
 

 

 บทที่ 3 
รูปแบบและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาพิเศษ 

3.1  รูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

 ปจจุบันสามารถจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่ มีความตองการพิเศษ ไดทั้งในระบบ       
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ดังน้ี (คณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อ        
คนพิการ. 2543 : 40) 

 1. การจัดแบบเรียนรวม 
  การเรียนรวม หมายถึง การจัดใหเด็กที่มีความตองการพิเศษและเด็กพิการเขาไปใน
ระบบการศึกษาทั่วไปรวมกัน มีการรวมกิจกรรมและใชชวงเวลาชวงใดชวงหน่ึงในแตละ            
วันระหวางเด็กที่มีความตองการพิเศษกับเด็กปรกติ 
  การเรียนรวมในแนวคิดใหมเปนความรวมมือและรับผิดชอบรวมกัน (Collaboration) 
ระหวางครูทั่วไปและครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียน เพ่ือดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและ
บริการตาง ๆ ใหกับนักเรียนในความดูแล 
  การเรียนรวม อาจจัดไดในลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 
  1. เรียนรวมในชั้นปกติ  เปนการจัดเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนกับเด็กปกติ 
และเรียนเหมือนกับเด็กปกติทุกประการ เด็กที่จะเขาเรียนในลักษณะนี้ควรเปนเด็กที่มีความ
พิการนอย มีความฉลาดและมีความพรอมในดานการเรียน ตลอดจนมีวุฒิภาวะทางอารมณ 
และสังคม 
  2. เรียนรวมในช้ันปกติและครูมีพิเศษใหคําแนะนําปรึกษา การเรียนรวมแบบ               
นี้คลายคลึงกับวิธีแรก กลาวคือนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติเต็มเวลา      
แตมีครูการศึกษาพิเศษคอยชวยเหลือครูประจําชั้นและครูประจําวิชา ครูการศึกษาพิเศษนี้อาจ
เรียกวาครูที่ปรึกษา ครูประเภทนี้ไมทําการสอนโดยตรง แตใหคําแนะนําครูที่สอนเด็กพิเศษ 
  3. เรียนรวมในชั้นปกติและรับบริการจากครูเวียนสอน เปนการจัดเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษเรียนรวมกับเด็กปรกติ ซึ่งจะมีครูทางการศึกษาพิเศษเดินทางไปตามโรงเรียน
ตาง ๆ เพ่ือใหความชวยเหลือแกเด็ก เนื่องจากมีจํานวนเด็กในแตละโรงเรียนไมมากนัก     
(อาจประมาณ 2-3 คนตอโรงเรียน) ครูจึงเดินทางจากโรงเรียนหนึ่งไปยังโรงเรียนหนึ่ง เม่ือครบ



สัปดาห ก็วนกลับมาสอนเด็กกลุมเดิมในโรงเรียนเดิมอีก จึงเรียกครูประเภทนี้วาครูเดินสอน
หรือครูเวียนสอน 
  4. เรียนรวมในชั้นปกติและรับบริการจากครูเสริมวิชา ครูเสริมวิชาการ คือ ครู
การศึกษาพิเศษที่ปฏิบัติงานประจําอยูในหองเสริมวิชาการ นักเรียนที่มีความตองการพิเศษจะ
เขามาเรียนกับครูเสริมวิชาการวันละ 1-2 ชั่วโมง หรือมากกวานี้ขึ้นอยูกับความตองการพิเศษ
ของเด็ก เด็กทุกคนที่เขามาเรียนในหองนี้จะตองมีตารางเรียนที่กําหนดไวแนนอน ครูเสริม
วิชาการอาจมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได ขึ้นอยูกับความพิการเปนรายบุคคล หรือสอนเปนกลุม
เล็ก ๆ ก็ได และสอนในเนื้อหาที่เด็กไมไดรับการสอนในชั้นปกติ หรือเน้ือหาที่เด็กมีปญหา 
นอกจากสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษแลวครูเสริมวิชาการยังมีหนาที่ในการใหคําแนะนํา
ปรึกษาแกครูในการปฏิบัติ ตอเด็กประเภทนี้ดวย 
  5. ชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ และเรียนรวมบางเวลาเปนการจัดเด็กที่มีความตองการ
พิเศษไวในชั้นเดียวกันเปนกลุมเล็ก ๆ มีครูประจําชั้นสอนแทบทุกวิชา ยกเวน บางวิชาที่เด็ก
ตองไปเรียนรวมกับเด็กปกติ เชน พลศึกษา ศิลปะ หรือกิจกรรมนอกหลักสูตรอ่ืน ๆ 
  6. ชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ เปนการจัดเด็กพิเศษที่มีความบกพรองประเภทเดียวกัน 
และเปนกลุมขนาดเล็ก เด็กเหลานี้เรียนในชั้นพิเศษตลอดเวลา ครูประจําชั้นสอนทุกวิชา การ
เรียนรวมลักษณะนี้เด็กที่ความพิการคอนขางมาก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2543 : 29) 

 2. การจัดในครอบครัว 
  ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ไดให
สิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแกบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกร-      
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนดวย โดยจัดในลักษณะ          
ศูนยการเรียน ซึ่ง อาจจัดเปนกลุมการเรียน สถานที่เรียน หรือในลักษณะโรงเรียนบาน           
(Home School) ก็ได 
  แนวการจัดการศึกษาพิเศษโดยครอบครัวเกิดจาก การใหสิทธิแกบุคคลและครอบครัว
จัดการศึกษา นับเปนทางเลือกสําหรับครอบครัวที่ตองการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความ
ตองการจําเปน คานิยม ทัศนคติ สภาพเศรษฐกิจและสังคมของแตละครอบครัวในตางประเทศ
ถือวาสิทธิดังกลาวเปนสิทธิในการเลือก (Right to Choose) 
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 ครอบครัวที่มีเด็กพิการ อาจทําดังน้ี 
 1. เด็กลงทะเบียนกับโรงเรียนแมขายในพื้นที่ หรือศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด 
เพ่ือรับสิทธิและการอุดหนุนตาง ๆ ตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด หรือ 
 2. จัดกลุมการเรียนแบบชั้นเรียน หรือเรียนทางไกล หรือเรียนดวยตนเอง ตามความ
เหมาะสมกับสภาพความพิการ 

 3. การจัดโดยชุมชน 
  เปนการเปดโอกาสใหชุมชน องคกรเอกชน หรือสถาบันทางสังคม มีสิทธิในการจัด
การศึกษา เกิดจากแนวคิดประชาธิปไตยหรือเสรีภาพในการจัดการศึกษาที่เปดใหชุมชนรวม
คิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมประเมินผล และรวมรับประโยชน ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 รับแนวคิดดังกลาวมากําหนดเปนแนวปฏิบัติในหลายมาตรา   
ซึ่งรวมถึงการ จัดหลักสูตรทองถิ่นดวย 
  ในชุมชนหรือองคกรที่มีคนพิการอยูจํานวนหนึ่ง อาจตั้งศูนยการเรียนสําหรับกลุม        
คนพิการ หรือรวมกับหนวยงานที่จัดการศึกษานอกโรงเรียน จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแกคน
พิการ หรืออาจจัดบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพรอมเด็กพิการในชุมชนใน
รูปแบบกลุมชวยเหลือหรือศูนยเด็กเล็ก หรือศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มสําหรับเด็ก
พิการ โดยมีการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ศูนยการศึกษาพิเศษ    
เขตการศึกษา ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด โรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ 
โรงเรียนเรียนรวม หรือองคกรอ่ืนที่เกี่ยวของ 

 4. การจัดในสถานพยาบาล 
  ในเด็กที่มีความบกพรองทางสุขภาพและเจ็บปวยเรื้อรัง ซึ่งตองไดรับการดูแลรักษาใน
สถานพยาบาลเปนระยะเวลาหนึ่ง อาจจัดการศึกษาในสถานพยาบาลไปพรอม ๆ กับการฟนฟู
ทางการแพทย ซึ่งอาจจัดไดในรูปแบบดังตอไปน้ี 
  1. สอนเปนเฉพาะบุคคลตามเตียงผูปวย เปนการจัดการศึกษาใหแกผูปวยที่ไม
สามารถเคลื่อนไหวจากเตียงผูปวยได 
  2. สอนเปนกลุมเล็ก ๆ 2-3 คน 
  3. สอนในหองเรียน เปนการจัดการศึกษาพิเศษที่ผูเรียนเรียนรวมกันในหองประมาณ   
5-10 คน ในชั้นเรียนพิเศษ ในสถานพยาบาล โดยมีครูการศึกษาพิเศษเปนผูสอน และ
ประสานงานกับโรงเรียนปกติที่เด็กเคยเรียนกอนเขารับการรักษา 
  4. แนะแนวผูปกครอง เปนการใหความรูแกผูปกครองเพื่อใหนักเรียนไดรับการ
ชวยเหลือจากผูปกครองใหถูกวิธี เม่ือเด็กไดรับอนุญาตใหกลับไปพักฟนที่บาน 
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 5. การจัดในศูนยการศึกษาพิเศษ 
  เปนการจัดใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มแกเด็กพิการและครอบครัว และเตรียม
ความพรอมแกเด็กพิการวัยกอนเขาเรียน และใหบริการทางการศึกษาแกผูพิการภายหลัง กอน
สงไปเรียนรวม โดยศูนยการศึกษาพิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎ และศูนยการศึกษาพิเศษ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทําหนาที่ดังนี้ 
  1. ศูนยการศึกษาพิเศษแหงชาติ มีบทบาทหนาที่ดังนี้ 
   1.1 วางแผน จัดทํางบประมาณ และการกํากับดูแลการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ 
   1.2 เปนศูนยขอมูล รวมทั้งจัดระบบขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาเพื่อคนพิการ 
   1.3 วิจัยและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการศึกษา สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก 
อุปกรณสําหรับคนพิการทุกประเภท 
   1.4 พัฒนาและฝกอบรมบุคลากรที่จัดการศึกษาเพื่อคนพิการ 
   1.5 จัดระบบสงตอคนพิการ ประสานงานการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ 
   1.6 จัดระบบเทียบโอนการศึกษาสําหรับคนพิการ 
   1.7 จัดทําเกณฑมาตรฐาน คุณภาพการศึกษาสําหรับคนพิการ 
   1.8 ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
   1.9 กํากับดูแลการดําเนินงาน ของศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ศูนยการ-
ศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัด สถานศึกษาเฉพาะความพิการ และหนวยงานที่จัดการศึกษา
สําหรับเด็กพิการ 
   1.10 ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการการศึกษาเพื่อคนพิการมอบหมาย 

