าหรับเด็กหูหนวก โดย
อาจสอนเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มเล็กๆ ในปัจจุบันคูรสอนเสริมจะใช้เวลาสอนเด็กร่วมกับครูในชั้นเรียนมากกว่าที่
จะน าเด็กออกมาสอนในห้องสอนเสริม 
 5)  ชั้นเรียนพิเศษและชั้นเรียนปกติ นักเรียนเรียนชั้นเรียนพิเศษและเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติมาก
น้อยตามความเหมาะสมโดยอาจเรียนร่วมในบางวิชา เช่น พลศึกษาศิลปศึกษา ดนตรี – นาฏศิลป์ การงาน
พ้ืนฐานอาชีพ จริยศึกษา ครูการศึกษาพิเศษและครูปกติร่วมการท างานร่วมกันรับผิดชอบ รูปแบบนี้จัดทั้ง
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 6)  ชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ นักเรียนเรียนในชั้นเรียนพิเศษในเวลาร่วมกับเพ่ือนพิการ ประมาณ 
5-10 คน มีครูประจ าชั้นเป็นผู้สอนเองทุกวิชา เด็กจะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับเด็กท่ัวไป เช่น การเข้าแถว
เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ การรับประทานอาหาร การไปทัศนศึกษา เป็นต้น 



 การจักการเรียนร่วมทั้ง 6 รูปแบบ จะจัดแบบใดข้ึนอยู่กับการพิจารณาดูความต้องการจ าเป็นพิเศษเว้น
โดยจากหลายๆ ฝ่าย ได้แก่ ผู้ปกครอง ตัวเด็ก ผู้บริหาร ครู นักวิชาชีพที่เก่ียวข้องร่วนกันพิจารณา  

 
4. การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

 การศึกษาแบบเรียนรวมเป็นการจัดการเรียนการสอนให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ได้อยู่ในชั้นเรียน
ปกติตลอดวันกับเพื่อนๆ ในวัยเดียวกันที่โรงเรียนการศึกษาทั่วไปการให้บริการช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆ ต้อง
สนองตอบความต้องการของเด็กได้ ครูชั้นเรียนปกติคือ ตัวหลักในการรับผิดชอบเด็กพิการที่เรียนชั้นเรียนปกติ
ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่หลักของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ในเชิงอุดมคติมักจะกล่าวว่านักเรียนทุกคนควรได้
เรียนรวมกับเพื่อนๆ ในโรงเรียนการศึกษาท่ัวไปแต่มีหลายคนที่คิดว่านักเรียนบางคนอาจไม่เหมาะกับการเรียน
รูปแบบนี้ เพราะเด็กอาจไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่หากเรียนที่ชั้นเรียนปกติ ส าหรับการศึกษาแบบเรียนรวม 
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษต้องได้รับประโยชน์จากการอยู่ในชั้นเรียนปกติมันไม่ใช่การที่ต้องเก็บเด็กไว้กับเด็ก
ปกติ และการศึกษาแบบเรียนรวมเป็นรูปแบบการให้บริการทางการศึกษาที่ใหม่กว่าการเรียนร่วม ซึ่งค าว่า 
“การเรียนรวม” นั้น ดูเหมือนว่าจะเป็นค าใหม่ส าหรับวงการศึกษาในบ้านเรา และยิ่งเมื่อมองวิธีการจัดการ
แล้ว คุณครูหลายคนอาจจะพบว่ายิ่งใหม่กว่าที่คิดไว้เสียอีก ค าว่าการเรียนรวมนี้ เป็นการจัดการเรียนการสอน
โดยให้เด็กที่มีความบกพร่องหรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียนรวมกับเด็กปกติโดยมีการช่วยเหลือ
สนับสนุนให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆร่วมกับเพ่ือนๆ ที่เป็นเด็ก
ปกติ การช่วยเหลืออาจมีหลายระดับ เริ่มตั้งแต่การปรับสิ่งแวดล้อมง่ายๆ เช่น การจัดที่นั่งให้อยู่ใกล้ครู ที่นั่งที่
ห่างไกลสิ่งเร้าที่ท าให้เด็กวอกแวกได้ง่าย เช่น ใกล้ประตู หน้าต่าง การยืดขยายเวลาในการท างานที่มอบหมาย 
หรือการสอบ การปรับสื่ออุปกรณ์การสอนให้ชัดเจนมากข้ึน ตลอดไปจนถึงการช่วยเหลือที่ซับซ้อนมากข้ึน 
ได้แก่ การปรับหลักสูตร การปรับเนื้อหาที่สอน การจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล การมีครูผู้ช่วยในการ
ช่วยเหลือในชั้นเรียน เป็นต้น ซ่ึงในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแบบเรียนรวมนี้ เปิด
โอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนรู้กับเพื่อนในวัยเดียวกัน 

