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        ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื�อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื�อง 
กาํหนดประเภทและหลกัเกณฑ์ของคนกาํหนดประเภทและหลกัเกณฑ์ของคน
พิการทางการศึกษา พพิการทางการศึกษา พ..ศศ. . ๒๕๕๒๒๕๕๒” ” 
กาํหนดประเภทคนพิการ ไว้ดังนี(กาํหนดประเภทคนพิการ ไว้ดังนี(
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(๑) บุคคลที�มคีวามบกพร่องทางการเห็น
(๒) บุคคลที�มคีวามบกพร่องทางการได้ยนิ
(๓) บุคคลที�มคีวามบกพร่องทางสตปัิญญา
(๔) บุคคลที�มคีวามบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื�อนไหว 
หรือสุขภาพ
(๕) บุคคลที�มคีวามบกพร่องทางการเรียนรู้
(๖) บุคคลที�มคีวามบกพร่องทางการพดูและภาษา
(๗) บุคคลที�มคีวามบกพร่องทางพฤตกิรรม หรืออารมณ์
(๘) บุคคลออทสิตกิ
(๙) บุคคลพกิารซ้อน

WHO?WHO?
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11.   .   บุคคลที�มีความบกพร่องทางการมองเห็นบุคคลที�มีความบกพร่องทางการมองเห็น

หมายถึง หมายถึง บุคคลที�สูญเสียการมองเห็นตั(งแต่บุคคลที�สูญเสียการมองเห็นตั(งแต่
ระดับเลก็น้อย จนถึงบอดสนิทระดับเลก็น้อย จนถึงบอดสนิท

แบ่งออกเป็น  แบ่งออกเป็น  2 2 ประเภทประเภท    คอืคอื

1. คนตาบอด 

2. คนเห็นเลอืนราง
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คนเห็นเลอืนราง

คนตาบอด 

ตาบอด   หมายถึง การเห็นของตา

ข้างด ีเห็นน้อยกว่า 3/60  - 1/60   มลีาน
สายตาแคบกว่า 5-10

ตาเลอืนราง หมายถึง การเห็นของ

ตาข้างด ีเห็นน้อยกว่า 3/60  - 6/18   มลีาน
สายตาแคบกว่า 30
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ระดบัความบกพร่อง
ระดับที� ความคมชัด ลานสายตา(องศา)

1 6/18-6/60 30-20

2 6/60-3/60 20-10

3 3/60-1/60 10-5

4 1/60-เห็นแสงสว่าง แคบกว่า 5

5 มองไม่เห็นแม้แต่แสงสว่าง

WHO ?WHO ?
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22. . บุคคลที�มีความบกพร่องทางการได้ยินบุคคลที�มีความบกพร่องทางการได้ยิน

หมายถงึหมายถงึ  บุคคลที�สูญเสียการได้ยนิตั(งแต่ระดบัรุนแรงบุคคลที�สูญเสียการได้ยนิตั(งแต่ระดบัรุนแรง
จนถึงระดบัน้อย      แบ่งออกเป็น  จนถึงระดบัน้อย      แบ่งออกเป็น  22  ประเภท  คอืประเภท  คอื
    
11. . คนหูหนวกคนหูหนวก  หมายถึง  คนที�สูญเสียการได้ยินมากจนไม่หมายถึง  คนที�สูญเสียการได้ยินมากจนไม่
สามารถรับข้อมูลข่าวสารผ่านการได้ยิน ไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่สามารถรับข้อมูลข่าวสารผ่านการได้ยิน ไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่
เครื�องช่วยฟังเครื�องช่วยฟัง

��   22. . คนหูตึงคนหูตึง  หมายถึง  คนที�มีการได้ยินหมายถึง  คนที�มีการได้ยิน
เหลอือยู่พอเพยีงที�จะรับข้อมูลข่าวสารเหลอือยู่พอเพยีงที�จะรับข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางการได้ยิน โดยทั�วไปจะใส่ผ่านทางการได้ยิน โดยทั�วไปจะใส่
เครื�องช่วยฟังเครื�องช่วยฟัง
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ความเข้ม ความเข้ม ((ความดังของเสียงความดังของเสียง))

��หน่วยวดัเป็นเดซิเบล หน่วยวดัเป็นเดซิเบล ((decibels: dB)decibels: dB)

��30 30 dB: dB: เสียงกระซิบเสียงกระซิบ

��55 55 dB: dB: เสียงการสนทนาโดยทั�วไปเสียงการสนทนาโดยทั�วไป

��90 90 dB: dB: เสียงรถจักรยานยนต์ รถไฟใต้ดนิ เสียงรถจักรยานยนต์ รถไฟใต้ดนิ 
หรือ เครื�องตดัหญ้าหรือ เครื�องตดัหญ้า

��110 110 dB: dB: เสียงเลื�อยไฟฟ้าเสียงเลื�อยไฟฟ้า

11.  .  ตึงเลก็น้อย                       ตึงเลก็น้อย                       26 26 --  40 40 เดซิเดซิเบลเบล

