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มุมมองการจัดการศึกษาสําหรับคนพกิารของประเทศไทย ในศตวรรษที่ 21 

ดร.สมพร  หวานเสร็จ1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทนาํ 

 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ให้ความสําคญักบัการดาํรงชีวิตในสังคมแห่งความเปล่ียนแปลงใน

ปัจจุบนั สร้างองค์ความรู้ ทกัษะ ความเช่ียวชาญและสมรรถนะให้เกิดกบัตวัผูเ้รียน เพ่ือความสําเร็จของ

ผูเ้รียนทั้งดา้นการทาํงานและการดาํเนินชีวิต เนน้เน้ือหาสาํคญั คือ การเรียนรู้  อ่านออก  เขียนได ้คิดเลขเป็น 

มีทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม มีทกัษะชีวิตและการทาํงาน  ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือเทคโนโลยี  มี

คุณลกัษณะดา้นการทาํงาน การเรียนรู้ ศีลธรรม  โดยบูรณาการความรู้ทั้งในเร่ืองโลก การเงิน เศรษฐกิจ 

ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ สิทธิของพลเมือง  สุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม  ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน

รับรองอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD) เม่ือ  

9  กรกฎาคม 2551 และมีขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้งส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิคนพิการ  อยา่งทัว่ถึง รวมทั้งขจดัการ

เลือกปฏิบติัต่อคนพิการทุกรูปแบบ โดยคนพิการจะไดรั้บการส่งเสริมการเรียนรู้ทกัษะในการพฒันาชีวิต 

และทกัษะ  ทางสังคม เพ่ือสามารถเขา้ร่วมการศึกษาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ไม่ถูกกีดกนัจากการศึกษามีการส่งเสริม

ระบบการเรียนร่วมท่ีมีคุณภาพ และไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกระดบัและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมให้มี

สภาพแวดลอ้มท่ีก่อให้เกิดการพฒันาทางวิชาการ และการพฒันาทางสังคม รัฐตอ้งพฒันาครูตลอดจนผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง ให้จดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  ไดรั้บบริการด้านการส่งเสริมสมรรถภาพและการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ ท่ีครอบคลุมดา้นสุขภาพ การว่าจา้งงาน การศึกษา บริการทางสังคม โดยเป็นไปตามความสมคัร

ใจของคนพิการ มีหลกัวิชาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วม มีการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง  คนพิการ

ตอ้งมีมาตรฐานความเป็นอยู่ท่ีเพียงพอ รวมถึงอาหาร นํ้ าสะอาดปัจจยัส่ี และสภาพการครองชีพท่ีสามารถ

เขา้ถึงบริการ อุปกรณ์ ความช่วยเหลือ การขจดัความยากจน โดยเฉพาะเดก็หญิงพิการ สตรีพกิาร ผูสู้งอาย ุเขา้

ถึงสวสดิการของรัฐและสิทธิประโยชนห์ลงัเกษียณ 

 ประเทศไทยใหค้วามสาํคญักบัการเรียนรู้ของพลเมืองในประเทศ โดยปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี

สอง (พ.ศ.2552 – 2561) กาํหนดเป้าหมายในประเดน็ดา้นโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง

การศึกษาและเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ เพ่ือใหป้ระชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวยัมีโอกาสเขา้ถึงการศึกษา

                                                        
1
 ผูอ้าํนวยการเช่ียวชาญ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 
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และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยกาํหนดมาตรการดา้นการพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง

การศึกษาอยา่งมีคุณภาพ เพ่ือใหป้ระชาชนทุกคน รวมทั้งผูด้อ้ยโอกาส ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ ผูอ้ยู่

ในภาวะยากลาํบาก ผูบ้กพร่องทางร่างกายและสติปัญญา และชนต่างวฒันธรรม กาํลงัแรงงานและผูสู้งอาย ุมี

โอกาสเขา้ถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพต่อเน่ืองตลอดชีวิต   รวมทั้งกระแสการเปล่ียนแปลงของ

สภาพสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจและการเมือง ส่งผลต่อนโยบายในการพฒันาประเทศ ซ่ึงในนโยบายการจดั

การศึกษาตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาศกัยภาพของคนไทยทุกคนรวมทั้งคนพิการ เพ่ือเตรียมคนพิการ

ใหมี้ความพร้อมทั้งดา้นความรู้ ทกัษะชีวิต ทกัษะทางสังคมและทกัษะการทาํงาน ให้สามารถดาํเนินชีวิตอยู่