แนวคิดหลัก (Major Concepts) ซึ่งน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรวม ดังนี้ 
1. โอกาสที่เท่าเทียมกัน (Equal Opportunity) ในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนี้ ครู 

จะต้องมีความเชื่อว่า เด็กทุกคนต้องมีสิทธิในการได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  
2. ความหลากหลาย (Diversity) คงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเห็นว่าทุกคนเหมือนกัน การจัดการ 

ศึกษาที่ดี ควรค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล เชื่อว่า ทุกคนมีความสามารถท่ีแตกต่างกัน เด็กทุกคนใน
ชั้นเรียนก็มีความศักยภาพที่แตกต่างกัน เช่น เด็กคนนี้อาจเก่งดนตรี แต่เด็กคนนั้นอาจเก่งด้านภาษา เป็นต้น 
นอกจากนี้ ทุกคนควรยอมรับความแตกต่างของกันและกันด้วย  

3. การยอมรับความแตกต่าง (Individual differences) ถ้าเราเชื่อว่า เด็กทุกคนในห้องเรียน 
มีความแตกต่างกัน ไม่มีใครที่เหมือนกันสักคนเดียว ถ้าเราเชื่อเช่นนี้ เราก็สามารถยอมรับความแตกต่างของ
เด็กแต่ละคนในชั้นได้  

4. เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน (Mutual Respect) เด็กควรได้รับการปลูกฝังให้เคารพสิทธิของ 
ตนเองและผู้อื่น ถ้าสามารถท าเช่นนี้ได้ เด็กท้ังที่เป็นเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษจะมาโรงเรียน
อย่างมีความสุข ไม่มีการล้อเลียนหรือการกลั่นแกล้งกันที่ท าให้เพ่ือนเกิดความอับอาย อย่างไรก็ตาม ครูต้อง
เป็นตัวแบบที่ดี (Role Model) ของเด็กทุกคน  

5. สิ่งแวดล้อมท่ีมีความจ ากัดน้อยที่สุด (Least Restrictive Environment) ให้โอกาสเด็กท่ี 



มีความต้องการพิเศษได้เข้าเรียนหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่เป็นเด็กปกติ ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นปกติมากท่ีสุด 
ซ่ึงเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้มีโอกาสเรยีนรู้ทักษะทางวิชาการและสังคมไปด้วยกัน (ผดุง อารยะวิญญู และ
วาสนา เลิศศิลป์. 2550) 

 
5. การจัดการศึกษาโดยสถานพยาบาล 
ศูนย์การเรียนส าหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลชลบุรี ได้กล่าวถึง การจัดการศึกษาโดย