  2.  ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา มีบทบาทหนาที่ดังนี้ 
   2.1 จัดการศึกษาในลักษณะศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความ
พรอมของคนพิการ 
   2.2 วางแผน กําหนดนโยบาย แผนงานการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ให
สอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการแหงชาติ และนํานโยบายระดับชาติไปสู
การปฏิบัติ 
   2.3  จัดทํา สงเสริม และประสานงานการจัดทําโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล
ใหแกคนพิการ 
   2.4 จัดระบบสงตอคนพิการ ประสานงานและกํากับดูแลการจัดการศึกษาเพี่อ       
คนพิการในเขตการศึกษาที่รับผิดชอบ 
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   2.5 จัดระบบสนับสนุนการเรียนการสอน จัดสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก ใหบริการ 
และความชวยเหลืออ่ืนใด รวมถึงการจัดครูเดินสอนแกคนพิการและสถานศึกษา 
   2.6 วิจัยและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการศึกษา สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก 
อุปกรณสําหรับคนพิการทุกประเภท 
   2.7 พัฒนาและฝกอบรมบุคลากรที่จัดการศึกษาเพื่อคนพิการ 
   2.8 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ 
   2.9 เปนศูนยขอมูล รวมทั้งจัดระบบขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาเพื่อคนพิการ
ระดับเขตการศึกษา 
   2.10 ประสานงานดานการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   2.11 จัดทําและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ 
   2.12 จัดทํารายงานการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการในเขตการศึกษา 
   2.13 จัดตั้งสหวิทยาเขตเพื่อคนพิการ สําหรับสถานศึกษาเพื่อคนพิการในเขต
บริการ 
   2.14 ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมองหมาย 

  3.  ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัด มีบทบาทหนาที่ดังนี้ 
   3.1 จัดการศึกษาในลักษณะศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียม   
ความพรอมของคนพิการ 
   3.2 วางแผน กําหนดนโยบาย แผนงานการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ให
สอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการแหงชาติ และนํานโยบายระดับชาติไปสู
การปฏิบัติ 
   3.3 จัดทํา สงเสริม และประสานงานการจัดทําโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลให
คนพิการ 
   3.4 จัดระบบสงตอคนพิการ ประสานงานและกํากับดูแลการจัดการศึกษาเพื่อ      
คนพิการในจังหวัดที่รับผิดชอบ 
   3.5 จัดระบบสนับสนุนการเรียนการสอน จัดสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก บริการ
และความชวยเหลืออ่ืนใด รวมถึงการจัดครูเดินสอนแกคนพิการและสถานศึกษา 
   3.6 เปนศูนยขอมูล รวมทั้งจัดระบบขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาเพื่อคนพิการ
กับจังหวัด 
   3.7 ประสานงานดานการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   3.8 จัดทําและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ 
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   3.9 จัดทํารายงานการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการในจังหวัด 
   3.10 จัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยเพ่ือคนพิการในจังหวัด 
   3.11 ประเมินผล 
   3.12 ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

  4. ศูนยการศึกษาพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ซึ่งในปจจุบันมี 6 แหง คือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ทําหนาที่ดังนี้ 

4.1 ผลิตครูการศึกษาพิเศษ 
4.2 วิจัยและพัฒนาดานการศึกษาพิเศษ 

   4.3 ใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม 
   4.4 การใหบริการแกนักศึกษาพิการเรียนรวม 
   4.5 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และสนับสนุนการเรียนรวม 
   4.6 การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน 

 6. การจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
  1. การจัดการศึกษานอกระบบเพื่อคนพิการ เปนการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุน     
ในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการจัดการศึกษา การวัด
และประเมินผล ซึ่งเปนเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาของผูที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษา
ที่แตกตางกับคนปกติ ไดแก คนพิการประเภทตาง ๆ โดยคํานึงถึงความสามารถของแตละ
บุคคล เนื้อหา หรือหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการของคนพิการ 
  2. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือคนพิการ เปนการศึกษาที่จัดใหคนพิการได
เรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ หรือตามศักยภาพ ความพรอม และโอกาสของคนพิการเอง 
หรือ คนพิการที่ไมอาจเรียนรูหรือไดรับประโยชนจากวิธีการเรียนดวยระบบอ่ืนได โดยศึกษา
จากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อและแหลงความรูตาง ๆ การจัดทั้ง 2 
รูปแบบนั้น มีหลักการรวมกันคือ 

1. ไมกําหนดอายุ 
   2. หลักสูตรกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายเหมาะสมกับความแตกตางของ
คนพิการ 

3.   สงเสริมระบบเครือขายในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ 
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  3. การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย มีวัตถุประสงค คือ 
3.1 เพ่ือใหคนพิการไดรับโอกาสทางการศึกษาเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล 
3.2 เพ่ือใหคนพิการสามารถปรับตัวใหเขากับชุมชนและทองถิ่น 
3.3 เพ่ือใหครอบครัว ชุมชน องคกรเอกชน และสังคมมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาเพื่อคนพิการ 
  4. การจัดการศึกษานอกระบบสําหรับคนพิการ จัดเปน 3 แนวทาง คือ 

4.1 แนวทางการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ 
4.2 แนวทางการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ 
4.3 แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยแยกการจัดเปน 3 กลุม คือ 

- หนวยงาน/องคกรเอกชน 
-  ครอบครัว/ชุมชน 
- ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 

  5. การปรับเปลี่ยนรูปแบบ  การเรียนของคนพิการ เม่ือผานการประเมินจาก              
คณะกรรมการประเมินโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จากการประสานงานระหวาง 

5.1 ศูนยการศึกษาพิเศษ 
5.2 หนวยงาน/องคกร ครอบครัว/ชุมชน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนที่    

จะจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ 
5.3 หนวยงานที่จัดการศึกษานอกโรงเรียน (กรมการศึกษานอกโรงเรียน) 

 
3.2 หนวยงานและองคกรที่เก่ียวของกับเด็กพิเศษ 

 1. หนวยงานที่เก่ียวของกับการพัฒนาความสามารถพิเศษของเด็ก 

 1.1 โครงการสงเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สพพ.)  
 โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและพัฒนาความถนัด ความสามารถและความ
สนใจของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหถึงขีดสูงสุดตามศักยภาพของแตละบุคคล 
และเพ่ือใหโอกาสแกนักเรียนที่มีความถนัดและความสามารถเปนพิเศษ เรียนจบหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายไดในระยะเวลาประมาณ 2 ปการศึกษา โดยจะมีสิทธิเหมือนกับนักเรียน
ที่เรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใชเวลาเรียน 3 ป ทุกประการ 
 โครงการนี้ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ใหจัดทําเปนโครงการนํารองในป
การศึกษา 2534 จํานวน 13 โรงเรียน และจะขยายผลโครงการตอไป จนถึงปจจุบัน 
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  คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครเขาโครงการ 
  1. ไดรับผลการเรียนเฉลี่ย 3 ป ในชั้นมัธยมศึกษาตอนตนตั้งแต 3.00 ขึ้นไป 
  2. ไดผลการเรียนวิชาแกนของแตละโครงสรางในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตั้งแต 3.00 
ขึ้นไปเชน 
   2.1 โครงสรางที่เนนหนักวิชาวิทยาศาสตร ตองไดวิชาคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรตั้งแต 3.00 ขึ้นไป 
   2.2 โครงสรางที่เนนหนักทางภาษาตองไดวิชาภาษาไทยบังคับและวิชา
ภาษาอังกฤษหลัก ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป 
   2.3 โครงสรางที่เนนคณิตศาสตรและภาษา จะตองไดวิชาภาษาอังกฤษหลัก
และคณิตศาสตรตั้งแต 3.00 ขึ้นไป 
  3. ในกรณีที่ระดับคะแนนไมเปนไปตามเกณฑในขอ 1 แตไดตามเกณฑในขอ 2 ให
อยูในดุลพินิจของหัวหนาสถานศึกษา 
  4. เปนผูที่มีความประสงคจะเรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชเวลา
เรียน 2 ปการศึกษา และผูปกครองเห็นชอบ 
  5. เปนผูที่มีความขยันหม่ันเพียรและมีความประพฤติดี 

 1.2 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล             
เปนโรงเรียนที่เนนการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร
โดยเฉพาะ เพ่ือเตรียมนักเรียนเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาทางสายวิทยาศาสตร เพ่ือเปน
รากฐานในการเสริมสรางบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) โดยมหาวิทยาลัยมหิดลจะใหความ
รวมมือและสนับสนุนทางดานวิชาการและศึกษาวิจัยหารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรที่เหมาะสมสําหรับเด็กไทย เพ่ือใหเกิดความเกงทางดานวิทยาศาสตรควบคูไปกับ
การมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม โดยอาศัยพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม ประเพณี ความศรัทธา 
คานิยมพ้ืนฐาน ซึ่งเปนสวนสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูและพฤติกรรมของการ
เปนนักวิทยาศาสตรไทยที่ดีในอนาคต 
  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยูที่ตําบล     
ศาลายา กิ่งอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โรงเรียนเริ่มเปดทําการสอน ตั้งแตปการศึกษา 
2534 เปนตนไป 
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 คุณสมบัติของนักเรียน 
  นักเรียนที่เขาเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประกอบดวยนักเรียน 2 กลุม คือ 
  กลุมแรก  เปนนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกจากผูที่จบการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน ที่มีผลการเรียนสอบไดเปนที่หน่ึงหรือสองของโรงเรียน โดยคะแนนเฉลี่ย
ใน 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวาระดับคะแนน 3.00 และจะตองมีคะแนนในหมวดวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร ไมต่ํากวาระดับคะแนน 3.00 ดวย โรงเรียนเหลานี้สํานักงานสามัญศึกษา
จังหวัดของแตละจังหวัดจะทําการคัดเลือกโดยวิธีการจับฉลากสงเขามาเรียนจังหวัดละ 1 คน 
โดยจังหวัดจะตอง รับผิดชอบจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาใหปการศึกษาละ 14,000 บาท 
ตลอด 3 ปการศึกษาและจะตองพักประจําอยูที่โรงเรียน 
  กลุมสอง เปนนักเรียนที่โรงเรียนเปดรับสมัครสอบคัดเลือกเขามาเรียนรวมกับ          
นักเรียนกลุมแรก แตนักเรียนกลุมน้ีเปนนักเรียนเดินเรียน ไมไดพักประจําอยูที่โรงเรียน 

 1.3 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 
  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดดําเนินการ
โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(พสวท.)
รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ทบวงมหาวิทยาลัย และ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  โครงการ พสวท. มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี สําหรับศึกษาวิจัย ประดิษฐคิดคนผลงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาประเทศโดยมีเปาหมายเพื่อผลิตบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปละ 72 คน 

 ศูนยของโครงการ พสวท. 
 โครงการ พสวท. จะกําหนดใหโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 6 แหง 
และคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยตาง ๆ จํานวน 6 แหง เปนศูนยของโครงการ พสวท. คูกัน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา โดยกระจายไปในภูมิภาคตาง ๆ รวม12       
ศูนย ดังนี้ 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษา 

1. ภาคเหนือ (17 จังหวัด) 
ศูนยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย             
จ. เชียงใหม 

1. ภาคเหนือ (17 จังหวัด) 
ศูนยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จ. เชียงใหม 