ในสังคมอนาคตท่ีมีการเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างอิสระ มีส่วนช่วยพฒันาประเทศ ภายใตบ้ริบทของสังคมไทย

และพลเมืองท่ีดีของโลก   

แนวคดิในการจดัการศึกษาสําหรับคนพกิารในศตวรรษที ่21    
       การจดัการศึกษามีเป้าหมายเพ่ือคนทุกคน โดยจดัใหมี้คุณภาพตามความแตกต่างท่ีหลากหลาย  

ไม่แยกคนพิการออกจากคนทัว่ไป  ใชก้ารมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสงัคม  ชุมชนใหค้วามสาํคญัต่อสงัคมฐาน
สิทธิและมีเจตคติท่ีถูกตอ้งในการพฒันาศกัยภาพคนพิการท่ีมุ่งเนน้ใหค้นพิการไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัและมี
ประสบการณ์ตรงเพ่ือ ใหค้นพิการสามารถดาํเนินชีวิตอยูร่่วมกบับุคคลทัว่ไปไดอ้ยา่งอิสระ  

เป้าหมายท่ีสาํคญัในการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ คือ  จดัการเรียนรู้โดยมุ่งใหผู้เ้รียนบรรลุ
ศกัยภาพสูงสุด สามารถประกอบอาชีพ มีงานทาํ  มีรายไดเ้ล้ียงตวัเองและดาํเนินชีวติอยูไ่ดด้ว้ยตนเองอยา่ง
อิสระ โดยมีแนวทางในการดาํเนินงานพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ ดงัน้ี 

1) จดัทาํหลกัสูตรแบบองคร์วมท่ีเนน้ทกัษะชีวิต การอ่าน การเขียนและคณิตศาสตร์ในชีวิตประจาํวนั
โดยมุ่งใหน้กัเรียนมีทกัษะพ้ืนฐานอาชีพ การทาํงาน และทกัษะชีวิต เพ่ือการเป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคม 

2) มีหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย สร้างทางเลือกทางการศึกษาและมีความยดืหยุน่
เหมาะสมกบัคนพิการประเภทต่างๆ ตามบริบททอ้งถ่ินทั้งหลกัสูตรระยะส้ัน  ระยะยาว เพ่ือการเพ่ิมวฒิุ
การศึกษาหรือพฒันาศกัยภาพใหสู้งข้ึนหรือพฒันาอจัฉริยะภาพบางดา้นโดยมีการใชท้รัพยากรหน่วยงานทุก
กระทรวงร่วมกนัในทอ้งถ่ิน   

3) มีระบบการส่งต่อบริการ(Transition System)โดยกาํหนดเป็นกฎหมาย กฎระเบียบให้ทาํ
แผนการส่งต่อ (Individual Transition Plan: ITP)  โดยทาํเส้นทางชีวิต คนพิการ (Life map) ตั้งแต่แรกพบไป
จนถึงการมีงานทาํ 

4) ส่งเสริมการทาํบนัทึกความเขา้ใจ ( MOU) กบัโรงงานหรือบริษทัในทอ้งถ่ิน สถานศึกษา
เฉพาะความพิการทาํหนา้ท่ีในการเป็นสถานท่ีฝึกอาชีพและการจดัหางานใหน้กัเรียนมีอาชีพหลงัจบการศึกษา 



3 

 

5) พฒันาการวิจัยท่ีสังเคราะห์องค์ความรู้ทางการศึกษาพิเศษ เพ่ือกาํหนดประเด็นวิจัยให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นของคนพิการแต่ละระดบั เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ใหส้อดคลอ้งกบับริบทของ
ประเทศไทย และส่งเสริมใหค้รูใชก้ารวิจยัเป็นฐานการเรียนการสอน  

6) ดาํเนินการออกระเบียบ แนวปฏิบติั บงัคบัใชก้ฎหมายและจดัทาํกฎหมายลูกรองรับกฎหมาย
ดา้นการศึกษาสาํหรับคนพิการ  ใหทุ้กโรงเรียนจดัการเรียนร่วมในรูปแบบท่ีหลากหลาย  