สถานพยาบาล ไว้ว่า ความเป็นมา  ด้วยรัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ปรับปรุงประสิทธิภาพ ของระบบราชการการพัฒนาประเทศโดยรวม เพื่อให้สามารถแข่งขันเชิงเศรษฐกิจทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศ ทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการกระจายความเจริญออกสู่ชนบทด้วย จึง
ประกาศให้ปีพุทธศักราช 2538 เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น
พระมหากษัตริย์นักพัฒนาและนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้ทรงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสร้างเสริม 
ศักยภาพของประเทศไทยในการแข่งขันระดับภูมิภาค และระดับโลก การด าเนินโครงการปีแห่งเทคโนโลยี
สารสนเทศไทยนั้น รัฐบาลได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ เป็นแกนกลางประสานกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานแนวพระราชด าริ น าเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาประเทศ หลายประการ โดยอย่างยิ่งต่อการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้ที่ด้อยโอกาส
ในสังคม เช่นเด็กที่อาศัยในชนบทและผู้พิการ ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจึงได้
ร่วมมือกับสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่ง ประเทศไทย จัดท าโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร  จากการจัดการเรียนการสอนเด็กเจ็บป่วย
เรื้อรังในโรงพยาบาล จ าเป็นต้องมีหน่วยงานที่ให้บริการ ซ่ึงด าเนนิงานโครงการศูนย์การเรียนส าหรบัเด็ก
เจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล มีหน่วยงานต่างๆ ที่จัดการศึกษาหลายหน่วยงาน บางแห่งได้หยุดด าเนินการแล้ว 
มีหน่วยงานหลักท่ีด าเนินโครงการศูนย์การเรียนส าหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล คือ ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ (2551:ระเบียบวาระการประชุม) ได้ด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังใน
โรงพยาบาล เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กกลุ่มนี้ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งได้มอบหมายให้ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด ด าเนินการร่วมกับโรงพยาบาลจัดตั้ง
โครงการศูนย์การเรียนส าหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังใน โรงพยาบาลในจังหวัดที่มีเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล 
ขึ้นในปัจจุบัน ได้ด าเนินการจัดตั้งโครงการศูนย์การเรียนส าหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลต่างๆ แล้ว 
ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนในกรุงเทพ และศูนย์การเรียนต่างจังหวัด ได้แก่ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาล
พระพุทธชินราช โรงพยาบาลเชียงใหม่ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โรงพยาบาล
ธัญญลักษณ์ และโรงพยาบาลพระจอมเกล้า โรงพยาบาลชลบุรี เป็นต้น 

โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
1. การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ   
2. การจัดสื่อการเรียนการสอนตามสภาพการเจ็บป่วยของเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง 
3. ประสานงานด้านการจัดการศึกษาเพ่ือส่งต่อเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
4. วางแผนก าหนดนโยบายแผนงาน การจัดการศึกษาและการปฏิบัติเน้นเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังเป็น 

ศูนย์กลาง  
5. การจัดท ารายงานด้านการศึกษาให้เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในเขตพ้ืนที่การศึกษา 



6. การจัดสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกการบริการให้เด็ก 
เจ็บป่วยเรื้อรัง 

7. การนิเทศและการติดตามผล เพ่ือประเมินการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง 
8. การฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือจัดการศึกษาให้เด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง 
การด าเนินการการต่างๆ มีแต่ละศูนย์การเรียนที่จัดขึ้นมีความแตกต่างกันออกไปตามบริบทของ 

แต่ละแห่ง ซึ่งส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2548 : 18) จ าเป็นต้องได้รับการร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญดังนี้  

1. เพ่ือสอนเสริมให้เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล ได้มีโอกาสเรียนต่อเนื่อง ได้ทบทวนวิชาที่ 
เรยีนและมีโอกาสสอบเลื่อนชั้น   

2. เพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายและสมอง ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กป่วย เช่น การ 
ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 

3. เพ่ือช่วยในด้านสุขภาพจิต โดยมีกิจกรรมนันทนาการที่ให้ความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายจิตใจ 
และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

4. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
5.เพ่ือให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมการปรับพฤติกรรมจากกิจกรรมและเพ่ือนๆ ใน 

ห้องเรียน 
 การจัดในสถานพยาบาล ในเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสุขภาพ และเจ็บป่วยเรื้อรังซึ่งต้องได้รับการดูแล
รักษาในสถานพยาบาลเป็นนะยะเวลาหนึ่ง อาจจัดการศึกษาในสถานพยาบาลไปพร้อมๆ กับการฟ้ืนฟูทาง
การแพทย์ซึ่งอาจจัดได้ในรูปแบบดังนี้ 
                                       1)  สอนเป็นรายบุคคลตามตียงผู้ป่วย เป็นการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ป่วยที่ไม่
สามารถเคลื่อนไหวจากเตียงผู้ป่วยได้ 
                                       2)  สอนเป็นกลุ่มเล็ก 2-3 คน  
                                       3)  สอนในห้องเรียน เป็นการจัดการศึกษาพิเศษที่ผู้เรียนเรียนร่วมกันในห้อง 
ประมาณ 5-10 คนในชั้นเรียนพิเศษ ในสถานพยาบาล โดยมีครูการศึกษาพิเศษเป็นผู้สอน และประสานงานกับ
โรงเรียนปกติท่ีเด็กเคยเรียนก่อนเข้ารับการศึกษา 
                                       4)  แนะแนวผู้ปกครอง เป็นการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเพ่ือให้นักเรียนได้รับ
การช่วยเหลือจากผู้ปกครองให้ถูกวิธี เมื่อเด็กได้รับอนุญาตให้กลับไปพักฟ้ืนที่บ้าน 
 