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (17 
จังหวัด) ศูนยโรงเรียนแกนนคร
วิทยาลัย จ.ขอนแกน 

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (17 จังหวัด) 
ศูนยมหาวิทยาลัย จ.ขอนแกน 

3. ภาคใต (14 จังหวัด) 
ศูนยโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย         
จ. สงขลา 

3. ภาคใต (14 จังหวัด) 
ศูนยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร           
จ. สงขลา 

4. กรุงเทพฯ และภาคกลาง (25 จังหวัด) 

      ศูนยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห         
สิงหเสนี) กรุงเทพฯ 

      ศูนยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

      ศูนยโรงเรียนศรีบุณยานนท  จ. นนทบุรี 

4. กรุงเทพฯ และภาคกลาง (25 จังหวัด) 

     ศูนยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

     ศูนยมหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 

     ศูนยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กรุงเทพฯ 

 
 การคัดเลือกบุคคลเขาโครงการ พสวท. 
 โครงการ พสวท. จะสอบคัดเลือกนักเรียน นิสิต นักศึกษาโดยทั่วไปเขาโครงการใน 2 
ระดับการศึกษา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับปริญญาตรี ในทุกปการศึกษา โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คัดเลือกนักเรียนชั้นมัยศึกษาปที่ 3 จากทั่วประเทศ         
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร จํานวน 36 คน นักเรียนที่สอบคัดเลือกไดจะตองยาย
ไปศึกษา ณ โรงเรียนที่เปนศูนยของโครงการ พสวท. และเม่ือสําเร็จการศึกษาแลว จะตองเขา
ศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนศูนยคูกัน และถาศูนยใดสอบคัดเลือก
นักเรียนไดไมครบจํานวนใหทําการถายโอนทุนไปยังศูนยอ่ืนๆ ที่มีนักเรียนสอบคัดเลือกไดเปน
ลําดับรองลงไปจนครบจํานวน 
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 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักเรียนในโครงการ พสวท. 
 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  1.  เปนผูกําลังเรียนอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ในแตละปการศึกษา  
  2.  เปนผูเลือกเรียนวิชาคณิตศาสตรในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยางนอย 6 คาบตอ
สัปดาหตอภาคเรียน และเปนผูที่มีผลการเรียนดี คือ 
   2.1  ไดระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 แตละป
ไมต่ํากวา 3.00 
   2.2 ไดระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตรรวมกับวิชาคณิตศาสตรในชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 แตละปไมต่ํากวา 3.00 
   2.3 ในกรณีที่ผูสมัครขาดคุณสมบัติตามขอ 2.1 จะตองเปนผูมีคุณสมบัติตาม
ขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี ขณะศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และจะตองสงหลักฐานและ/
หรือคํารับรองจากผูบริหารโรงเรียนไปแสดงดวย 
   2.3.1 เปนผูไดรับรางวัลจากการประกวดโครงการงานวิทยาศาสตร
ระดับประเทศ หรือระดับภาค 
   2.3.2 เปนผูไดรับรางวัลจากการสอบแขงขันทักษะ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ระดับประเทศ หรือระดับเขต 
   2.3.3 เปนผูไดรับรางวัลจากการแขงขันคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน เน่ืองในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ จัดโดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี รวมกับสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
   2.3.4 เปนผูไดรับรางวัลจากการสอบแขงขันคณิตศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ของสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
 3.  เปนผูมีสัญชาติไทย 
 4.  เปนผูที่ไมมีโรคติดตอรายแรง ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
 5.  เปนผูมีความขยันหม่ันเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
 6.  เปนผูที่มีความตั้งใจเขาโครงการ และไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง 

2. ระดับปริญญาตรี 
  1.  เปนผูกําลังเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในแตละปการศึกษา  
  2.  เปนผูเลือกเรียนวิชาตอไปน้ีทุกรายวิชา คือ เคมี ชีววิทยา ฟสิกส และ
คณิตศาสตร (สาย 1 หรือโครงสรางที่ 1) ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเปนผูที่มีผลการ
เรียนดี คือ 
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  2.1 ไดระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 5 รวมกันไมต่ํา
กวา 3.00  

  2.2 ไดรับคะแนนเฉลี่ยรวมวิชาเคมี ชีววิทยา ฟสิกส และคณิตศาสตร 
(สายที่ 1 หรือโครงสรางที่ 1) ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-5 รวมกันไมต่ํากวา 3.25  
  3.  เปนผูมีสัญชาติไทย 
  4.  เปนผูที่ไมมีโรคติดตอ หรือโรครายแรง ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
  5.  เปนผูมีความขยันหม่ันเพียร มีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 

 การรับสมัคร 
 1.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ผูสมัครสอบมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนในโครงการ พสวท. ของศูนย
โรงเรียนใดใหเปนไปตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 
  1. ผูที่อยูในโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตการศึกษา 6 (ยกเวน 
อุทัยธานี) และเขตการศึกษา 12 ไดแก จังหวัดตอไปน้ี กรุงเทพมหานคร ลพบุรี ชัยนาท 
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงหบุรี อางทอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี และระยอง 
  มีสิทธิ์เลือกสมัครสอบเขาเปนนักเรียนในโครงการ พสวท. ศูนยโรงเรียนบดินทร 
เดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพฯ หรือศูนยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ หรือศูนย
โรงเรียนศรีบุณยานนท จ. นนทบุรี โดยเลือกเพียงแหงเดียว 
  2.  ผูที่ศึกษาอยูในโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตการศึกษา 1 และ 5 ไดแกจังหวัดตอไปน้ี
นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ราชบุรี สมุทรสงคราม กาญจนบุรี 
สุพรรณบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ 
  มีสิทธิ์สมัครสอบเขาเปนนักเรียนในโครงการ พสวท. ศูนยโรงเรียนศรีบุณยานนท 
จังหวัดนนทบุรี เทานั้น 
  3. ผูที่ศึกษาอยูในโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาคเหนือ (เขตการศึกษา 7 และ 8) ไดแก 
จังหวัดตอไปน้ี เชียงใหม   เชียงราย  ลําปาง  ลําพูน  แพร  นาน  แมฮองสอน  พะเยา  
พิษณุโลก  ตาก นครสวรรค อุตรดิตถ  พิจิตร  เพชรบูรณ  กําแพงเพชร  สุโขทัย  และ
อุทัยธานี 
  มีสิทธิ์สมัครสอบเขาเปนนักเรียนในโครงการ พสวท. ศูนยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
จังหวัดเชียงใหม เทานั้น 
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  4. ผูที่ศึกษาอยูโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขตการศึกษา 9 10  
และ  11)  ไดแก  จังหวัดตอไปน้ี ขอนแกน  อุดรธานี  หนองคาย  เลย  สกลนคร  
อุบลราชธานี  นครพนม  กาฬสินธุ  มหาสารคาม  รอยเอ็ด  ยโสธร  มุกดาหาร  นครราชสีมา  
ชัยภูมิ  บุรีรัมย  สุรินทร  และศรีสะเกษ 
  มีสิทธิ์สมัครสอบเขาเปนนักเรียนในโครงการ พสวท. ศูนยโรงเรียนแกนนคร
วิทยาลัย จังหวัดขอนแกน เทานั้น 
  5.  ผูที่ศึกษาอยูในโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาคใต (เขตการศึกษา 2  3  และ 4) ไดแก 
จังหวัดตอไปน้ี สงขลา  พัทลุง  นครศรีธรรมราช  สุราษฎรธานี  ชุมพร  ยะลา  ปตตานี  
นราธิวาส  สตูล  ภูเก็ต  ตรัง  กระบี่  และระนอง 
  มีสิทธิ์สมัครสอบเขาเปนนักเรียนในโครงการ พสวท.  ศูนยโรงเรียนหาดใหญ
วิทยาลัย จังหวัดสงขลา เทานั้น 

 2.  ระดับปริญญาตรี 
 ผูสมัครสอบมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนิสิต นักศึกษาในโครงการ พสวท. ของ
มหาวิทยาลัยใดใหเปนไปตามรายละเอียดดังตอไปน้ี ทั้งน้ีผูสมัครสอบตองเสียคาใชจายในการ
เดินทางไปสอบคัดเลือก ณ สนามสอบนั้น ๆ เอง 
 1. ผูที่ศึกษาอยูในโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และภาคกลาง ไดแก 
จังหวัดตอไปน้ี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี นครนายก 
ระยอง จันทบุรี ตราด พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี อางทอง สิงหบุรี สระบุรี และชัยนาท มีสิทธิ์
สอบเขาเปน นิสิต นักศึกษาในโครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร ศูนยจุฬาลงกรณ
มห า วิ ท ย า ลั ย  ก รุ ง เ ทพฯ  ห รื อศู น ย มห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ดล  ก รุ ง เ ทพฯ  ห รื อศู น ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ โดยเลือกเพียงแหงเดียว และเขียนระบุไวในใบสมัครให
ชัดเจน 
 2. ผูที่ศึกษาอยูในโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาคกลาง ไดแก จังหวัดตอไปนี้ นทบุรี ปทุมธานี  
นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ 
 มีสิทธิ์เลือกสมัครสอบเขาเปนนิสิต นักศึกษาในโครงการ พสวท.คณะวิทยาศาสตร 
ศูนยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 
 3.  ผูที่ศึกษาอยูในโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาคเหนือ ไดแก จังหวัดตอไปน้ี เชียงใหม 
เชียงราย ลําปาง ลําพูน แพร นาน แมฮองสอน พะเยา พิษณุโลก ตาก นครสวรรค อุตรดิตถ  
พิจิตร เพชรบูรณ  กําแพงเพชร สุโขทัย และอุทัยธานี 
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 มีสิทธิ์สมัครสอบเขาเปนนิสิตนักศึกษาในโครงการ พสวท. ศูนยมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
จังหวัดเชียงใหม 
 4.  ผูที่ศึกษาอยูในโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียบเหนือ ไดแก จังหวัดตอไปน้ี 
ขอนแกน อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร อุบลราชธานี นครพนม กาฬสินธุ มหาสารคาม 
รอยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ 
 มีสิทธิ์สมัครสอบเขาเปนนิสิตนักศึกษาในโครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร ศูนย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
 5. ผูที่ศึกษาอยูในโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาคใต ไดแก จังหวัดตอไปน้ี สงขลา พัทลุง
นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานีชุมพรยะลาปตตานี นราธิวาส สตูล ภูเก็ต ตรัง กระบี่ และระนอง 
 มีสิทธิ์สมัครสอบเขาเปนนิสิตนักศึกษาในโครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร ศูนย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จังหวัดสงขลา 