7) จดัสรรนกัจิตวิทยาโรงเรียนแก่โรงเรียนขนาดกลาง เพ่ือให้มีการคดักรองนกัเรียนกลุ่มเส่ียง 
ใหบ้ริการและประสานความช่วยเหลือแก่นกัเรียน และใหค้าํปรึกษาแก่ผูป้กครอง มีหน่วยสนบัสนุนการเรียน
ร่วม (Support Unit) มีครูการศึกษาพเิศษทุกโรงเรียนเรียนร่วม 

8) มีการพฒันาเคร่ืองมือในการคดักรอง คดัแยก และประเมินความสามารถของผูพิ้การในดา้นต่าง 
ๆ ท่ีมีความเป็นวิทยาศาสตร์และเป็นเกณฑ์มาตรฐานของคนพิการไทย และในการสอบระดบัชาติมีการ
ประสานกบัสาํนกัการทดสอบใหข้อ้สอบหรือการจดัสอบเอ้ืออาํนวยต่อเดก็พิการทุกกลุ่ม 

9) กาํหนดมาตรฐานและพฒันาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ โดยทาํขอ้ตกลง
ความเขา้ใจ (MOU)  กบัมหาวิทยาลยัเพ่ือพฒันาบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ และจดัสรรเงินเพ่ิมพิเศษสาํหรับ
ครูผูส้อนคนพิการ(พคก.)  แก่ครูผูส้อนในสถานศึกษาทุกสงักดัท่ีจดัการศึกษาสาํหรับคนพกิาร 

10) เผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นการศึกษาพิเศษ เพื่อให้ประชาชนเขา้ถึงไดใ้นรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น 
รายการโทรทศัน์ ส่ือ ออนไลน ์ ฯลฯ 

11) จดัตั้งศูนยพ์ฒันาบุคลากรทางการศึกษาพิเศษและศูนยก์ระจายส่ือ เทคโนโลยส่ิีงอาํนวยความ
สะดวกท่ีพร้อมให้บริการแก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ เพื่อพฒันาบุคลากรทางการศึกษา 
ประชาชน องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักบัคนพกิาร 

12) สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสงักดัมีการศึกษาพิเศษในโครงสร้างการบริหารอยา่งชดัเจน
และมีระเบียบปฏิบติัท่ีกาํหนดสัดส่วนจาํนวนนกัเรียนพิการต่อจาํนวนนกัเรียนทัว่ไปและจาํนวนครูการศึกษาพิเศษ
อยา่งชดัเจน 

13)  มีระเบียบ วิธีการวดัประเมินผลสาํหรับนกัเรียนพิการท่ีมีความยดืหยุน่ สอดคลอ้งกบัควาตอ้
การจาํเป็นของผูเ้รียนพิการ แต่ไม่เป็นการไดเ้ปรียบนกัเรียนทัว่ไป เช่น สามารถใชเ้ทคโนโลยเีคร่ืองช่วยในการ
ทาํขอ้สอบ  บริการอ่านขอ้สอบ  รวมทั้งการเลือกวิธีการวดัประเมินผลอ่ืนท่ีเป็นธรรม 
ยุทธศาสตร์ในการจดัการศึกษาสําหรับคนพกิาร 

   ยทุธศาสตร์ในการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการคือการบูรณาการ ดา้นการบริหารจดัการศึกษา
พิเศษกบัการศึกษาทัว่ไป เนน้การเรียนร่วมและการเตรียมความพร้อมสู่การมีงานทาํ ดงัน้ี 

1) ปรับปรุงกฎหมายการศึกษาสาํหรับคนพิการใหค้รอบคลุมในนาํสู่การปฏิบติัไดง่้าย โดยตอ้ง
กาํหนดทิศทางในการดาํเนินการจดัการศึกษาท่ีชดัเจน เช่น การคดักรองทางการศึกษา การช่วยเหลือทาง
การศึกษา การวดัประเมินผล ตวัช้ีวดัเม่ือจบการศึกษาในแต่ละระดบั  เป็นตน้ 
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2) จดัทาํฐานขอ้มูลเพื่อกาํหนดความช่วยเหลือเป็น Unit cost และจดัทาํระบบสารสนเทศตาม
ภูมิศาสตร์  (Geographic information system: GIS) เช่ือมโยงขอ้มูลทางการศึกษากบักระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยเ์พ่ือใหค้นพิการไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่
แรกเกิดจนตลอดชีวิต 

3) ร่วมมือกบัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพฒันารูปแบบสถานศึกษาเฉพาะความพิการใหเ้ป็น
ตน้แบบในการใหบ้ริการท่ีเนน้การมีอาชีพเล้ียงตนเองได ้และจดัหางานใหน้กัเรียนไดฝึ้กจากประสบการณ์จริง 