6. การจัดการศึกษาโดยชุมชน 
กลุ่มงานปฏิรูปการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้กล่าวถึง การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ โดย

ครอบครัวชุมชนและองค์กรเอกชน ไว้ว่า ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 รับรองสิทธิการ
ทางการศึกษาของคนไทยทุกคน โดยการจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  

การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การ
สื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มี
ผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นพิเศษ 

การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ตามวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสีย 



ค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง(มาตรา 10) 

นอกจากนั้นได้ก าหนดหลักการให้ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง มี 
สิทธิในจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง(มาตรา 12) โดยก าหนดให้จัดในลักษณะศูนย์
การเรียน รวมทั้งการได้รับสนับสนุนจากรัฐในวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น (มาตรา 18(3) 
มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 60 และมาตรา61) ครอบครัวมีบทบาทส าคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ต่างๆ แก่คนพิการ ตั้งแต่การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การเตรียมความพร้อมการฝึกและส่งเสริมสมรรถภาพด้าน
ต่างๆ การจัดให้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นอย่างเหมาะสม การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการศึกษาและ
การเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างโอกาสและพิทักษ์ปกป้องสิทธิต่างๆของคนพิการในความดูแล ชุมชน องค์กรเอกชน 
ซึ่งได้แก่ กลุ่มบุคคล ชมรม สมาคม มูลนิธิ ที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดบริการด้านการศึกษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการมาเป็นเวลานาน และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีรูปแบบ ระบบ แนวทางการจัดที่หลากหลาย
แตกต่างกันตามลักษณะองค์กร โดยมีกลุ่มเป้าหมายตามประเภทความพิการ รัฐโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้อง
สนับสนุน ส่งเสริม และสร้างสรรค์ โดยเติมพลังด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ ครอบครัวและชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
ในอันที่จะจัดกิจกรรมต่างๆให้กับคนพิการในความดูแล 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัว ชุมชน มีการปฏิบัติในประเทศไทยมานาน 
พอสมควร แต่ส่วนใหญ่จะเน้นเฉพาะการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และการเตรียมความพร้อมพ้ืนฐาน 
ในรูปแบบที่เรียกว่า รูปแบบทางการแพทย์ ( Medical Model ) วิธีการท างานจะเป็นในการปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเป็นส่วนใหญ่ (Expert Model) ในด้านการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
พ.ศ.2542 เน้นแนวคิดการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการร่วมจัดการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ สามารถเป็น
ผู้จัดการศึกษาได้  ส าหรับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการก็เช่นกัน ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีบทบาทใน
การท างานแบบมีส่วนร่วม ทั้งลักษณะผู้ส่งเสริมการเรียนรู้และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และลักษณะผู้จัดการศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมในเชิงการบริหาร การจัดการศึกษา การร่วมกิจกรรมต่างๆ (Partnership Model)  ส่วน
สาระในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่สนับสนุนแนวคิดดังกล่าว มีหลายมาตรา อาทิ มาตรา 8(2) การ
จัดการศึกษาให้ยึดหลัก สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มาตรา 9 (6) การจัดระบบ โครงสร้าง และ
กระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลัก การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอ่ืน มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้
ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิ
ปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน  

วิธีการการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการโดยชุมชน และองค์กรเอกชน มีหลายรูปแบบ เช่น 
1. ชมรม สมาคม มูลนิธิ จัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการและครอบครัว รวมถึงบริการ 

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยอาจจัดเต็มวันหรือบางช่วงเวลา 
2. ชมรม สมาคม มูลนิธิ จัดศูนย์เด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กพิการ 



