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มุมมองการจัดการศึกษาสํ าหรับคนพิการของประเทศไทย ในศตวรรษที่ 21
ดร.สมพร หวานเสร็ จ1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทนํา
การเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ให้ความสําคัญกับการดํารงชีวิตในสังคมแห่ งความเปลี่ยนแปลงใน
ปั จจุ บนั สร้ างองค์ความรู ้ ทักษะ ความเชี่ ยวชาญและสมรรถนะให้เกิ ดกับตัวผูเ้ รี ยน เพื่อความสําเร็ จของ
ผูเ้ รี ยนทั้งด้านการทํางานและการดําเนินชีวิต เน้นเนื้อหาสําคัญ คือ การเรี ยนรู ้ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็ น
มีทกั ษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม มีทกั ษะชี วิตและการทํางาน ทักษะด้านสารสนเทศ สื่ อเทคโนโลยี มี
คุณลักษณะด้านการทํางาน การเรี ยนรู ้ ศีลธรรม โดยบูรณาการความรู ้ท้ งั ในเรื่ องโลก การเงิน เศรษฐกิจ
ธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ สิ ทธิของพลเมือง สุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้อม ประเทศไทยได้ใ ห้ สั ต ยาบัน
รับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD) เมื่อ
9 กรกฎาคม 2551 และมีขอ้ ผูกพันที่จะต้องส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิ คนพิการ อย่างทัว่ ถึง รวมทั้งขจัดการ
เลือกปฏิบตั ิต่อคนพิการทุกรู ปแบบ โดยคนพิการจะได้รับการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ทกั ษะในการพัฒนาชี วิต
และทักษะ ทางสังคม เพื่อสามารถเข้าร่ วมการศึกษาได้อย่างเต็มที่ ไม่ถูกกีดกันจากการศึกษามีการส่ งเสริ ม
ระบบการเรี ยนร่ วมที่ มีคุณภาพ และไม่ เสี ยค่ าใช้จ่ายในทุ กระดับและการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต ส่ งเสริ มให้มี
สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิ ดการพัฒนาทางวิชาการ และการพัฒนาทางสังคม รัฐต้องพัฒนาครู ตลอดจนผูท้ ี่
เกี่ ยวข้อง ให้จดั การเรี ย นการสอนที่ เหมาะสม ได้รับบริ การด้า นการส่ งเสริ มสมรรถภาพและการฟื้ นฟู
สมรรถภาพ ที่ครอบคลุมด้านสุ ขภาพ การว่าจ้างงาน การศึกษา บริ การทางสังคม โดยเป็ นไปตามความสมัคร
ใจของคนพิการ มีหลักวิชาชีพ ชุมชนมีส่วนร่ วม มีการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง คนพิการ
ต้องมีมาตรฐานความเป็ นอยู่ที่เพียงพอ รวมถึงอาหาร นํ้าสะอาดปั จจัยสี่ และสภาพการครองชี พที่สามารถ
เข้าถึงบริ การ อุปกรณ์ ความช่วยเหลือ การขจัดความยากจน โดยเฉพาะเด็กหญิงพิการ สตรี พกิ าร ผูส้ ู งอายุ เข้า
ถึงสวสดิการของรัฐและสิ ทธิประโยชน์หลังเกษียณ
ประเทศไทยให้ความสําคัญกับการเรี ยนรู ้ของพลเมืองในประเทศ โดยปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ.2552 – 2561) กําหนดเป้ าหมายในประเด็นด้านโอกาสทางการศึกษาและเรี ยนรู ้ เพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและเรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา
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ผูอ้ าํ นวยการเชี่ยวชาญ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่ วนกลาง กรุ งเทพมหานคร
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และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยกําหนดมาตรการด้านการพัฒนาการบริ หารจัดการเพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคน รวมทั้งผูด้ อ้ ยโอกาส ผูย้ ากไร้ ผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพ ผูอ้ ยู่
ในภาวะยากลําบาก ผูบ้ กพร่ องทางร่ างกายและสติปัญญา และชนต่างวัฒนธรรม กําลังแรงงานและผูส้ ู งอายุ มี
โอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพต่อเนื่ องตลอดชีวิต รวมทั้งกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง ส่ งผลต่อนโยบายในการพัฒนาประเทศ ซึ่งในนโยบายการจัด
การศึกษาต้องมีความสัมพันธ์กบั การพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกคนรวมทั้งคนพิการ เพื่อเตรี ยมคนพิการ
ให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู ้ ทักษะชีวิต ทักษะทางสังคมและทักษะการทํางาน ให้สามารถดําเนินชีวิตอยู่
ในสังคมอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างอิสระ มีส่วนช่วยพัฒนาประเทศ ภายใต้บริ บทของสังคมไทย
และพลเมืองที่ดีของโลก
แนวคิดในการจัดการศึกษาสํ าหรับคนพิการในศตวรรษที่ 21
การจัดการศึกษามีเป้ าหมายเพื่อคนทุกคน โดยจัดให้มีคุณภาพตามความแตกต่างที่หลากหลาย
ไม่แยกคนพิการออกจากคนทัว่ ไป ใช้การมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนในสังคม ชุมชนให้ความสําคัญต่อสังคมฐาน
สิ ทธิและมีเจตคติที่ถูกต้องในการพัฒนาศักยภาพคนพิการที่มุ่งเน้นให้คนพิการได้เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิและมี
ประสบการณ์ตรงเพื่อ ให้คนพิการสามารถดําเนินชีวิตอยูร่ ่ วมกับบุคคลทัว่ ไปได้อย่างอิสระ
เป้ าหมายที่สาํ คัญในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ คือ จัดการเรี ยนรู ้โดยมุ่งให้ผเู ้ รี ยนบรรลุ
ศักยภาพสู งสุ ด สามารถประกอบอาชีพ มีงานทํา มีรายได้เลี้ยงตัวเองและดําเนินชีวติ อยูไ่ ด้ดว้ ยตนเองอย่าง
อิสระ โดยมีแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ดังนี้
1) จัดทําหลักสู ตรแบบองค์รวมที่เน้นทักษะชีวิต การอ่าน การเขียนและคณิ ตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
โดยมุ่งให้นกั เรี ยนมีทกั ษะพื้นฐานอาชีพ การทํางาน และทักษะชีวิต เพื่อการเป็ นพลเมืองที่ดีของสังคม
2) มีหลักสู ตรการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย สร้างทางเลือกทางการศึกษาและมีความยืดหยุน่
เหมาะสมกับคนพิการประเภทต่างๆ ตามบริ บทท้องถิ่นทั้งหลักสู ตรระยะสั้น ระยะยาว เพื่อการเพิ่มวุฒิ
การศึกษาหรื อพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นหรื อพัฒนาอัจฉริ ยะภาพบางด้านโดยมีการใช้ทรัพยากรหน่วยงานทุก
กระทรวงร่ วมกันในท้องถิ่น
3) มีระบบการส่ งต่อบริ การ(Transition System)โดยกําหนดเป็ นกฎหมาย กฎระเบียบให้ทาํ
แผนการส่ งต่อ (Individual Transition Plan: ITP) โดยทําเส้นทางชีวิต คนพิการ (Life map) ตั้งแต่แรกพบไป
จนถึงการมีงานทํา
4) ส่ งเสริ มการทําบันทึกความเข้าใจ ( MOU) กับโรงงานหรื อบริ ษทั ในท้องถิ่น สถานศึกษา
เฉพาะความพิการทําหน้าที่ในการเป็ นสถานที่ฝึกอาชีพและการจัดหางานให้นกั เรี ยนมีอาชีพหลังจบการศึกษา
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5) พัฒนาการวิ จ ัยที่ สั งเคราะห์ องค์ความรู ้ ทางการศึ กษาพิ เศษ เพื่ อกําหนดประเด็ นวิ จ ัยให้
สอดคล้องกับความต้องการจําเป็ นของคนพิการแต่ละระดับ เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ให้สอดคล้องกับบริ บทของ
ประเทศไทย และส่ งเสริ มให้ครู ใช้การวิจยั เป็ นฐานการเรี ยนการสอน
6) ดําเนินการออกระเบียบ แนวปฏิบตั ิ บังคับใช้กฎหมายและจัดทํากฎหมายลูกรองรับกฎหมาย
ด้านการศึกษาสําหรับคนพิการ ให้ทุกโรงเรี ยนจัดการเรี ยนร่ วมในรู ปแบบที่หลากหลาย
7) จัดสรรนักจิตวิทยาโรงเรี ยนแก่โรงเรี ยนขนาดกลาง เพื่อให้มีการคัดกรองนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยง
ให้บริ การและประสานความช่วยเหลือแก่นกั เรี ยน และให้คาํ ปรึ กษาแก่ผปู ้ กครอง มีหน่วยสนับสนุนการเรี ยน
ร่ วม (Support Unit) มีครู การศึกษาพิเศษทุกโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม
8) มีการพัฒนาเครื่ องมือในการคัดกรอง คัดแยก และประเมินความสามารถของผูพ้ ิการในด้านต่าง
ๆ ที่มีความเป็ นวิทยาศาสตร์ และเป็ นเกณฑ์มาตรฐานของคนพิการไทย และในการสอบระดับชาติ มีการ
ประสานกับสํานักการทดสอบให้ขอ้ สอบหรื อการจัดสอบเอื้ออํานวยต่อเด็กพิการทุกกลุ่ม
9) กําหนดมาตรฐานและพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพครู การศึกษาพิเศษ โดยทําข้อตกลง
ความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ และจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับ
ครู ผสู ้ อนคนพิการ(พคก.) แก่ครู ผสู ้ อนในสถานศึกษาทุกสังกัดที่จดั การศึกษาสําหรับคนพิการ
10) เผยแพร่ องค์ความรู ้ดา้ นการศึกษาพิเศษ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ในรู ปแบบที่หลากหลาย เช่น
รายการโทรทัศน์ สื่ อ ออนไลน์ ฯลฯ
11) จัดตั้งศูนย์พฒั นาบุคลากรทางการศึกษาพิเศษและศูนย์กระจายสื่ อ เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่พร้อมให้บริ การแก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรื อแรกพบความพิการ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ประชาชน องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกับคนพิการ
12) สถานศึกษาที่จดั การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดมีการศึกษาพิเศษในโครงสร้างการบริ หารอย่างชัดเจน
และมีระเบียบปฏิบตั ิที่กาํ หนดสัดส่ วนจํานวนนักเรี ยนพิการต่อจํานวนนักเรี ยนทัว่ ไปและจํานวนครู การศึกษาพิเศษ
อย่างชัดเจน
13) มีระเบียบ วิธีการวัดประเมินผลสําหรับนักเรี ยนพิการที่มีความยืดหยุน่ สอดคล้องกับควาต้อ
การจําเป็ นของผูเ้ รี ยนพิการ แต่ไม่เป็ นการได้เปรี ยบนักเรี ยนทัว่ ไป เช่น สามารถใช้เทคโนโลยีเครื่ องช่วยในการ
ทําข้อสอบ บริ การอ่านข้อสอบ รวมทั้งการเลือกวิธีการวัดประเมินผลอื่นที่เป็ นธรรม
ยุทธศาสตร์ ในการจัดการศึกษาสํ าหรับคนพิการ
ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการคือการบูรณาการ ด้านการบริ หารจัดการศึกษา
พิเศษกับการศึกษาทัว่ ไป เน้นการเรี ยนร่ วมและการเตรี ยมความพร้อมสู่ การมีงานทํา ดังนี้
1) ปรับปรุ งกฎหมายการศึกษาสําหรับคนพิการให้ครอบคลุมในนําสู่ การปฏิบตั ิได้ง่าย โดยต้อง
กําหนดทิศทางในการดําเนินการจัดการศึกษาที่ชดั เจน เช่น การคัดกรองทางการศึกษา การช่วยเหลือทาง
การศึกษา การวัดประเมินผล ตัวชี้วดั เมื่อจบการศึกษาในแต่ละระดับ เป็ นต้น
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2) จัดทําฐานข้อมูลเพื่อกําหนดความช่วยเหลือเป็ น Unit cost และจัดทําระบบสารสนเทศตาม
ภูมิศาสตร์ (Geographic information system: GIS) เชื่อมโยงข้อมูลทางการศึกษากับกระทรวงสาธารณสุ ข
และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์เพื่อให้คนพิการได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตั้งแต่
แรกเกิดจนตลอดชีวิต
3) ร่ วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพัฒนารู ปแบบสถานศึกษาเฉพาะความพิการให้เป็ น
ต้นแบบในการให้บริ การที่เน้นการมีอาชีพเลี้ยงตนเองได้ และจัดหางานให้นกั เรี ยนได้ฝึกจากประสบการณ์จริ ง
4) จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวอุดหนุ นให้แก่สถานศึ กษาเพื่อสนับสนุ นเทคโนโลยี สื่ อสิ่ งอํานวยความ