 1.4 โรงเรียนกีฬา  
 คุณสมบัติของผูสมัคร 
 1.  มีอายุตามเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 2.  เปนนักเรียนชาย-หญิง และสามารถอยูประจําได 
 3. เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง ไมทุพพลภาพ ไมมีโรคประจําตัว หรือเปนโรคที่เปน
อุปสรรคตอการศึกษาและการกีฬา 
 4.  มีสัญชาติไทย 
 5.  มีความประพฤติเรียบรอย ไมเคยถูกใหออกหรือไลออกจากโรงเรียนอ่ืน ๆ มาแลว 
 6.  ผูปกครองใหการยินยอมและปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนกีฬา   
 7. มีความถนัดและมีความสามารถพิเศษทางการกีฬาชนิดใดชนิดหนึ่ง ตามที่ประกาศ   
รับสมัคร   
 8.  ผูสมัครเขาเรียนในระดับชั้นใดตองกําลังเรียนอยูในระดับชั้นน้ัน   

 นักเรียนที่สมัครเขาเรียนเปนกรณีพิเศษ 
 โรงเรียนกีฬาจะรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเขาเรียนเปนกรณีพิเศษ โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติดังนี้ 
 1. เปนนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย มีศีลธรรม และวัฒนธรรม
อันดี   
 2. ไดรับเลือกเปนตัวแทนกีฬาชาติไทย เขารวมการแขงขันกีฬาโอลิมปคหรือกีฬาชิง
แชมป   

                         ES 203 90 



 3.  ไดอันดับที่ 1 – 8 ในการแขงขันกีฬาเอเซียนเกมส หรือ   
 4. ไดอันดับที่ 1 – 6 ในการแขงขันกีฬาซีเกมสหรือการแขงขันกีฬาเอเซียนแชมเปยน
ชิป ซึ่งมีประเทศตาง ๆ เขารวมการแขงขันไมนอยกวา 5 ประเทศ หรือ   
 5. ไดอันดับที่ 1 – 3 ในการแขงขันกีฬาระหวางประเทศในกลุมสมาชิกเอเซียนหรือการ
แขงขันกีฬาระหวางประเทศอื่น ๆ ซึ่งมีประเทศตาง ๆ เขารวมการแขงขันไมนอยกวา 3 
ประเทศ หรือ   
 6. ไดอันดับที่ 1 – 2 ในการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ หรือการแขงขันกีฬาแหงชาติ 
หรือการแขงขันกีฬาของสมาคมกีฬาตา ๆ จัดในระดับประเทศ ซึ่งมีเรียนเขารวมการแขงขันไม
นอยกวา 5 ทีม 
 ผูไดรับการพิจารณาใบสมัครเขาเรียนเปนกรณีพิเศษ ตองทดสอบความสามารถทาง   
สติปญญา และความพรอมทางเชาวปญญา และรับการตรวจรางกาย ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 การรับสมัครและสอบคัดเลือก 
 การรับสมัคร 

1. จะรับสมัครนักเรียนเขาเรียนตั้งแตชั้น ป. 1 – ม. 3 
2. สมัครที่หนวยงานของกรมพลศึกษาทุกจังหวัด 
3. ไมเสียคาใชจายในการสมัคร     

   การสอบคัดเลือก  แบงเปน 2 ขั้นตอน 
 1.  การสอบภาคปฏิบัติ 
 1.  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 2.  การทดสอบสมรรถภาพการเรียนรูทักษะกลไก 
 3.  การทดสอบความสามารถทางการกีฬา 
 2.  การสอบภาคทฤษฎี การตรวจสุขภาพและการทดสอบความสามารถพิเศษ
ทางการกีฬา 

 1.5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร เปนสถาบันการศึกษาแหงเดียวในประเทศไทยที่ผลิตบัณฑิตดานเด็กปญญาเลิศ ไดจัด
โครงการสงเสริมการศึกษาสําหรับเด็กเกงและเด็กที่มีความสามารถพิเศษขึ้น ชื่อวา “โครงการ
สงเสริมการศึกษาเพื่อเด็กปญญาเลิศ” โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเด็กปญญาเลิศและ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งไดดําเนินการจัดตั้งมูลนิธิสงเสริมเด็กปญญาเลิศ การ
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ฝกอบรมครูใหเขาใจการคัดแยกเด็ก การจัดกิจกรรมภาคฤดูรอนเพ่ือพัฒนาความสามารถของ
เด็กที่มีความถนัดทางดานศิลปะ ดนตรี ศิลปะสรางสรรค คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย  
จัดสํารวจเพื่อคัดแยกเด็กปญญาเลิศเขาโครงการทดลองจัดโปรแกรมdการศึกษาเสริมสําหรับ
เด็กปญญาเลิศ โดยไดรับความรวมมือจากโรงเรียนประถมสาธิตประสานมิตร จัดประกวดเด็กที่
มีความสามารถพิเศษสาขาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 
และมีเปาหมายที่จะขยายโครงการนี้จากสวนกลางไปสูสวนภูมิภาค และจากระดับประถมศึกษา
ไปสูระดับมัธยมศึกษาและระดับอ่ืน ๆ 

 วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือเปนศูนยสาธิตการสอนและการปฏิบัติงานสําหรับครูและผูที่สนใจ 
 2.  เพ่ือเปนรูปแบบของแหลงวิทยาการ สําหรับครูและผูที่เกี่ยวของ 
 3. เพ่ือเปนศูนยฝกอบรมสัมมนา และใหบริการสังคมในรูปแบบตาง ๆ ไดแก ครู               
ผูปกครอง และเยาวชนผูที่สนใจ 
 4.  เพ่ือเปนศูนยการศึกษา วิจัย คนควา ทางดานเด็กปญญาเลิศ 
 5.  เพ่ือเปนศูนยบริการแนะแนวฯ ใหคําปรึกษา ชวยในการคัดแยก (identify) แนะนํา
จัดการศึกษาเด็กปญญาเลิศแก ครู ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของ 
 6.  เปนสื่อกลางใหผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรวมมือกัน
คนควาหาวิธีการพัฒนาเด็กปญญาเลิศในดานตาง ๆ 

 กลุมเปาหมาย 
1. กลุมเปาหมายหลัก  ไดแก  เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถแขนงตาง ๆ 
2. กลุมเปาหมายหลัก  ไดแก 

  -  ครู และครูแนะแนว 
  -  ผูปกครอง 
  -  ผูที่เกี่ยวของ นักวิชาการ เชน แพทย นักจิตวิทยา บุคคลขางเคียง และ        
นักสังคมสงเคราะห 
  -  สื่อมวลชน องคกรที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน 

 กิจกรรมจะชวยพัฒนากลุมตาง ๆ ดังนี้คือ 
1. กลุมเปาหมายหลัก  ไดแก  ครู 
2. กลุมเปาหมายรอง  ไดแก   เด็ก  ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของ 
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 1.6 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
       1.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรวมมือกับโครงการ พสวท. จัดสรรทุนใหนิสิตที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร 
        2.  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝายประถม) 
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝายประถม) ไดจัดใหมีโครงการเด็ก
ปญญาเลิศขึ้นตั้งแตปการศึกษา 2534 โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้ 
  เปาหมายของโครงการ เพ่ือพัฒนาและสงเสริมความสามารถของเด็กปญญาเลิศให
เหมาะสมกับศักยภาพที่มีอยู จะไดเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติในอนาคต 
  วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือพัฒนาความคิดและความสามารถของเด็กปญญา
เลิศในระดับสูงกวาการเรียนในชั้นเรียนปกติ 
  วิธีการคัดแยกเด็ก การคัดแยกเด็กปญญาเลิศเขารวมโครงการใชวิธีการตาง ๆ 
หลายวิธีประกอบกัน ไดแก การวัดสมรรถภาพทางสมอง โดยใชแบบทดสอบสมรรถภาพทาง
สมอง Standard Progressive Matrices ของ Raven คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับชั้นที่ผานมา และการเสนอชื่อโดยครู 
  หลักสูตร หลักสูตรที่ใชในโครงการเด็กปญญาเลิศเปนหลักสูตรเสริมการเรียนใน
ชั้นเรียนปกติ หลักสูตร 2 ป ปแรกเปนหลักสูตรสําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 5 และปที่สอง
เปนหลักสูตรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนหลักสูตรที่มุงเนนการพัฒนาทักษะการ
คิดระดับสูงกวาหลักสูตรปกติ ไมเนนเนื้อหาเปนรายวิชา แตเปนการบูรณาการ ศาสตรหลาย
สาขาเขาดวยกัน 
  เวลาเรียน  เรียนนอกเวลาเรียนปกติ คือ เรียนหลังจากเลิกเรียนแลวสัปดาหละครั้ง        
ครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที ชวงเวลาเรียนประมาณ 15.15-16.30 น. 
  การเรียนการสอน เปนการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการทางความคิดไม
เนนเนื้อหาวิชา ลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอน มีความหลากหลาย ทาทายใหคิด เปด
โอกาสใหเด็กไดแสดงความสามารถอยางเต็มที่ตามความสนใจของตนเอง 
  การบริหารโครงการเปนความรวมมือระหวางภาควิชาประถมศึกษาครุศาสตร   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝายประถม) 
ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยกลุมอาจารยผูสนใจการพัฒนาเด็ก      
ปญญาเลิศ 
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  การประเมินผลโครงการ ประเมินจากผลงานของนักเรียน ความคิดเห็นของ
นักเรียน ความคิดเห็นของผูปกครอง และความคิดเห็นของผูสอน 

 1.7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ไดจัดตั้งขึ้นเม่ือ ป พ.ศ. 2536 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
เน่ืองในวโรกาสที่สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 3 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2536 ดวยสํานึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีตอ
งานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชากร
ของประเทศ ประกอบกับขณะนี้ประเทศกําลังตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ไปชวยพัฒนาโครงการตาง ๆ ของรัฐ และ
เพ่ือสนองตามพระราชประสงคที่ทรงมุงม่ันสงเสริมคุณภาพชีวิตในความเปนอยูและการศึกษา
ของประชาชน โดยเฉพาะนักเรียนทองถิ่นหางไกล ใหโอกาสแกเยาวชนที่มีความสนใจและมี
ความสามารถทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมไดฝกฝนความรูความสามารถ
ดานนี้เปนพิเศษตั้งแตเยาววัย 

 ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา ไดประกาศจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี จํานวน 12 โรงเรียน ในทุกเขตการศึกษา โดยไดรับพระราชทาน
นามวา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตอทายดวยชื่อจังหวัดที่เปนสถานที่ตั้งของโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัยและใชนามภาษาอังกฤษวา “Princess Chulabhorn’s College” และ
ดําเนินการประกาศจัดตั้งโรงเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2536-2539 พรอมทั้งพระราชทานแผนศิลา
ฤกษโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ดําเนินการจัดพิธีวางศิลาฤกษพรอมกันทั่วประเทศ 
จํานวน 12 โรงเรียน เม่ือวันพุธที่ 17 มกราคม 2539 ดังรายชื่อโรงเรียน ดังนี้ 
 1.  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศจัดตั้งเม่ือวันที่ 27 
กรกฎาคม 2536 ตั้งอยูที่ตําบลบางจาก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดตรัง ประกาศจัดตั้งเม่ือวันที่ 27 
กรกฎาคม  2536  ตั้งอยูเลขที่ 196 หมู 4 ตําบลบางรัก อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 3. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย ประกาศจัดตั้งเม่ือวันที่ 27 
กรกฎาคม  2536  ตั้งอยูที่เลขที่ 326 หมูที่ 2 ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 4. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดมุกดาหาร ประกาศจัดตั้งเม่ือวันที่ 4 
เมษายน  2537  ตั้งอยูที่ตาํบลบางทรายใหญ อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
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 5. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล ประกาศจัดตั้งเม่ือวันที่ 20 พฤษภาคม  
2537  ตั้งอยูที่ตําบลฉลุง อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
 6. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดบุรีรัมย ประกาศจัดตั้งเม่ือวันที่ 26 
พฤษภาคม  2537  ตั้งอยูที่ตําบลสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย 
 7. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี ประกาศจัดตั้งเม่ือวันที่ 2 มิถุนายน  
2537  ตั้งอยูที่ตําบลเขาใหญ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
 8. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเลย ประกาศจัดตั้งเม่ือวันที่ 2 มิถุนายน  
2537  ตั้งอยูที่เลขที่ 129 หมูที่ 5 ตําบลธาตุ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
 9. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ประกาศจัดตั้งเม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ  
2538  ตั้งอยูที่ตําบลหวยโปง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 
 10. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก ประกาศจัดตั้งเม่ือวันที่ 3 
กุมภาพันธ  2538  ตั้งอยูที่ตําบลมะขามสูง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 11. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี ประกาศจัดตั้งเม่ือวันที่ 31 
กรกฎาคม 2538  ตั้งอยูที่ตําบลบอเงิน อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 
 12. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี ประกาศจัดตั้งเม่ือวันที่ 19 มีนาคม  
2539  ตั้งอยูที่ตําบลหนองชาก อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 

 วัตถุประสงคการจัดตั้งโรงเรียน 
 1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 
 2. เพ่ือเปนสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ฝกทักษะความรู ความสามารถของ        
นักเรียนดายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ตั้งแตเยาววัย ซึ่งเปนการเตรียมบุคลากร
ไวรองรับโครงการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 
 3.  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนที่เรียนดี มีความสามารถทางดานวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี ไดมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นในการเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาและไดพัฒนาความรู 
พ้ืนฐานไดอยางเขมขน นําไปสูการแกปญหาและปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหไดผลอยางแทจริง 
 4.  เพ่ือเปนสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตัวอยาง ในดานการฝกบอบรมนักเรียนให
เปนประโยชนตอสังคม 

 เกณฑในการรับนักเรียน 
 เกณฑในการรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายจะแตกตางไปจาก
โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่ว ๆ ไป คือผูสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จะตองมีผลการเรียนใน
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ระดับชั้นประถมศึกษา รวม 3 ภาคเรียนสุดทาย ตองไมต่ํากวา 3.00 และผลการเรียนเฉลี่ยใน
กลุมวิชาทักษะและสรางเสริมประสบการณชีวิต ไมต่ํากวา 3.00 สําหรับผูสมัครชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 จะตองมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 5 ภาคเรียนแรกไมต่ํากวา 2.75 
ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 5 ภาคเรียน เฉพาะวิชาบังคับแกน ไมต่ํากวา 
3.00 รวมทั้ง   โรงเรียนจะเปดสอนเฉพาะในแผนการเรียนวิทยาศาสตร และเปดสอนวิชาเลือก
เฉพาะรายวิชาวิทยาศาสตรเทานั้น (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย. 2543:4) 
 สามารถสมัครไดในเขตพื้นที่จังหวัดที่เปนสถานที่ตั้งของโรงเรียนและจังหวัดในแตละ
เขตการศึกษา ตามประกาศรับนักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งกรมสามัญศึกษา 
(เดิม) จัดดําเนินการประกาศรับนักเรียนในแตละปการศึกษา ดังนี้ 
 -  ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3  เปดรับนักเรียนระดับละ 4 หอง รวม 12 หอง 
 -  ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 เปดรับนักเรียนระดับละ 6 หอง รวม 18 หอง รวม
หองเรียนทั้งสิ้น 30 หองเรียน มีนักเรียนหองเรียนละ 36 คน 

  2. หนวยงานที่เก่ียวของกับการพัฒนาบุคคลที่มีความบกพรอง 
   2.1 หนวยงานภาครัฐ      
    1. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  จะมีกรมประชาสงเคราะหเปน
หนวยงานหลักในการพัฒนารูปแบบของการดําเนินงานในลักษณะการสงเคราะหครอบครัว 
การฟนฟูสมรรถภาพบุคคลที่มีความบกพรองโดยชุมชน และรูปแบบการใหบริการ มี 3 
ประเภท ดังนี้ 
    1.1 ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการ มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถดานอาชีพตามความถนัด และความเหมาะสมกับสภาพความพิการ รวมทั้ง
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือใหสามารถพึ่งพาตนเองและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติ 
หนวยงานดังกลาวนี้มี 7 แหง ไดแก 
 1.1.1 ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 1.1.2 ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
 1.1.3 ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการบานทองพูนพนัส จังหวัดอุบลราชธานี 
 1.1.4 ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม 
 1.1.5 ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการภาคใต จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 1.1.6 ศูนยบริการสวัสดิการ สังคมเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 5 
รอบ จังหวัดลพบุรี 
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 1.1.7 สถานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
อุบลราชธานี 
    1.2 สถานสงเคราะห มีบทบาทในการอุปการะเลี้ยงดูและฟนฟูปรับสภาพ
บุคคลที่มีความบกพรองที่ไมสามารถชวยตัวเองได ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระดับหนึ่ง มี
ความสุขตามอัตภาพ อยางนอยที่สุดสามารถชวยตนเองได หรือคืนกลับสูสังคมได หนวยงาน
ดังกลาวมี 8 แหง ไดแก 
 1.2.1 สถานสงเคราะหเด็กออนพิการทางสมองและปญญาปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี (รับเด็กพิการทุกประเภทตั้งแตแรกเกิด - 7 ป) 
 1.2.2 สถานสงเคราะหเด็กออนพิการทางสมองและปญญาปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี รับเด็กพิการทางสมองและปญญา (รับเด็กพิการทางสมองและพิการซ้ําซอน 
อายุ 7 – 18 ป) 
 1.2.3 สถานสงเคราะหเด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
(รับเด็กพิการทางกาย ตาบอด หูหนวก แขนขาพิการ และพิการซ้ําซอน อายุ 5-18 ป) 
 1.2.4 สถานสงเคราะหคนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ (รับคนพิการทุกประเภท อายุ 18 ปขึ้นไป จนถึงวัยชรา) 
 1.2.5 สถานสงเคราะหคนพิการและทุพพลภาพบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา (รับคนพิการทุกประเภท อายุระหวาง 18 ปขึ้นไป จนถึงวัยชรา) 
 1.2.6 สถานสงเคราะหคนพิการและทุพพลภาพบางละมุง จังหวัดชลบุรี    
รับคนพิการทุกประเภท อายุระหวาง 18 ปขึ้นไปจนถึงวัยชรา 
 1.2.7 สถานสงเคราะหบานกึ่งวิถีชาย จังหวัดปทุมธานี รับคนพิการทาง
จิตหรือพฤติกรรม เพศชายที่มีอาการทุเลาแลวจากโรงพยาบาลโรคจิตตาง ๆ ทั่วประเทศ อายุ
ตั้งแต 18 ปขึ้นไป 
 1.2.8 สถานสงเคราะหบานกึ่งวิถีหญิง จังหวัดปทุมธานี รับคนพิการทาง
จิตหรือพฤติกรรม เพศหญิงที่มีอาการทุเลาแลวจากโรงพยาบาลโรคจิตตาง ๆ ทั่วประเทศ อายุ
ตั้งแต 18 ปขึ้นไป 
  3. ศูนยพัฒนาอาชีพคนพิการ มีบทบาทในการฝกอาชีพ ตลอดจนสงเสริม และ
สนับสนุนอาชีพ ใหเหมาะสมกับความถนัดและความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพความพิการ
แตละคน ทางศูนยจะเนนการชวยเหลือคนพิการดวยการฝกอาชีพ และนอกจากนี้ยังมีบริการ 
การหางานเพื่อเสริมรายไดใหกับครอบครัว 
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  2. กระทรวงสาธารณะสุข ไดดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดประเภท
และลักษณะคนพิการ รวมทั้งเรื่องเก่ียวกับการรักษาพยาบาล การฝกอาชีพ การเผยแพร
ความรู การฟนฟูสมรรถภาพ การจัดสวัสดิการ การสงเคราะหปจจัย 4 การจัดหาอุปกรณ การ
ชวยเหลือดานอ่ืน ๆ เปนตน 

  3. กรุงเทพมหานคร  ไดดําเนินการจัดการศึกษาใหกับคนพิการที่อยูในสังกัด โดยมี
หนวยงานสังกัดดูแล ไดแก โรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานครทุกแหง ตามความพรอม 

  4. กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการ
จัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ไดกําหนดนโยบายและมอบหมายใหหนวยงานในสังกัดทั้งสวนกลาง 
และภูมิภาค รวมกันรับผิดชอบ จัดการศึกษาใหสอดคลองกับภารกิจของแตละกรม ดังน้ี (พิมพ
พรรณ วรชุตินธร. 2545 : 46 - 52) 
  1. ทุกสํานักที่มีสถานศึกษารับผิดชอบจัดการเรียนรวม ตามระดับการศึกษาที่แตละ
สํานักรับผิดชอบ 
  2. ใหจัดการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะความ
พิการเทาที่จําเปน และสงเสริมใหภาคเอกชนรวมจัดการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ 
  3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษานอกโรงเรียน ทําหนาที่จัดการศึกษาใหคน
พิการนอกระบบโรงเรียน ในหลักสูตรที่หลากหลายทั้งสายสามัญ และสายอาชีพตามความ
ตองการจําเปนของคนพิการแตละบุคคล 
  4. สํานักที่ไมมีสถานศึกษา ทําหนาที่สงเสริมสนับสนุนใหการจัดการศึกษาเพื่อคน
พิการสามารถจัดไดอยางดี มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ตามนโยบายและภารกิจที่
กระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 
  5. ใหศูนยการศึกษาพิเศษเขตและจังหวัด ประสานงานทั้งกับครอบครัว ชุมชน 
สถานศึกษาหรือสถานพยาบาล เพ่ือใหคนพิการไดรับการพัฒนาแบบองครวมตั้งแตแรกเกิด
หรือแรกพบความพิการ 
  หนวยงานตาง ๆ ที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบเพื่อคนพิการ ไดแก 
หนวยงานตอไปน้ี 

 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 ไดมีการจัดตั้งกองการศึกษาพิเศษขึ้น ทําหนาที่จัดการศึกษาใหกับคนพิการ โดยเฉพาะใน 2 

ลักษณะ คือ จัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการในระบบโรงเรียนประเภทไป-กลับ และจัดการ
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ศึกษาสงเคราะหสําหรับผูดอยโอกาสอื่น ๆ คนพิการและผูที่มีฐานะยากจนในลักษณะประจําการ

จัดการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการในระบบโรงเรียนมีรูปแบบการจัด 4 รูปแบบ คือ 

 รูปแบบที่ 1 จัดเปนโรงเรียนเฉพาะทางตามความพิการแตละประเภท 
 ดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการดานตาง ๆ ไดแก ความพิการทางตา ทางหู 
ทางสมอง และทางรางกาย รวมทั้งการใหการศึกษาแกเด็กเจ็บปวยเร้ือรังในโรงพยาบาล 
นอกจากนี้ยังใหความรวมมือกับโรงเรียน องคกรหรือมูลนิธิเอกชน ปจจุบันมีโรงเรียนการศึกษา
พิเศษเฉพาะทางตามประเภทของความพิการ จํานวน 41 แหง 

ประเภทโรงเรียน จํานวนโรงเรียน  (แหง) 
โรงเรียนสอนเด็กพิการหูหนวก - หูตึง 16 
โรงเรียนสอนเด็กพิการหูหนวก - ปญญาออน 15 
โรงเรียนสอนเด็กพิการปญญาออน 6 
โรงเรียนสอนเด็กพิการตาบอด 2 
โรงเรียนสอนเด็กปญญาออน - แขนขา 1 
โรงเรียนสอนเด็กพิการแขนขา - ลําตัว 1 

  การจัดการศึกษาโดยแยกตามประเภทความพิการนี้เปนไปตามความเชื่อในการจัด
การศึกษาเพื่อสนองความแตกตางระหวางบุคคล และการจัดเด็กที่มีความตองการใกลเคียง 
หรือประเภทเดียวกันไวดวยกัน เพ่ือความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน การใชสื่อ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมรวมกัน ซึ่งเปนการประหยัดงบประมาณ ตลอดจนสามารถทําการ
วิเคราะหวิจัยความพิการเฉพาะดานไดลึกซึ้งและเปนระบบ 

  รูปแบบที่ 2 การจัดเปนศูนยบริการการศึกษาพิเศษ 
  เน่ืองจากคนพิการรอยละ 90 ยังไมมีโอกาสไดรับการศึกษา รัฐบาลเห็นความสําคัญ
ของการจัดการศึกษาพิเศษที่สอดคลองกับเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) คือ การจัดการศึกษาใหเด็กพิการไดเรียนรวมกับเด็ก
ปกติ เพ่ือเปนการขยายโอกาสทางสังคมใหกับเด็กพิการ จึงไดจัดศูนยการศึกษาพิเศษรับเด็ก
พิการมากกวา 1 ประเภทใหเรียนในโรงเรียนเดียวกัน แตแยกกลุมนักเรียนตามประเภทของ
ความพิการ จํานวน 5 แหง มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 542 คน 
  การจัดศูนยการศึกษาพิเศษใหรับเด็กพิการมากกวา 1 ประเภทเขาเรียนน้ีมีขอดี คือ 

1. เปนการขยายโอกาสใหเด็กพิการของแตละจังหวัดไดเขาเรียนอยางทั่วถึง 
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2. เด็กสามารถไป - กลับได ทําใหไดอยูกับครอบครัวใกลชิดบิดามารดาและ      
ญาติพ่ีนอง 

3. เปนการเตรียมความพรอมจากศูนยการศึกษาพิเศษเพื่อสงเขาเรียนรวมกับเด็ก
ปกติในโรงเรียนปกติ 

4. เปนศูนยใหคําแนะนําผูปกครองเด็กพิการทุกประเภท 
5. ประหยัดคาใชจายของรัฐในการจัดโรงเรียนการศึกษาพิเศษและคาใชจายนักเรียน

ประจํา เชน สรางหอพัก คาอาหาร ฯลฯ 
6. ในแตละจังหวัดมีคนพิการหลายประเภทบางจังหวัดมีเด็กพิการแตละประเภทไม

มากพอที่จะสรางโรงเรียนแยกตามความพิการ การรวมเด็กพิการมากกวา 1 ประเภททําใหการ
เปดเรียนมีความเปนไปไดสูง 

   รูปแบบที่ 3  จัดการเรียนรวม 
   การจัดการเรียนรวมเปนการจัดใหเด็กพิการไดเรียนรวมกับเด็กปกติ ซึ่งจัดในหลาย
ลักษณะ คือ 
  1. จัดเปนชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติเต็มเวลา คือ เปดชั้นเรียนสําหรับเด็กพิการตางหาก
ในโรงเรียนปกติ วิธีนี้เปนการเปดโอกาสใหเด็กพิการไดรวมกิจกรรมกับเด็กปกติ เชน เขาแถว
เคารพธงชาติตอนเชา รับประทานอาหารกลางวันในโรงอาหาร รวมกิจกรรมไหวครู แขงกีฬา
วันเด็ก ปใหม การดูแลรักษาความสะอาดในโรงเรียน เปนตน แตเวลาเรียนก็เรียนอยูในกลุม
หรือในชั้นเรียนพิเศษของตน 
  2. จัดเปนชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติบางเวลา คือ การสงเด็กเขาเรียนรวมในบางเวลามี
ลักษณะใกลเคียงกับการจัดประเภทแรก เพียงแตสงเด็กนักเรียนออกไปเรียนรวมกับเด็กปกติ
ในวิชาที่เด็กสามารถเรียนรวมได เชน พลศึกษา ศิลปะ ขับรองดนตรี จริยศึกษา เปนตน เม่ือ
หมดเวลาเรียนตามชั่วโมงที่สงไปเรียนรวมแลว เด็กก็กลับมาเรียนในชั้นเรียนพิเศษอีก 
  3. จัดเรียนรวมเต็มเวลา เด็กที่ไดรับการซอมเสริมและพัฒนาทางดานวิชาการดีแลว    
หากไดรับการประเมินและพิจารณาวามีความรู ความสามารถ มีความเหมาะสมพอที่จะเรียนใน
ชั้นปกติได ก็สงเขาไปเรียนในชั้นปกติไมตองกลับมาเรียนในชั้นพิเศษอีก 
  4. จัดเปนศูนยเสริมวิชาการ ในกรณีที่มีเด็กพิการหลายระดับชั้นเรียนอยูในโรงเรียน
เดียวกัน ชั้นละ 2-3 คน ไมสามารถจัดเปนชั้นพิเศษแยกตางหากได ก็จัดนักเรียนพิการ
เหลานั้นเขาเรียนในหองเดียวกัน มีครูการศึกษาพิเศษดูแลชวยเหลือและจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามระดับความรูของนักเรียนแตละคน ครูอาจจะสงนักเรียนจากศูนยไปรวมกิจกรรม
ตาง ๆ ของโรงเรียนหรือสงเรียนรวมบางเวลาหรือเต็มเวลาไดเชนกัน 
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  การจัดการเรียนรวมเปนการเปดโอกาสใหเด็กพิการไดอยูในสังคมปกติ ไดเรียนรูและ   
ปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมที่แวดลอมตนเองได มีเพ่ือนที่เปนปกติทั้งที่เปนเพ่ือนเรียนและ
เพ่ือนบานขณะเดียวกันนักเรียนปกติก็มีประสบการณอยูรวมกันกับคนพิการ ไดชวยเหลือซ่ึง
กันและกันเกิดความรูสึกเห็นอกเห็นใจและเรียนรูที่จะปฏิบัติตอคนพิการในฐานะที่เปนบุคคล
หนึ่งของสังคม 

  รูปแบบที่ 4  จัดเปนโครงการสําหรับเด็กเจ็บปวยระยะยาว 
  โครงการนี้ใหบริการแกเด็กวัยเรียนจํานวนหนึ่งที่เจ็บปวยเรื้อรังตองพักการเรียน รักษา
ตัวในโรงพยาบาลเปนเวลานาน ทําใหเวลาเรียนไมพอ และไมสามารถเรียนทันตามชั้นเรียนได 
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษรวมกับโรงพยาบาลจัดชั้นเรียนพิเศษและจัดสอนตามเตียงใน 
โรงพยาบาลตาง ๆ มีโรงพยาบาลที่รวมในโครงการนี้ 11 แหง คือ 

โรงพยาบาล แหง 
โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 6 
โรงพยาบาลขอนแกน 2 
โรงพยาบาลเชียงใหม 1 
โรงพยาบาลสมุทรปราการ 1 
โรงพยาบาลปทุมธานี 1 

รวม 11 
 
  สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 
  การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสําหรับคนพิการในอดีตที่ผานมามิไดมีรูปแบบการ
เรียนการสอนที่แตกตางไปจากการศึกษานอกโรงเรียนที่จัดขึ้นสําหรับคนปกติ นักศึกษาที่มี
สภาพความพิการทุกคนจะตองเรียนและทํากิจกรรมหรือฝกปฏิบัติตามหลักสูตรของการศึกษา
นอก โรงเรียนเชนเดียวกับนักศึกษาปกติอ่ืน ๆ ทําใหมีคนพิการที่มีโอกาสไดเขาเรียนตาม
หลักสูตรของการศึกษานอกโรงเรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีพนอยมากและสวนใหญเปนผูที่
มีความพิการไมมากนักสําหรับผูที่มีความพิการคอนขางมากหรือมีความพิการซ้ําซอนแทบจะ
เปนผูที่หมดโอกาสเขารับการศึกษานอกโรงเรียนเลยทีเดียว ทั้งน้ีเพราะขอจํากัดและอุปสรรค
ตาง ๆ ทั้งจาก ผูพิการเองและจากสภาพแวดลอม ตลอดจนอาคารเรียน การจัดระบบการเรียน
การสอนและอื่น ๆ ซึ่งไมเอ้ืออํานวยใหคนพิการเหลานี้ไดรับโอกาสทางการศึกษานอกโรงเรียน
ไดอยางแทจริง 
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  การศึกษานอกโรงเรียนไดเร่ิมจัดการศึกษานอกโรงเรียนสําหรับคนพิการตั้งแต         
พ.ศ. 2537 โดยไดเริ่มโครงการทดลองเพื่อพัฒนารูปแบบและหาแนวทางการจัดการศึกษานอก         
โรงเรียนสําหรับผูบกพรองทางสายตา และในป พ.ศ. 2538 ไดจัดทําโครงการทดลองเพื่อ
พัฒนารูปแบบและหาแนวทางสําหรับผูบกพรองทางสติปญญาและผูบกพรองทางการไดยิน 

  รูปแบบการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสําหรับคนพิการ 
  เน่ืองจากการศึกษานอกโรงเรียนมีขอจํากัดดานอาคารสถานที่ บุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน ครูผูสอน ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ดังน้ันรูปแบบของการ
จัดการศึกษาสําหรับคนพิการที่การศึกษานอกโรงเรียน จัดทําขึ้นจึงเนนที่การสงเสริมและ
สนับสนุนใหหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐเอกชน ตลอดจนครอบครัวและชุมชนใหเขามามีสวนรวมใน
การจัด โดยการศึกษานอกโรงเรียน ใหการสนับสนุนดานหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน การ
อบรม คาตอบแทนครูผูสอน ตลอดจนทําระเบียบที่เกี่ยวของและจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ 
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 รูปแบบการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสําหรับคนพิการที่กรมการศึกษานอกโรงเรียน    
จัดทําขึ้น มี 2 รูปแบบ 
 