3. ชมรม สมาคม มูลนิธิ จัดในการเรียนการสอนในลักษณะชั้นเรียน ศูนย์การเรียน หรือโรงเรียน 
4. ชมรม สมาคม มูลนิธิ จัดในลักษณะศูนย์เตรียมความพร้อมด้านอาชีพ 
5. กรมการศึกษานอกโรงเรียน จัดกลุ่มการเรียนและส่งครูอาสาเข้าไปสอน เน้นการเรียนรู้ตาม 

หลักสูตรระดับต่างๆ(ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนด าเนินการ หรืออาจด าเนินการในพ้ืนที่ที่มีความพร้อม) 
ในด้านชุมชน หรือองค์กรเอกชนที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ มีทั้งชมรม สมาคม และมูลนิธิ ซึ่ง มี 

จ านวนไม่มากนักที่จัดบริการการศึกษาอย่างเป็นกิจลักษณะ การกระจายบริการเชิงภูมิศาสตร์ ไม่ท่ัวถึง และ
จัดเฉพาะบางประเภทความพิการ ซึ่งไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย การจัดการศึกษาขององค์กร จะจัดใน
ลักษณะการเตรียมความพร้อมเด็กพิการ หรือ การจัดการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน การจัดสอนด้าน
อาชีพทั้งหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว รูปแบบการจัดการ อาจจัดในลักษณะโรงเรียนเอกชน หรือลักษณะศูนย์
การเรียน โดยงบประมาณจากการบริจาคของผู้ปกครองหรือประชาชนทั่วไป 

การเปิดโอกาสให้ชุมชน องค์กรเอกชนหรือ สถาบันทางสังคมมีสิทธิในการจัดการศึกษาเกิดจาก
แนวคิดประชาธิปไตยหรือเสรีภาพในการจัดการศึกษาที่เปิดให้ชุมชน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติร่วม
ประเมินผล และร่วมรับประโยชน์ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 รับแนวคิดดังกล่าว
มาก าหนดเป็นแนวปฏิบัติในหลายมาตราซึ่งรวมถึงการจัดหลักสูตรท้องถิ่นด้วย ส าหรับในชุมชนหรือองค์กรที่มี
คนพิการอยู่จ านวนหนึ่ง อาจตั้งศูนย์การเรียนส าหรับกลุ่มคนพิการ หรือร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษานอก
โรงเรียน จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่คนพิการหรืออาจจะบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อม
เด็กพิการในชุมชน ในรูปแบบกลุ่มช่วยเหลือหรือศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับ
เด็กพิการ โดยมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง เช่น ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด โรงเรียนศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ โรงเรียนเรียนร่วมหรือองค์กรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

7. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
กลุ่มงานปฏิรูปการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้กล่าวถึง การจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์การเรียน 

ส าหรับกลุ่มคนพิการโดยจัดในลักษณะศูนย์การเรียน ครอบครัวหรือบ้านเรียน(Home School) ไว้ว่า นับเป็น
แนวคิดท่ีน่าพิจารณา จาก รายงานการวิจัย “การจัดการศึกษาโดยครอบครัว” โดย กลุ่มงานปฏิรูปการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เมื่อมกราคม 2543 ได้ข้อสรุปดังนี้ 

1. การจัด “โรงเรียนในบ้าน” หรือ “Home School” เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนที่มีแบบแผน ส าหรับเด็กที่เป็นสมาชิกในครอบครัว โดยกิจกรรมส่วนใหญ่เกิดข้ึนในบ้าน และมีพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง ท าหน้าที่เป็นครูหรือผู้ก ากับกิจกรรม” 

2. ปัจจัยที่ท าให้เกิด “Home School” ได้แก่ ปัญหาความไม่เหมาะสมของการศึกษาที่รัฐ 
จัดให้ หรือปรัชญาความเชื่อทางการศึกษาส่วนบุคคลของพ่อแม่ หรือ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งท าให้ผู้เรียนก ากับวิถีทางการเรียนรู้ของตนเอง ผ่านสื่ออิเลคโทนิคส์และ
มัลติมีเดีย 

3. มีงานวิจัย บ่งชี้ว่า เด็กที่เรียน “Home School” มีผลสัมฤทธิทางการเรียนดีกว่าเด็ก 
ทั่วไป และมีทักษะทางสังคมไม่ต่างจากเด็กท่ัวไป และพบว่า คุณวุฒิหรือความรู้ทางวิชาครูของพ่อแม่ที่ท าการ
สอนไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว 