4) จดัสรรค่าใช้จ่ายรายหัวอุดหนุนให้แก่สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยี ส่ือส่ิงอาํนวยความ
สะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาแก่นกัเรียนพิการในสถานศึกษาทุกแห่งโดยตรง 

5) มีการจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาโดยใชค้วามกา้วหนา้ของนกัเรียนเป็นฐานท่ีมีมาตรฐาน 
ตวับ่งช้ีท่ีสามารถประเมินจากสภาพจริงมากกกว่าการประเมินเอกสาร พร้อมทั้งมีระเบียบวิธีและแนวทาง
ปฏิบติัชดัเจนทั้งระบบ 

6) ส่งเสริมพฒันาคนพิการตั้งแต่ปฐมวยั โดยจดัทาํศูนยก์ารเรียนเฉพาะความพิการ เป็นศูนย์
เครือข่ายหรือศูนยแ์ซทเทิลไลท ์(Satellite) โดยมีศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัเป็นฮบั (Hub)  

7) จดัรัฐสวสัดิการแก่ครอบครัวคนพิการในระดบัรุนแรงให้สามารถดูแลคนพิการดว้ยตนเอง หรือ
ใหค่้าตอบแทนอาสาสมคัรช่วยเหลือคนพิการ เช่น อาสาสมคัรชุมชน นกัศึกษา นกัเรียน 

 
 รูปแบบในการจดัการศึกษาสําหรับคนพกิาร 

      รูปแบบการจดัการศึกษาสําหรับคนพิการในศตวรรษท่ี 21 ควรมีทางเลือกทางการศึกษาท่ี

หลากหลายและมีมาตรฐาน ซ่ึงคนพิการและผูป้กครองสามารถเลือกรับบริการไดต้ามสภาพความตอ้งการ

จาํเป็นโดยทุกรูแบบไดรั้บการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจดัการศึกษาทั้ งในระบบ   นอกระบบและตาม

อธัยาศยั เนน้การมีส่วนร่วมของเครือข่าย ผูป้กครอง หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เน้ือหาหลกัสูตรวิธีการเรียน

การสอนและระเบียบวิธีการวดัประเมินผลควรให้ยืดหยุ่นและสอดคลอ้งกบับริบทครอบครัวและอาชีพใน

ทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีใหมี้การกาํกบัติดตาม ประเมินผลการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ  โดยเนน้ การประเมินผล

ตามสภาพจริง ใชค้วามกา้วหนา้ของพฒันาการของนกัเรียนเป็นฐานโดยใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม ทั้งน้ีให้มี

ระเบียบ แนวทาง วิธีปฏิบติั การกาํกบั ติดตามอยา่งชดัเจน  มีการกาํกบัและประเมินผลการประกนัคุณภาพ

ของสถานศึกษาและการจดัการศึกษาทุกระบบ 

ประเดน็ข้อเสนอแนะในการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับคนพกิารในระยะเร่งด่วน 

 ในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการเพ่ือให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงในสังคมยุค

ศตวรรษท่ี 21 น้ี มีประเดน็ท่ีควรพฒันาในระยะเร่งด่วน ดงัน้ี 
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1. เร่งรัดการกาํหนดกฎ ระเบียบปฏิบติั การบงัคบัใชก้ฎหมายการศึกษาพิเศษ เพ่ือพฒันาการศึกษา

ทุกระบบทั้งในระบบการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอธัยาศยั การศึกษาทางเลือก การเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลยัชุมชนหรือรูปแบบอ่ืน รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายเพ่ือกาํหนดหน่วยงาน

รับผิดชอบการจดัการศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัระบบการศึกษาทุกระดบัของการศึกษา 

2. เร่งรัดการกาํหนดกฎ ระเบียบปฏิบติั ขอ้กาํหนดท่ีรองรับการใหสิ้ทธิแก่บุคคล ครอบครัวในการ

จดัการศึกษา โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานวฒันธรรม การสร้างองคค์วามรู้ต่าง ๆ 

และเก้ือหนุนใหบุ้คคลพิการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิตซ่ึงตอ้งไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐ และการลดหยอ่น