รูปแบบที่ 1 : จัดการศึกษานอกโรงเรียนสําหรับคนพิการ โดยหนวยงานภาครัฐ และ เอกชน 

 รูปแบบการจัด บทบาท กศน. 
สงเสริม/สนับสนุน 

บทบาทหนวยงาน
อื่นๆ (NGO/GO) 
สงเสริม/สนับสนุน 

เหตุผล 

สงเสริม ใหหนวยงาน
อื่นทั้งภาครัฐ/เอกชนมี
สวนรวมในการจัด 
กศน. สําหรับคนพิการ 
3 แนวทาง คือ จัด
การศึกษานอก
โรงเรียน สายสามัญ/
สายอาชีพ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ใหมากที่สุด 

- หลักสูตร 
- สื่อการเรียนการสอน  
   สําหรับคนพิการ 
- การวัดผลประเมินผล 
- คาตอบแทน 
- การฝกอบรมครู 
- ระเบียบที่เกี่ยวของ 
- สิ่งอํานวยความ  
  สะดวกที่เกี่ยวของ 
- การนิเทศและการ
ติดตามผล 

- อาคารสถานที่ 
- บุคลากร/เจาหนาที่ 
- ครูประจํากลุม 
- วิทยากร 
- สิ่งอํานวยความ 
  สะดวกคนพิการ 
- จัดการเรียนการสอน 
   แกกลุมคนพิการ 

ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษา
นอกโรงเรียนมีขอจํากัด
ดานบุคลากรที่เชี่ยวชาญ
ดานการศึกษาคนพิการ 
ดานอาคารสถานที่
สําหรับคนพิการ ดาน
ครูผูสอน ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกคนพิการ
หากใชทรัพยากรรวมกัน
กับหนวยงานอื่นที่มีอยู
แลว ก็จะทําใหเกิด
ประโยชนอยางดียิ่งตอ
การจัดการศึกษา และยัง
เปนการใชงบประมาณ
อยางประหยัดอีกดวย 
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รูปแบบที่ 2 :  จัดการศึกษานอกโรงเรียนสําหรับคนพิการ โดยบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
 รูปแบบการจัด บทบาท กศน. 

สงเสริม/สนับสนุน 
บทบาท 

ครอบครัว/ชุมชน 
สงเสริม/สนับสนุน 

เหตุผล 

สําหรับคนพิการ 3 
แนวทาง คือ การ
จัดการศึกษานอก        
โรงเรียนสายสามัญ / 
สายอาชีพ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ในศูนยการเรียนชุมชน 

- หลักสูตร 
- สื่อการเรียนการสอน  
   สําหรับคนพิการ 
- การวัดผลประเมินผล 
- คาตอบแทน 
- การฝกอบรมครู 
- ระเบียบที่เกี่ยวของ 
- สิ่งอํานวยความ  
  สะดวกที่เกี่ยวของ 
- การนิเทศและการ
ติดตามผล 

- ดูแลคนพิการ  
- สอนคนพิการ      
- เปนวิทยากรทองถิ่น 
- รวบรวมคนพิการ 
   เปนกลุม 
- เปนศูนยกลางคน 
  พิการ 
- จัดการศึกษานอก
โรงเรียนการเรียนการ
สอนแกกลุมคนพิการ
ในทองถิ่น 

คนพิการสวนใหญจะอยู
ในชุมชน และอาศัยกับ
ครอบครัวฉะนั้น
ครอบครัวและชุมชน
นาจะมีสวนรวมและมี
บทบาทมากขึ้น เพราะ
ครอบครัวและชุมชนมี
หนาที่ดูแลคนพิการอยู
แลวจึงควรใหมีบทบาท
ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
1. ชวยเรื่องดูแลคน  
    พิการใหมีคุณภาพ 
    ชีวิตที่ดีขึ้น 
2. ครอบครัวชุมชนตอง 
    เขามามีบทบาทใน 
    การจัดการศึกษาให 
    แกคนพิการ 