4. ข้อก าหนดด้านกฎหมายของประเทศต่างๆ ในส่วน “Home School” มีประเด็น 5  
ประเด็น 

1. สถานภาพและแนวการจดทะเบียน  



   2. คุณสมบัติของพ่อแม่ 
3. เนื้อหาสาระของหลักสูตร 
4. การติดตามตรวจสอบและนิเทศการสอน 
5. การสอบวัดมาตรฐานความรู้และการเทียบโอน 

5. ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน “Home School” มีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับ  
ความเชื่อ และแรงจูงใจของพ่อแม่แต่ละครอบครัวที่เข้ามาจัด มีทั้งแนวหลักสูตรที่คล้ายคลึงกับที่โรงเรียนจัดให้ 
หรือ หลักสูตร”สัมผัสชีวิต” ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ ด้านการเรียนการสอน มี
หลายแนว เช่น การสอนแบบมีตารางสอนและแผนการสอนที่ชัดเจน จนถึงการสอนแบบไม่มีโครงสร้างชัดเจน 
การวัดผล เน้นการวัดผลทางเลือก เช่น การใช้แฟ้มสะสมงาน การประเมินโครงงานหรือกิจกรรม การจดบันทึก
ของพ่อแม่ 

6. การจัด“Home School” มีการสร้างเครือข่ายพ่อแม่ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ จึง 
ท าเป็น องค์กรประสานงานระดับชาติหรือท้องถิ่น ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านต่างๆ 

7. องค์กรรัฐ ท าหน้าที่ ก ากับ สนับสนุน ตรวจสอบ โดยมีการสนับสนุนทั้งวิชาการและ 
ทรัพยากร 

วิธีการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการโดยครอบครัว มีหลายรูปแบบ เช่น 
1. การจัดในลักษณะครอบครัวฝึกและเตรียมความพร้อมเด็กพิการตามค าแนะน าที่ได้รับจาก 

ผู้เชี่ยวชาญ 
2. การจัดสอนลูกพิการ ด้วยตนเอง และน าเด็กไปทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอก 

โรงเรียน กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
3. การตั้งกลุ่มการเรียน และลงทะเบียนกลุ่มการเรียนกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
4. การรวมกลุ่มครอบครัว โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 

         การให้สิทธิแก่บุคคลและครอบครัวจัดการศึกษา นับเป็นทางเลือกส าหรับครอบครัวที่ต้องการจัด
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น ค่านิยม ทัศนคติ สภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละครอบครัว 
ในต่างประเทศถือว่าสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิในการเลือก (right to choose) ในครอบครัวที่มีคนพิการ โรงเรียน
ที่มีส่วนด าเนินการดังนี้  
                                     1.  ที่โรงเรียนหรือศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดรับลงทะเบียนเพ่ือให้เด็ก
ได้รับสิทธิและการอุดหนุนต่างๆ 
                                     2.  จดักลุ่มการเรียนแบบชั้นเรียน หรือเรียนทางไกล หรือเรียนด้วยตนเองตาม
ความเหมาะสมกับสภาพความพิการ 

 
จาการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและชุมชน ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิ่งเหล่านี้ 

1. ปรัชญาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและชุมชนส าหรับคนพิการ ในรูปแบบศูนย์ 
การเรยีน เน้นการสร้างทางเลือกทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องจ าเป็นของแต่ละบุคคล เพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆที่เป็นข้อบกพร่อง ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ 

2. ผู้เรียนในศูนย์การเรียน มีสิทธิเทียบเท่ากับผู้เรียนระบบการเรียนอื่น รัฐ โดย 
กระทรวงศึกษาธิการพึงให้การสนับสนุน โดยการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษาแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  



3. ขนาดของกลุ่มการเรียน ต้องมีขนาดเหมาะสม ไม่มีจ านวนผู้เรียนมากจนเกินไป เนื่องจาก 
ผู้เรียนมีความหลากหลายแตกต่างกัน 