หรือยกเวน้ภาษีสาํหรับค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา 

3. เร่งรัดการกาํหนดกฎ ระเบียบปฏิบติั ขอ้กาํหนดท่ีเปิดโอกาสใหพ้่อ แม่ ผูป้กครอง ท่ีมีความพร้อมและ
ความตอ้งการ มีสิทธิจะจดัการศึกษาใหแ้ก่คนพิการโดยไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐ และกาํหนดระเบียบวิธีปฏิบติั ให้
ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและพฒันามาตรฐานการศึกษาเพือ่ใหค้นพิการในทอ้งถ่ินมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

4. กาํหนดใหก้ารจดัการเรียนร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 

5. ส่งเสริมใหท้อ้งถ่ินสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพคนพิการตั้งแต่ระดบัปฐมวยั โดยจดัในลกัษณะ

ศูนยก์ารเรียนเฉพาะความพิการ โดยมีหน่วยงานจดัการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์ร

ชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ 

โรงพยาบาล สถาบนัทางการแพทย ์สถานสงเคราะห์ และสถาบนัสงัคมอ่ืนเป็นผูจ้ดั 

6. พฒันาระบบเก้ือกูล(accommodation)ทางการศึกษาในทุกระดบั ทุกระบบการศึกษา สาํหรับคน

พิการทุกประเภทท่ีมีมาตรฐานสากล 

ประเดน็เสนอแนะการวจิยัทางการศึกษาพเิศษ ในศตวรรษท่ี 21 

 ในการสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ จาํเป็นตอ้งมีขอ้มูลสารสนเทศ

และงานวิจยัท่ีสนบัสนุนใหก้ารกาํหนดนโยบาย และยธุศาสตร์การจดัการศึกษาเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ จึงควร

มีการสนบัสนุนงานวิจยัตามประเดน็ ต่อไปน้ี 

1. การจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการท่ีอิงมาตรฐาน 

2. การพฒันาระบบการคดักรอง คดัแยกประเภทความพกิารท่ีมีมาตรฐาน 

3. การพฒันามาตรฐานครูการศึกษาพิเศษ 

4. การพฒันาระบบเก้ือกลูทางการศึกษาในทุกระดบั ทุกระบบ ท่ีมีมาตรฐาน 

5. การพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาทางเลือกสาํหรับคนพิการ  

6. การจดัการศึกษาแบบเรียนร่วมเตม็รูปแบบในโรงเรียนเรียนทัว่ไป  
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7. การพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพผูเ้รียนรายบุคคล  

7.1 เรียนร่วมเตม็เวลาในหอ้งเรียนการศึกษาทัว่ไป 

7.2 เรียนร่วมบางเวลา และมีหอ้งสนบัสนุนทรัพยากรการศึกษาพิเศษ 

7.3 เรียนประจาํในหอ้งเรียนการศึกษาพิเศษ 

7.4 เรียนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 

8. การพฒันาหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนท่ีมีศกัยภาพแตกต่างกนั 

9. การพฒันาระบบสนบัสนุนเทคโนโลย ีส่ือ ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีโรงเรียน บา้นและชุมชน 

10. การพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการโดยผูป้กครอง หน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

11. การพฒันาระบบการเช่ือมต่อทางการศึกษาในแต่ละระดบั  

12. การจดัการศึกษาแบบร่วมมือกนัและการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ 

การจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการในประเทศไทยนั้นมีการขบัเคล่ือนและมีพฒันาการความกา้วหนา้

มาโดยลาํดบั โดยเฉพาะดา้นการกาํหนดกฎหมายหลกั สิทธิต่างๆ  ซ่ึงเช่ือแน่วา่หากไดรั้บการสนบัสนุนอยา่ง

ต่อเน่ืองทั้งดา้นการกาํหนดกฎระเบียบ แนวปฏิบติัท่ีชดัเจน งบประมาณ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมทั้ง

องคค์วามรู้จากการวิจยั จะทาํใหค้นพกิารไทยไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพและเป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ

สามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุขท่ามกลางกระแสโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

เอกสารอ้างองิ 

สมพร  หวานเสร็จ. (2554). รายงานการวจิยั อนาคตภาพการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ. ชุดโครงการวิจยั การเพ่ิมโอกาส

และพฒันาคุณภาพในการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ. สภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ.  

สาํนกังานส่งเสริมละพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ.(2552).  คนพกิารกบัสิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วย

สิทธิคน พกิาร (Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). คน้เม่ือ                                     

12 กนัยายน 2557. จาก http://www.sedthailand.com/images/introc_1293368920/05.pdf 

 