 
 2.2 หนวยงานภาคเอกชน ที่เขามามีบทบาทในการดูแลและชวยเหลือคนพิการ
ทางดานการใหบริการดานตาง ๆ ตลอดจนการใหการสงเคราะห ในหลายลักษณะเปนจํานวน
มาก หนวยงานเหลานี้ถือวาเปนองคกรสําคัญ ที่มีสวนชวยใหคนพิการไดรับการสงเสริมและ
ฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ ตลอดจนการพัฒนาความรูความสามารถ ใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพ หนวยงาน เอกชนที่สําคัญ ๆ มีดังนี้ 
 1. สมาคมคนพิการแหงประเทศไทย 
  เปนองคกรที่ทําหนาที่เปนตัวแทนคนพิการในเรื่องสิทธิและผลประโยชนของคนพิการ
โดยสวนรวม ใหความชวยเหลือและสงเสริมสวัสดิการ สงเสริมและฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ 
ตลอดจนการเผยแพรความรูและขอมูลตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอคนพิการ 
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 2. สมาคมทหารผานศึกษาแหงประเทศไทย 
  เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือการชวยเหลือและประสานกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือ
ประโยชนของทหารผานศึกที่พิการ เปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญในการใหการสงเคราะหทหาร
ผานศึก 
 3. สมาคมคนพิการพระประแดง 
  เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเปนศูนยกลางในการติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นคนพิการ สงเสริมและสนับสนุนใหคนพิการไดทําประโยชนตอสังคมตลอดจนการรวมมือ
กับหนวยงานตาง ๆ ในการแกปญหาของคนพิการ 
 4. มูลนิธิสงเคราะหคนพิการพระประแดง 
  เปนองคกรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการสงเคราะหชวยเหลือคนพิการและทุพพลภาพที่ไรญาติ
ขาดที่พ่ึงพิง การชวยเหลือทางดานการฟนฟูสมรรถภาพ การใสอวัยวะเทียมตลอดจนการ         
ฝกอาชีพ 
 5. สมาคมสุขภาพจิตแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
  เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการเผยแพรความรูเกี่ยวกับสุขภาพจิต ตลอดจนการ 
สงเสริมสวัสดิการและสุขภาพจิตของประชาชน 
 6. สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย 
  เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดสวัสดิการใหกับคนตาบอดทั่วประเทศ ในดานการ
สงเสริมการประกอบอาชีพ การศึกษาและการรักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถภาพและการ
ทํางาน การประสานกับหนวยงานภาครัฐในการสงเสริมสวัสดิการใหกับคนพิการ เชน การลด
คาโดยสาร การทําบัตรประชาชน เหลานี้เปนตน 
 7. ศูนยการศึกษาคนตาบอดขอนแกน 
  เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือการพัฒนาความรูความสามารถทางอาชีพเกษตร ดนตรี     
พ้ืนเมืองอีสาน และดนตรีสากล พรอมทั้งจัดหาทุนสงเสริมการประกอบอาชีพสวนตัว ตลอดจน
การจัดหาทุนใหกับคนพิการทางสายตา 
  8. ศูนยฝกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน 
  เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือชวยเหลือหญิงตาบอดที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป จนถึงอายุ 30 ป     
ที่ยังไมเคยเขาเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอด และยังไมเคยไดรับการฝกอบรมในทางใดทาง
หน่ึงมากอนใหไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ รูจักการทํางานและชวยเหลือตนเองโดยการ
ฝกอบรมทางดานอาชีพ 
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 9. มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
  เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการสงเสริมการศึกษาใหกับเด็กที่มีอายุ 5-12 ป ขึ้นไป ใหมี
ทักษะเบื้องตนในการใชอวัยวะของรางกาย และการใชอักษรเบรลล ผลิต บริการสื่อ และตํารา
เรียนตามหลักสูตร ตลอดจนการฝกอบรมคนพิการตาบอดในชนบท 
 10. มูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ 
   เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือการสงเสริมและจัดการศึกษาพิเศษใหกับเด็กปญญาออน
และครอบครัว การฟนฟูสมรรถภาพของคนปญญาออน ตลอดจนการสงเสริมสนับสนุนการวิจัย 
การอบรมและการเผยแพรความรูเกี่ยวกับบุคคลปญญาออน 
 11. สมาคมผูปกครองบุคคลปญญาออน 
   เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือการสงเสริมฟนฟูอาชีพและการศึกษาของบุคคลปญญา
ออนระดับปานกลาง และระดับหนัก อายุระหวาง 6-16 ป การสงเสริมสวัสดิภาพของคนปญญา
ออน การใหบริการแนะนํา ปรึกษาในการดูแลและฝกอบรมบุคคลปญญาออน ตลอดจนการ
เผยแพรความรูในดานการปองกันการเปนปญญาออนกับสาธารณชน 
 12. คณะกรรมการประสานงานองคการดานปญญาออนภาคเอกชน 
   เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ เปนแหลงกลางในการรวบรวมขอมูลดานนโยบาย          
การประสานงานดานนโยบาย แผนและการปฏิบัติงาน ระหวางภาครัฐและเอกชน ที่ทํางาน
เกี่ยวกับบุคคลปญญาออน ตลอดจนการรณรงคเสริมสรางทัศนคติประชาชน และการกระตุน
ประชา-ชนใหเขามามีสวนรวมในการแกปญหาเกี่ยวกับบุคคลปญญาออน 
 13. คณะภคินีธิดาเมตตาธรรมสังฆมณฑลจังหวัดอุดรธานี 
   เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือการฟนฟูปรับสภาพเด็กพิการ ทั้งที่พิการทางสมองและ
พิการทางแขน ขา ลําตัว การฝกอบรมผูปกครองใหเด็กเขาใจและเรียนรูวิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง
ในการเลี้ยงดูใหการสงเคราะหผูปวยโรคเรื้อน ใหบริการรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน และผูชราที่
ปวยเปนโรคเรื้อน ตลอดจนผูหายปวย และการฝกอาชีพแกเยาวชนสตรีที่เปนบุตรหลานผูปวย         
โรคเรื้อน 
 14. สมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย 
   เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือการฝกอาชีพใหกับคนหูหนวก การจัดตั้งกลุมสมาชิกคน     
หูหนวกในแตละจังหวัด และกระตุนใหมีการจัดกิจกรรมชุมชน การใหการศึกษาโดยการสอน
ภาษามือ ตลอดจนการเผยแพรความรูตาง ๆ ใหกับคนหูหนวก เพ่ือใหมีความกาวหนามาก
ยิ่งขึ้น 
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 15. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 
   เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือใหบริการทางดานการศึกษาและการฝกกายภาพสําหรับ
เด็ก การฟนฟูเด็กพิการในชุมชน การใหการศึกษาแกชุมชน และบุคคลที่เกี่ยวของในการ
แกปญหาคนพิการ และการมีทัศนคติที่ดีตอคนพิการ ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการฟนฟูเด็กพิการ 
 16. มูลนิธิชีวิตใหมในพระอุปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี 
   เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือฟนฟูสมรรถภาพแกผูปวยโรคเรื้อนและโรคจิตที่หายแลว      
ใหการสงเคราะหแกผูสูงอายุ และผูพิการ จัดอบรมทางดานอาชีพ และจัดบริการอื่น ๆ เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป 
 17. มูลนิธิสงเคราะหสภาพผูปวยพิการ นครเชียงใหมในพระบรมราชูปถัมภ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
   เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการชวยเหลือดูแลคนพิการ จัดหาเวชภัณฑอุปกรณ
บําบัดรักษา การฝกอาชีพ และหางานที่เหมาะสมใหแกผูปวยพิการ 
 18. บานมารียนิรมล (เชียงใหม) 
   เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือการฝกอาชีพตัดเย็บเสื้อผาใหกับหญิงที่พิการ เพ่ือให
สามารถประกอบอาชีพได ตลอดจนใหบริการการสงเคราะหที่พักอาศัยและอาหารใหกับหญิง     
ที่พิการ 
 19. ชมรมคนตาบอดผูคาสลาก (กรุงเทพมหานคร)  
   เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการรวมกลุมและประสานงานกับคนตาบอดที่ประกอบ
อาชีพในการคาสลาก ตลอดจนการจัดสวัสดิการใหกับคนตาบอดที่คาสลาก เชน การ
รักษาพยาบาล ทุนการศึกษา การอุดหนุนทุนประกอบอาชีพ 
  20. ชมรมดนตรีคนตาบอดแหงประเทศไทย 
   เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหคนตาบอดที่มีความสามารถ   
ทางดนตรี การฝกอบรมคนตาบอดที่ประกอบอาชีพทางดนตรี ในดานความประพฤติ และ
มารยาทในสังคม และประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ในการสงเสริมการประกอบอาชีพดนตรี
ตลอดจนชวยเหลือดานสวัสดิการตาง ๆ 
 21. ชมรมสตรีตาบอดแหงประเทศไทย 
   เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อชวยเหลือดานสวัสดิการแกสมาชิก เชน การใหเงิน
ชวยเหลือการชวยบําเพ็ญกุศลศพ การเผยแพรความรูและประสบการณที่เปนประโยชนในชีวิต   
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ประจําวัน การฟนฟูสมรรถภาพทางกาย การฝกทักษะทางการอาน เขียน อักษรเบรลล            
การจําหนายสินคาราคาถูก และการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
 22. มูลนิธิคอลฟลดเพื่อคนตาบอด 
   เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือการจัดการศึกษาและการฝกอบรมใหกับเด็กและผูใหญ       
ที่ตาบอด โดยการบริการสอนอาน เขียน อักษรเบรลลแกผูพิการตาบอด สอนวิชาชีพ การนวด
แผนโบราณ และการทํานายโชคชะตา ตลอดจนการสอนการศึกษาสามัญ ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย บริการใหกับเด็กตาบอด มุงเนนการฝกความ
พรอมเก่ียวกับการชวยตนเอง ความรูพ้ืนฐาน และการอยูรวมกับผูอ่ืน 
 23. มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแหงประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) 
   เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือการใหการรักษาพยาบาลและการบริการแกผูยากจนที่
ปวยเปนโรคเรื้อน ชวยเหลือผูหายปวยโรคเรื้อนในดานที่อยูอาศัยและการประกอบอาชีพ 
 24. มูลนิธิคณะสงฆพระมหาไถ 
  เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อการใหบริการทางดานการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพแก
คนพิการ แขน ขา ลําตัว ที่มีฐานะยากจน พรอมทั้งใหการฝกอาชีพ เชน คอมพิวเตอร 
อิเล็กทรอนิกส บริการจัดการศึกษาใหกับเด็กตาบอด ตลอดจนการสงเคราะหผูปวยโรคเรื้อน 
 25. มูลนิธิคุณากร 
   เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อใหการสงเคราะหชวยเหลือลูกจางที่ประสบอันตราย
เน่ืองจากการทํางาน เปนผลใหพิการหรือทุพพลภาพ ตลอดจนการเสริมความรูและทัศนคติทั้ง
ลูกจางและนายจางในการปองกันและลดอุบัติเหตุในการทํางาน 
 26. มูลนิธิชวยเหลือและใหการศึกษาแกคนตาบอดแหงประเทศไทยภาคเหนือ 
   เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อใหการชวยเหลือ และใหการศึกษาทั้งสายสามัญและ
อาชีพแกคนตาบอดที่ขาดโอกาสในเขตภาคเหนือ โดยรับเด็กพิการทางตาที่มีอายุตั้งแต 7-18 
ป ปจจุบันไดโอนกิจการใหกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา 
 27. มูลนิธิเชียงใหมเพื่อผูพิการ 
   เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อการสงเคราะหคนพิการ โดยการตั้งบานพักสําหรับคน
พิการ พรอมทั้งใหการฝกอาชีพแก คนพิการดาน แขน ขา ลําตัว และจัดหางานใหทํา ตลอดจน
เผยแพรความรูตาง ๆ ใหกับคนพิการและประชาชนทั่วไป 
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 28. มูลนิธิดวงตาสุรนารี 
  เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือจัดกิจกรรมและบริการในการปองกันตาบอดและการ
สงเคราะหคนไขอนาถา เชน การตัดแวนตาใหกับคนไขหลังผาตัด ตอกระจกตลอดจนนักเรียน
ที่ยากจน 
 29. มูลนิธิปเตอรคอนเดอรัส 
   เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเรื้อน และการใหทุนการศึกษาแก
บุตรผูปวย ตลอดจนการสงเคราะหในดานที่อยูอาศัยและบานพักใหกับครอบครัวผูปวยที่ขาด
แคลนบานพัก 
 30. มูลนิธิสงเคราะหคนพิการจังหวัดนครราชสีมา 
   เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อการสงเคราะหคนที่พิการทางดานอุปกรณแขน ขา
เทียม การฝกอาชีพใหกับคนพิการ การดูแลชวยเหลือคนพิการในเรื่องชีวิต ความเปนอยู
ประจําวัน เชน การเลี้ยงอาหาร เปนตน 
 31. มูลนิธิสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญาออน 
   เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อการสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญา โดยการ
ชวยเหลือดานปจจัย 4  การจัดพยาบาล การจัดสวัสดิการ ตลอดจนการสนับสนุนการเผยแพร
ความรูและการฝกอบรมทางดานเด็กปญญาออน 
 32. มูลนิธิสงเคราะหเด็ก 
   เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อการสงเคราะหเด็กหูหนวกที่มีอายุ 4-8 ป ใหไดรับ
การศึกษา ตลอดจนการสงเคราะหเด็กกําพราโดยการใหที่อยูอาศัย อาหาร และการศึกษา 
  33. มูลนิธิสงเคราะหผูปวยโรคเรื้อนไทย-เยอรมัน (เชียงใหม) 
   เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อการฝกอาชีพแกผูปวยโรคเรื้อนใหสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได ตลอดจนการจัดทําเอกสารเผยแพรความรูเกี่ยวกับโรคเรื้อน 
 34. มูลนิธิสงเคราะหและฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ (นนทบุรี) 
   เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานสถานสงเคราะหเด็กพิการและ
ทุพพลภาพปากเกร็ด การจัดบริการทางดานการแพทย เชน การตรวจสุขภาพ การฟนฟู
สมรรถภาพ และการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ การจัดการศึกษาใหกับเด็กพิการกอนวัยเรียน เด็ก
พิการดานการไดยินและสายตา การชวยเหลือเด็กพิการใหไดรับการศึกษาเทาที่ความสามารถ
เอ้ืออํานวย การจัดบริการทางดานการฝกอาชีพ ตลอดจนการจัดบริการทางดานจิตใจและสังคม 
เชน การจัดหางาน การบริการหาผูเลี้ยงดู เหลานี้เปนตน 
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 35. มูลนิธิหูคอจมูกชนบท 
   เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อใหความชวยเหลือและรณรงคตอตานความพิการ การ
จัดหนวยเคลื่อนที่เพ่ือการรักษา และการแกไขความพิการ หูตึง การสรางเครื่องตรวจการไดยิน
ในราคาถูก ชาวบานสามารถใชไดเอง การตรวจและปองกันความพิการหูตึง หูหนวกของเด็ก        
นักเรียน 
 36. มูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
   เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อการจัดบริการแกผูปวย และผูหายปวยโรคเรื้อนที่พิการ
ในดานการบําบัดรักษาผูปวยโรคเรื้อน การสงเคราะหที่พักอาศัย เครื่องอุปโภคที่จําเปน การจัด
สอนภาษาไทยแกผูที่ไมรูหนังสือ การฝกอาชีพแกผูพิการเหลานี้ 
 37. มูลนิธิอนุสารสุนทรสงเคราะหคนหูหนวก 
   เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาใหกับคนหูหนวกในเขตภาคเหนือ และได
โอนใหกับกองการศึกษาผูใหญ (ในป พ.ศ. 2524) บริการจัดการฝกอาชีพ การสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหกับคนพิการทางหู การสํารวจคนที่พิการทางหู และการใหบริการชวยเหลือแนะนํา
แกคนหูหนวกและผูปกครอง 
 38. ศูนยฝกอาชีพพระราชทาน (กรุงเทพมหานครโรงพยาบาลพระมงกุฎ) 
   เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อการจัดสอนวิชาชีพใหกับทหารผานศึกพิการที่ตองรับ
การรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ ตลอดจนการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือรับ
ทหารผานศึกที่พิการเขารับการฝกดานอาชีพตอไป 
 39. สมาคมกีฬาคนพิการไทย 
   เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสงเสริมสนับสนุนและเผยแพรกีฬาใหกับคนพิการ 
สงเสริมใหคนพิการไดใชกีฬาเปนเครื่องชวยฟนฟูสมรรถภาพทางกาย ตลอดจนการจัดแขงขัน
กีฬาคนพิการในประเทศ และสนับสนุนไปแขงกีฬาคนพิการในตางประเทศ 
 40. องคการพันธกร 
   เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาวิจัยปญหาสังคมและคนพิการ รวบรวมและ
เผยแพรขอมูลขาวสารการจัดการและการสงเคราะห ตลอดจนการฝกอบรมเจาหนาที่
อาสาสมัครและผูนําคนพิการ 
 41. องคกร Chistoffel Bensheim, West Germany 
   เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อการใหการสนับสนุนดานงบประมาณ ความเชี่ยวชาญ
วิชาการแกหนวยงานตาง ๆ ในดานการชวยเหลือคนพิการ การปองกันการตาบอด และการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน 
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 42. องคกร Helen Keiler International Inc. (HKI) 
   เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสงเสริมโครงการเรียนรวมเด็กตาบอดในโรงเรียน
ปกติ โดยการสนับสนุนดานงบประมาณ การจัดการเรียนการสอน บุคลากร และการฝกอบรม 
(ศูนยสงเสริมการศึกษานอกโรงเรียน. 2544 : 10) 
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