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ค าน า 

 

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการปฏิบัติงานรายบุคคลของ
ศึกษานิเทศก์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานและคุณภาพ
การจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ในพัฒนาระบบการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นรูปธรรม และใช้เป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติราชการ และจากการด าเนินการส ารวจระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษายโสธร เขต 2 ก าหนดให้ข้าราชการทุกคนในสังกัด
ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือวัดระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยโสธร เขต 2 เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง มีคุณภาพเท่าเทียม กันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา  

ส าหรับคู่มือปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจประจ ากลุ่มงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายจาก นโยบาย 
ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามจุดเน้นของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
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คู่มือปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

แนวคิด 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นกลุ่มงานด าเนินการ

เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้
มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย  เกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

 
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์  

1. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่งศึกษานิเทศก์ทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้  

 1.1 งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  จัดกระบวนการ
เรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการ วัดและประเมินผล
การศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  

  1.2 การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือ และสื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

 1.3 การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา
เพ่ือ ใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป  

 1.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวาง แผนการนิเทศ
และการพัฒนางานวิชาการ  
 1.5 ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่ม นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็นกลุ่มงานที่
ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์  วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหารและจัดการเรียน การสอนได้อย่างมี
คุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน ทั้งระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
เกดิการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่  เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศ
การศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้าคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์  วิจัย ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ นิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด 
การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพ การศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มี
ความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา 
และจัดทารายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามี การวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือนาผลไปใช้ในการพัฒนาการ 
นิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่ อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตน และ 

 

๑ 



 
พัฒนาวิชาชีพมีเทคนิคชั้นสูง ในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศ
การศึกษาจนเป็น แบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้บรรลุ เป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 
ขอบข่ายงาน ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. งานนิเทศการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียน
การสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ และวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบตลอดจนประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๒  งานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
2.1 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้มีความพร้อมสู่การ

จัดการเรียนรวม ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพิการในแต่ละประเภท 
๒.๒ ประสานความร่วมมือครูผู้สอนเพ่ือให้เด็กพิการเรียนร่วมและเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาส

ที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล และได้รับ
บริการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือเข้าถึงการศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะการด ารงชีวิต และพ้ืนฐานอาชีพ
เพ่ือพ่ึงตนเองได้ 

2.3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
พัฒนาสมรรถภาพเด็กในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2.4 นิเทศ ติดตามการด าเนินงาน ส่งเสริมการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.๕ นิเทศ ติดตาม ก ากับ ให้สถานศึกษาด าเนินการเก่ียวกับจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษให้เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล และได้รับบริการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก 
เพ่ือเข้าถึงการศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะการด ารงชีวิต และพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได้ 

3. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์  วิจัย  โดยศึกษาค้นคว้า วิจัยในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  

4.  งานส่งเสริมและให้บริการด้านวิชาการ  ด าเนินงานส่งเสริมผู้บริหาร  ครูได้พัฒนาตนเอง โดยศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ตลอดจนการด าเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษา 

5. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย 

งานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวมและผู้มีความสามารถพิเศษ 
แนวการปฏิบัติงานการจัดการศึกษา 
๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียนรวม ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ 

๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาการศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียนรวม ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ 

 

๒ 



 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียนรวม 

ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา  
 ๓.๑ พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาการศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียน

รวม ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษและด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้ 
 ๓.๒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

จัดท าหลักสูตรการศึกษาการศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียนรวม ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
๔. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาการศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียนรวม 

ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาการศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียนรวม 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
นักเรียนก่อนวัยเรียน ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษได้

มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความรู้ ความ
เข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

เป้าหมายในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษเรียนรวม 
   ๑. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล และได้รับบริการ สื่อ สิ่งอ านวยความ
สะดวกเพ่ือเข้าถึงการศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะการด ารงชีวิต และพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได้ 
   2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่มีนักเรียนเรียนรวม มีความรู้ ความสามารถและทักษะ
ในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
   3. โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมสามารถจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการในรูปแบบที่เหมาะสม และ
โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support 
Services: SSS) ส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวมและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนใกล้เคียงที่รับเด็กพิการเข้าเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. ครูและบุคลากรที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศ (Best Practice) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมเรียนรวม (Symposium) มีโอกาสได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย และเปิดโลกทัศน์ในการจัดการเรียนรวมในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