สะดวก สื่ อ บริ การและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาแก่นกั เรี ยนพิการในสถานศึกษาทุกแห่งโดยตรง
5) มีการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ความก้าวหน้าของนักเรี ยนเป็ นฐานที่มีมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ ที่สามารถประเมินจากสภาพจริ งมากกกว่าการประเมินเอกสาร พร้ อมทั้งมีระเบียบวิธีและแนวทาง
ปฏิบตั ิชดั เจนทั้งระบบ
6) ส่ งเสริ มพัฒนาคนพิการตั้งแต่ปฐมวัย โดยจัดทําศูนย์การเรี ยนเฉพาะความพิการ เป็ นศูนย์
เครื อข่ายหรื อศูนย์แซทเทิลไลท์ (Satellite) โดยมีศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเป็ นฮับ (Hub)
7) จัดรัฐสวัสดิการแก่ครอบครัวคนพิการในระดับรุ นแรงให้สามารถดูแลคนพิการด้วยตนเอง หรื อ
ให้ค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการ เช่น อาสาสมัครชุมชน นักศึกษา นักเรี ยน
รู ปแบบในการจัดการศึกษาสํ าหรับคนพิการ
รู ปแบบการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในศตวรรษที่ 21

ควรมีทางเลื อกทางการศึกษาที่

หลากหลายและมีมาตรฐาน ซึ่ งคนพิการและผูป้ กครองสามารถเลือกรับบริ การได้ตามสภาพความต้องการ
จําเป็ นโดยทุ กรู แบบได้รับการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้มีการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย เน้นการมีส่วนร่ วมของเครื อข่าย ผูป้ กครอง หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาหลักสู ตรวิธีการเรี ยน
การสอนและระเบียบวิธีการวัดประเมินผลควรให้ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับบริ บทครอบครัวและอาชี พใน
ท้องถิ่น ทั้งนี้ให้มีการกํากับติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ โดยเน้น การประเมินผล
ตามสภาพจริ ง ใช้ความก้าวหน้าของพัฒนาการของนักเรี ยนเป็ นฐานโดยให้ผเู ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่ วม ทั้งนี้ ให้มี
ระเบียบ แนวทาง วิธีปฏิบตั ิ การกํากับ ติดตามอย่างชัดเจน มีการกํากับและประเมินผลการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษาและการจัดการศึกษาทุกระบบ
ประเด็นข้ อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสํ าหรับคนพิการในระยะเร่ งด่ วน
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการเพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุค
ศตวรรษที่ 21 นี้ มีประเด็นที่ควรพัฒนาในระยะเร่ งด่วน ดังนี้
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1. เร่ งรัดการกําหนดกฎ ระเบียบปฏิบตั ิ การบังคับใช้กฎหมายการศึกษาพิเศษ เพื่อพัฒนาการศึกษา
ทุกระบบทั้งในระบบการศึกษานอกโรงเรี ยน การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาทางเลือก การเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนหรื อรู ปแบบอื่น รวมทั้งปรับปรุ งกฎหมายเพื่อกําหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบการศึกษาทุกระดับของการศึกษา
2. เร่ งรัดการกําหนดกฎ ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกําหนดที่รองรับการให้สิทธิแก่บุคคล ครอบครัวในการ
จัดการศึกษา โดยการถ่ายทอดความรู ้ การฝึ ก การอบรม การสื บสานวัฒนธรรม การสร้างองค์ความรู ้ต่าง ๆ
และเกื้อหนุนให้บุคคลพิการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตซึ่งต้องได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ และการลดหย่อน
หรื อยกเว้นภาษีสาํ หรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