4. หลักสูตรการศึกษาของศูนย์การเรียนส าหรับคนพิการ ต้องยืดหยุ่น หลากหลาย สอดคล้อง 
กับความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล จัดในลักษณะการศึกษา การพัฒนาศักยภาพ และการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพควบคู่กันไป 

5. จัดองค์กรหรือเครือข่ายการประสานงาน การช่วยเหลือสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม โดยอาจ 
มอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเพ่ือคนพิการจังหวัด ก ากับ ดูแล ประสานงานและจัดการสนับสนุน 

6. จัดระบบการช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์การเรียนส าหรับคนพิการโดย 
ครอบครัวและชุมชน 

แนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดแนวทางการ
สนับสนุน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน ไว้หลายประการ ในมาตรา 13 14 60 โดย
สรุปสาระได้ดังนี้ 

1. การสนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความ 
ดูแลหรือรับผิดชอบ(มาตรา13(1) 14(1)) 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุตรหรือบุคคลที่อยู่ในความ 
ดูแลที่ครอบครัวจัดให้หรือในความดูแลรับผิดชอบ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายก าหนด (มาตรา13(2) 14(2)) 

3. การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษา ตามที่กฎหมายก าหนด (มาตรา 
13(3) 14(3)) 

4. การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนการศึกษาภาค 
บังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน (มาตรา 60(1)) 

5. การจัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกู้ยืม (มาตรา 60(2)) 
6. การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ 

ความต้องการจ าเป็นของกลุ่ม มาตรา 10 วรรค 2 (มาตรา 60(3)) 
7. การจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร 

เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถานสงเคราะห์และสถาบันสังคมอ่ืนตามความ
เหมาะสมและความจ าเป็น(มาตรา 61) 

 
8. การจัดการศึกษาโดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ได้ให้ 

ความส าคัญกับคนพิการและได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยก าหนดให้ 
ส านักงานการศึกษานอกโรงเรียน เป็นองค์กรหลักในการสร้างสังคมอุดมปัญญา เพ่ือสร้างการศึกษาตลอดชีวิต
ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมาย
พิเศษ (ศกพ.) ได้รับมอบหมายจากส านักงานการศึกษานอกโรงเรียน ให้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ ตามประเภทความพิการที่กระทรวงศึกษาธิการได้แบ่ง
ไว้ 9 ประเภท คือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ฯ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้   บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรือ
อารมณ์ บุคคลออทิสติก บุคคลพิการซ้อน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งมีองค์ประกอบ



ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ คนพิการได้รับการคุ้มครองสิทธิ การมีส่วนร่วมในสังคมด้วยความเสมอภาคและมี
สภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค สิ่งที่ส าคัญต้องปรับเปลี่ยนความคิดมุมมองคนพิการจากแนวเวทนานิยม
หรือความเมตตาสงสาร เป็นคนพิการได้รับการสงเคราะห์บนพื้นฐานตามสิทธิ โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า คน
พิการทุกประเภทได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมเพ่ือให้เกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และก าหนดพันธกิจไว้ว่า มุ่งส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  และพัฒนา ส่งเสริม และ
สนับสนุนขยายโอกาสด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ   และ
พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการน าเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือให้
คนพิการเข้าถึงได้ รวมทั้งพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการบริหารจัดการเพ่ือให้สามารถด าเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
มุ่งเน้นเพ่ือ 

1. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือแนะน าการประกอบอาชีพให้คนพิการ 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยการพ่ึงพาตนเองได้ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวสังคมและชุมชนและสามารถ
ช่วยเหลือสังคมได้ตามโอกาสเต็มตามศักยภาพและความสามารถของคนพิการ  

2. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต เป็นการจัดการศึกษาแนะน าการดูแลและสร้างเสริมให้คนพิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ ครอบครัว สังคมและชุมชน สามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม ปกติสุขเฉกเช่นคนปกติท่ัวไป   

3. การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยให้ประชาชน ชุมชนร่วมกันรับผิดชอบและเห็นถึงความส าคัญในการฟื้นฟูพัฒนา
สังคมและชุมชนของตนเอง เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ
อาชีพ เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรวม ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ น าไปสู่
สังคมท่ีเข้มแข็ง มีความเอ้ืออาทรต่อกัน และพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย การจัดการศึกษานอกระบบเพื่อคนพิการเป็นการจัด
การศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการจัด
การศึกษา การวัดและประเมินผล สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนพิการ การจัดการศึกษา
นอกระบบส าหรับคนพิการ จัดเป็น 3 แนวทาง คือ สายสามัญ สายอาชีพ และกลุ่มสนใจ การจัดการศึกษา
นอกระบบ อาจจัดโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครอบครัว และชุมชน โดยสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เรียนกานสอนส าหรับคนพิการได้ท้ังนี้ให้ประเมินแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แต่ละบุคคลเป็นผู้ก าหนด 
 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือคนพิการ เป็นการศึกษาที่จัดให้คนพิการได้เรียนรู้ด้วยตนเองตาม
ความสนใจ หรือตามศักยภาพ ความพร้อม และโอกาสของคนพิการเอง หรือคนพิการที่ไม่อาจเรียนรู้หรือได้รับ
ประโยชน์จากวิธีการเรียนด้วยระบบอ่ืนใด โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อและ
แหล่งความรู้ต่างๆ การจัดทั้ง 2 รูปแบบนั้นมีหลักการร่วมกันคือ ไม่ก าหนดอายุผู้เรียน หลักสูตร กิจกรรมการ
เรียนการสอนหลากหลาย เหมาะสมกับความแตกต่างของคนพิการ และการส่งเสริมระบบเครือข่ายในการจัด
การศึกษาเพ่ือคนพิการ 
  การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือให้คนพิการได้รับโอกาสทาง
การศึกษาเต็มตามของศักยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อให้คนพิการสามารถด ารงชีวิตอิสระในชุมชน เพื่อให้
ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน และสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ 
 



การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดการศึกษาให้กับคนพิการ 3 ระดับ คือ 
     1.1 ระดับประถมศึกษา 
     1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
     1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

     โดยวิธีเรียน การศึกษานอกโรงเรียน มีรูปแบบการเรียนรู้ 7 รูปแบบคือ 1) การเรียนรู้แบบพบ
กลุ่ม 2) การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) การเรียนรู้แบบทางไกล 4) การเรียนรู้แบบชั้นเรียน 5) การเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย 6) การเรียนจากการท าโครงงาน และ 7) การเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้รูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งหรือหลาย ๆ รูปแบบก็ได ้

คุณสมบัติ การรับสมัครและการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาคนพิการ 
     1. รับนักศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทความพิการ   โดยมีศักยภาพที่สามารถช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นได้ 
     2. มีความพร้อมที่จะสามารถรับรู้ เรียนรู้ได้ 
     3. อายุ 16 ปีขึ้นไป 
     4. รับสมัครที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ทุกอ าเภอ/ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
         นอกจากนั้น คนพิการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ 
หรือประสบการณ์จากการท างาน สามารถขอรับการประเมินเทียบระดับการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ โดยสมัครได้ท่ีสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
การศึกษานอกโรงเรียน ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นสถานศึกษาท่ีท าหน้าที่ประเมินเทียบระดับ
การศึกษา 

ประโยชน์ที่ผู้รับบริการ จะได้รับ 
     1. ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ความพิการเป็นรายบุคคล 
     2. ด้านการจัดท าแผนการจัดการศึกษา เฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอน เฉพาะบุคคล (IIP) 
     3. ด้านการกระตุ้นการเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรมและสังคม 
     4. ด้านการจัดการเรียนรู้ มีรูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสมเป็นรายบุคคล 
     5. ด้านการบูรณาการเชื่อมโยงเนื้อหา สาระสอดคล้องกับวิถีการด ารงชีวิตประจ าวัน 
     6. ด้านการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับครอบครัว /ชุมชน/สังคมและบุคคลที่เก่ียวข้อง อย่างมีคุณค่าและมี
ศักดิ์ศรี  
     7. ด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ตามกฎกระทรวงฯอย่างมีประสิทธิภาพ ตามความต้องการเป็น
รายบุคคล 
     8 .ด้านการประสานงานการส่งต่อ และการช่วยเหลือระยะเริ่มแรกเช่น แพทย์นักการศึกษา นักกายภาพ 
 
 
 
 
 
 
   
                
 