22.  .  ตึงปานกลาง                  ตึงปานกลาง                  41 41 --  55 55 เดซิเดซิเบลเบล

33.  .  ตึงมาก                              ตึงมาก                              56 56 --  70 70 เดซิเดซิเบลเบล

44.  .  ตึงรุนแรง                          ตึงรุนแรง                          71 71 --  90 90 เดซิเดซิเบลเบล    

5.  หูหนวก                              90   เดซิเบลขึ(นไป
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ระดับเสียงเบา

ระดับเสียงดัง

ระดับการได้ยนิปกติ

การสูญเสียการได้ยนิระดบัน้อย
การสูญเสียการได้ยนิระดบัปานกลาง
การสูญเสียการได้ยนิระดบัปานกลางถึงมาก
การสูญเสียการได้ยนิระดบัมาก

การสูญเสียการได้ยนิระดบัรุนแรง

ระดบัของการสูญเสียการได้ยนิระดบัของการสูญเสียการได้ยนิ

สิ�งอาํนวยความสะดวก
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WHO?WHO?

3. บุคคลที�มีความบกพร่องทางสติปัญญา

หมายถงึหมายถงึ    คนที�มีพฒันาการช้ากว่าคนปกตทิั�วไป คนที�มีพฒันาการช้ากว่าคนปกตทิั�วไป   
ลกัษณะลกัษณะ

••    ระดับเชาว์ปัญญาตํ�ากว่าวัยระดับเชาว์ปัญญาตํ�ากว่าวัย 

••พฒันาการช้าทุกด้าน พฒันาการช้าทุกด้าน ( ( การเจริญเติบโตช้า การนั�ง  การยืน  พูด  การเจริญเติบโตช้า การนั�ง  การยืน  พูด  
ไม่สนใจสิ�งแวดล้อม ไม่สนใจสิ�งแวดล้อม ) ) 

••ความสามารถในการเรียนรู้ตํ�า ความสามารถในการเรียนรู้ตํ�า ( ( ดํารงชีวิต ดํารงชีวิต , , การปรับตัวต่อการปรับตัวต่อ
สิ�งแวดล้อมและสังคมสิ�งแวดล้อมและสังคม 
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ระดบัสติปัญญาระดบัสติปัญญา

11.  .  ปัญญาอ่อนน้อยปัญญาอ่อนน้อย//พอเรียนได้ พอเรียนได้ ( ( I.Q. I.Q. 55 55 –– 69 69 ) ) 

ระดับประถมต้น ๆ ระดับประถมต้น ๆ --  ฝึกอาชีพเลี(ยงตนได้ ฝึกอาชีพเลี(ยงตนได้ ( mild  ( mild  
grade )grade )

22.  .  ปัญญาอ่อนขนาดกลางปัญญาอ่อนขนาดกลาง//ฝึกอบรมได้ ฝึกอบรมได้ ( I.Q. ( I.Q. 4040–– 54 54 ))

หัดอาชีพง่าย ๆ  ทํางานภาพใต้การควบคุม หัดอาชีพง่าย ๆ  ทํางานภาพใต้การควบคุม ( ( moderate moderate 
grade )grade )

44. .   ปัญญาอ่อนมาก ปัญญาอ่อนมาก ( ( profound  grade )        profound  grade )        
I.Q. < I.Q. < 2525

33.  .  ปัญญาอ่อนขนาดหนัก ปัญญาอ่อนขนาดหนัก ( ( I.Q. I.Q. 25 25 –– 39 39 ) ) 

ฝึกทํากจิวัตรประจําวนั ฝึกทํากจิวัตรประจําวนั ( ( severe grade )severe grade )

Borderline mental retardation : Borderline mental retardation : I.Q. I.Q. ระหว่าง ระหว่าง 70 70 –– 83 83 ไม่ไม่
เรียกว่าเป็นปัญญาอ่อนโดยแท้จริง มีปัญหาด้านการเรียนเรียกว่าเป็นปัญญาอ่อนโดยแท้จริง มีปัญหาด้านการเรียน//ช่วยช่วย
ก็เรียนได้ก็เรียนได้
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44. . บุคคลที�มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพบุคคลที�มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ

                    หมายถงึหมายถงึ    คนที�ม ีอวยัวะไม่สมส่วน อวัยวะคนที�ม ีอวยัวะไม่สมส่วน อวัยวะ
ส่วนใดส่วนหนึ�งหรือหลายส่วนขาดหายไป กระดูกส่วนใดส่วนหนึ�งหรือหลายส่วนขาดหายไป กระดูก
และกล้ามเนื(อพกิาร เจบ็ป่วยเรื(อรังรุนแรงมีความและกล้ามเนื(อพกิาร เจบ็ป่วยเรื(อรังรุนแรงมีความ
พกิารของระบบประสาท มีความลาํบากในการพกิารของระบบประสาท มีความลาํบากในการ
เคลื�อนไหวซึ�งเป็นอปุสรรคต่อการศึกษาในสภาพเคลื�อนไหวซึ�งเป็นอปุสรรคต่อการศึกษาในสภาพ
ปกต ิ ปกต ิ 
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สิ�งอาํนวยความสะดวก