การนิเทศตาม Area Base กระบวนการนิเทศ PIDREA  
1) การวางแผนการนิเทศ (Planning – P)  

เป็นขั้นตอนที่ ผู้นิเทศ การนิเทศ จะท าการประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหาและ
ความต้องการจ าเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ รวมทั้งวางแผนถึงขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศที่จัดขึ้น 

2) ให้ความรู้ก่อนการนิเทศ (Informing – I)  
        เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ความเข้าใจถึงสิ่งที่จะด าเนินการว่าจะต้องอาศัยความรู้
ความสามารถอย่างไรบ้างจะมีขั้นตอนในการด าเนินงานอย่างไรและจะด าเนินการอย่างไรถึงจะให้ผลงานออกมา
อย่างมีคุณภาพ  

๓ 



๓) การด าเนินการนิเทศ (Doing – D)  
ประกอบด้วยการปฏิบัติงาน 3 ลักษณะ คือ การปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ การ

ปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ 
  4) การสร้างเสริมก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ (Reinforcing – R)  
       เป็นขั้นตอนของการเสริมแรง ซึ่งให้ผู้รับการนิเทศมีความม่ันใจ และบังเกิดความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานขั้นนี้อาจด าเนินไปพร้อม ๆ กับที่ผู้รับการนิเทศก าลังปฏิบัติงาน หรือ การปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้น หรือ
เป็นการสะท้อนผล ดังนี้  

   1) ระดับโรงเรียน – ผู้บริหาร ครูผู้สอนในโรงเรียน Area Base และศึกษานิเทศก์ 
ประชุม สะท้อน ผลปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนใน Area Base เพ่ือวิเคราะห์หาจุดเด่นจุดควรพัฒนา เป็นแนวทาง
การนิเทศครั้งต่อไป              

                 2) ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา – ศึกษานิเทศก์ทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษายโสธร เขต 2 ประชุมสะท้อนผลปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนใน Area Base ของศึกษานิเทศก์ เพ่ือ
วิเคราะห์หา จุดเด่นจุดควรพัฒนา เป็นภาพรวมของการนิเทศครั้งต่อไป 

  5) การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating – E)  
      เป็นการทีผู่้นิเทศท าการประเมินผลการด าเนินงานที่ได้ด าเนินการผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร 

หลังจากการประเมินผลการนิเทศหากพบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างหนึ่งอย่างใดที่ท าให้การด าเนินงานไม่ได้ผล 
สมควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข ซึ่งอาจจะท าได้โดยการให้ความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องที่ปฏิบัติใหม่อีกครั้ง เช่น 

      1) คัดเลือกรูปแบบหรือวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และ 
ศึกษานิเทศก์                

              2) ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ประเมินความพึงพอใจต่อศึกษานิเทศก์ พร้อมทั้ง
กระบวนการนิเทศของศึกษานิเทศก์ที่ด าเนินการรับผิดชอบแบบเป็นเครือข่าย 

 
Flow Chart การปฏิบัติงานงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความ 
ต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

        จัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเทศ ก าหนดวิธีการ/สร้างเครื่องมือการจัดการศึกษา 
            และการจัดการเรียนการสอน 
       ด าเนินการนิเทศ/ระบบการนิเทศการศึกษา 

ระบบการนิเทศการศึกษา/การนิเทศการบริหารจัดการศึกษา 
ระบบการนิเทศการเรียนการสอนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
  
 
สรุป รายงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระบบการนิเทศฯ      ปรับปรุง/พัฒนา 

๔ 

ประเมินผลการนิเทศ 
ไม่บรรลุผล บรรลุผล 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓ และมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการ
ทางการศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการ
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ข้อ ๒ ประเภทของคนพิการ มีดังต่อไปนี้ 
(๑) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
(๒) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
(๓) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
(๔) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 
(๕) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(๖) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
(๗) บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ ์
(๘) บุคคลออทิสติก 
(๙) บุคคลพิการซ้อน 
ข้อ ๓ การพิจารณาบุคคลที่มีความบกพร่องเพ่ือจัดประเภทของคนพิการ ให้มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงตาบอดสนิท 

ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภทดังนี้ 
 (๑.๑) คนตาบอด หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นมาก จนต้องใช้สื่อสัมผัสและสื่อเสียงหากตรวจวัด

ความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้ว อยู่ในระดับ ๖ ส่วน ๖๐ (๖/๖๐) หรือ ๒๐ ส่วน ๒๐๐(๒๐/๒๐๐) จนถึงไม่
สามารถรับรู้เรื่องแสง 

 (๑.๒) คนเห็นเลือนราง หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็น แต่ยังสามารถอ่านอักษรตัวพิมพ์ขยายใหญ่
ด้วยอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หรือเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก หากวัดความชัดเจนของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไข
แล้วอยู่ในระดับ ๖ ส่วน ๑๘ (๖/๑๘) หรือ ๒๐ ส่วน ๗๐(๒๐/๗๐) 

(๒) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับหูตึงน้อยจนถึงหูหนวก 
ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 

(๒.๑) คนหูหนวก หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถเข้าใจการพูดผ่านทางการได้ยินไม่ว่าจะ
ใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งโดยทั่วไปหากตรวจการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยิน ๙๐ เดซิเบลขึ้นไป 

(๒.๒) คนหูตึง หมายถึง บุคคลที่มีการได้ยินเหลืออยู่เพียงพอที่จะได้ยินการพูดผ่านทางการได้ยิน โดยทั่วไปจะ
ใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งหากตรวจวัดการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยินน้อยกว่า ๙๐ เดซิเบลลงมาถึง ๒๖ เดซิเบล 

(๓) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่ บุคคลที่มีความจ ากัดอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตน 
(Functioning) ในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยอย่างมีนัยส าคัญ



ร่วมกับความจ ากัดของทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย ๒ ทักษะจาก ๑๐ ทักษะ ได้แก่ การสื่อความหมาย การดูแล
ตนเอง การด ารงชีวิตภายในบ้านทักษะทางสังคม/การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน การรู้จักดูแล
ควบคุมตนเอง การน า ความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน การท างาน การใช้เวลาว่าง การรักษาสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัย ทั้งนี้ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ ๑๘ ปี 

(๔) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
 (๔.๑) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว ได้แก่ บุคคลที่มีอวัยวะไม่สมส่วนหรือ

ขาดหายไป กระดูกหรือกล้ามเนื้อผิดปกติ มีอุปสรรคในการเคลื่อนไหวความบกพร่องดังกล่าวอาจเกิดจากโรคทางระบบ
ประสาท โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกการไม่สมประกอบ มาแต่ก าเนิด อุบัติเหตุและโรคติดต่อ 

 (๔.๒) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ ได้แก่ บุคคลที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังหรือมีโรคประจ าตัว
ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ซึ่งมีผลท าให้เกิดความจ าเป็นต้องได้รับ
การศึกษาพิเศษ 

(๕) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติในการท างานของสมองบางส่วนที่
แสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ การ
อ่าน การเขียน การคิดค านวณ ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ในด้านที่บกพร่องได้ ทั้งที่มีระดับสติปัญญาปกติ 

(๖) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องในการเปล่งเสียงพูด เช่น 
เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือบุคคลที่มีความบกพร่อง ในเรื่องความเข้าใจหรือการใช้
ภาษาพูด การเขียนหรือระบบสัญลักษณ์อ่ืนที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหาและหน้าที่ของ
ภาษา 

(๗) บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ ได้แก่ บุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติเป็น
อย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากความบกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจ
หรือสมองในส่วนของการรับรู้ อารมณ์หรือความคิดเช่น โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรคสมองเสื่อม เป็นต้น 

(๘) บุคคลออทิสติก ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติของระบบการท างานของสมองบางส่วนซึ่งส่งผลต่อความ
บกพร่องทางพัฒนาการด้านภาษา ด้านสังคมและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และมีข้อจ ากัดด้านพฤติกรรม หรือมีความ
สนใจจ ากัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความผิดปกตินั้นค้นพบได้ก่อนอายุ ๓๐ เดือน 

(๙) บุคคลพิการซ้อน ได้แก ่บุคคลที่มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่า 
หนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน 
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