3. เร่ งรัดการกําหนดกฎ ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกําหนดที่เปิ ดโอกาสให้พ่อ แม่ ผูป้ กครอง ที่มีความพร้อมและ
ความต้องการ มีสิทธิจะจัดการศึกษาให้แก่คนพิการโดยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ และกําหนดระเบียบวิธีปฏิบตั ิ ให้
ท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพือ่ ให้คนพิการในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. กําหนดให้การจัดการเรี ยนร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งของการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
5. ส่ งเสริ มให้ทอ้ งถิ่นสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการตั้งแต่ระดับปฐมวัย โดยจัดในลักษณะ
ศูนย์การเรี ยนเฉพาะความพิการ โดยมีหน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรี ยน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอื่นเป็ นผูจ้ ดั
6. พัฒนาระบบเกื้อกูล(accommodation)ทางการศึกษาในทุกระดับ ทุกระบบการศึกษา สําหรับคน
พิการทุกประเภทที่มีมาตรฐานสากล
ประเด็นเสนอแนะการวิจยั ทางการศึกษาพิเศษ ในศตวรรษที่ 21
ในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ จําเป็ นต้องมีขอ้ มูลสารสนเทศ
และงานวิจยั ที่สนับสนุนให้การกําหนดนโยบาย และยุธศาสตร์การจัดการศึกษาเป็ นไปอย่างมีคุณภาพ จึงควร
มีการสนับสนุนงานวิจยั ตามประเด็น ต่อไปนี้
1. การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการที่อิงมาตรฐาน
2. การพัฒนาระบบการคัดกรอง คัดแยกประเภทความพิการที่มีมาตรฐาน
3. การพัฒนามาตรฐานครู การศึกษาพิเศษ
4. การพัฒนาระบบเกื้อกูลทางการศึกษาในทุกระดับ ทุกระบบ ที่มีมาตรฐาน
5. การพัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกสําหรับคนพิการ
6. การจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วมเต็มรู ปแบบในโรงเรี ยนเรี ยนทัว่ ไป
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7. การพัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการที่สอดคล้องกับศักยภาพผูเ้ รี ยนรายบุคคล
7.1 เรี ยนร่ วมเต็มเวลาในห้องเรี ยนการศึกษาทัว่ ไป
7.2 เรี ยนร่ วมบางเวลา และมีหอ้ งสนับสนุนทรัพยากรการศึกษาพิเศษ
7.3 เรี ยนประจําในห้องเรี ยนการศึกษาพิเศษ
7.4 เรี ยนในโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ
8. การพัฒนาหลักสู ตรที่สอดคล้องกับผูเ้ รี ยนที่มีศกั ยภาพแตกต่างกัน
9. การพัฒนาระบบสนับสนุนเทคโนโลยี สื่ อ สิ่ งอํานวยความสะดวกที่โรงเรี ยน บ้านและชุมชน
10. การพัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการโดยผูป้ กครอง หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
11. การพัฒนาระบบการเชื่อมต่อทางการศึกษาในแต่ละระดับ
12. การจัดการศึกษาแบบร่ วมมือกันและการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในประเทศไทยนั้นมีการขับเคลื่อนและมีพฒั นาการความก้าวหน้า
มาโดยลําดับ โดยเฉพาะด้านการกําหนดกฎหมายหลัก สิ ทธิต่างๆ ซึ่งเชื่อแน่วา่ หากได้รับการสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องทั้งด้านการกําหนดกฎระเบียบ แนวปฏิบตั ิที่ชดั เจน งบประมาณ ความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนรวมทั้ง
องค์ความรู ้จากการวิจยั จะทําให้คนพิการไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและเป็ นประชากรที่มีคุณภาพ
สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุ ขท่ามกลางกระแสโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
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