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การวิจยั ครัFงนีFมีวตั ถุประสงค์คือ (1) ศึกษางบประมาณในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยน
แกนนําจัดการเรี ยนร่ วม (2) เพื<อศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการ
เรี ยนร่ วม และ (3) เพื<อนําเสนอแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการใน
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม เครื< องมือที< ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ เพื<อศึ กษา
งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการจัดการศึ กษาของโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม และนําข้อมูลที< ได้มาจัด
สนทนากลุ่ม (Focus group) เพื<อเป็ นข้อเสนอแนะในการนําเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบาย
เรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นีF
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึ กษาของโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมจําแนกตามระดับชัFน พบว่า
ระดับชัFนก่อนประถมศึกษา คนพิการมีค่าใช้จ่ายรายหัวรวมทัFง 5 รายการมีค่าใช้จ่ายรายหัวมากกว่างบประมาณที<
ได้รับจํานวนร้อยละ 49.70 ระดับชัFนประถมศึกษา คนพิการมีค่าใช้จ่ายรายหัวรวมทัFง 5 รายการมีค่าใช้จ่ายรายหัว
มากกว่างบประมาณที<ได้รับจํานวนร้อยละ 39.35 ระดับชัFนมัธยมศึกษาตอนต้น คนพิการมีค่าใช้จ่ายรายหัวรวมทัFง
5 รายการมีค่าใช้จ่ายรายหัวน้อยกว่างบประมาณที<ได้รับจํานวน ร้อยละ 1.36
2) การจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ พบว่าในปั จจุบนั รัฐบาลจัดสรร
โดยใช้หลักของความเสมอภาค (Equality) คือจัดสรรให้ทุกคนในอัตราที<เท่าเทียมกัน ให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียม
กันในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา แต่ยงั ไม่ครอบคลุมถึงหลักความเป็ นธรรม (Equity) คือการคํานึ งข้อจํากัด
ในการเข้าถึงบริ การต่างๆ ที<รัฐจัดให้ ดังนัFนรัฐบาลควรคํานึ งถึงความต้องการจําเป็ นพิเศษของแต่ละบุคคลด้วย
รัฐบาลควรเปลี<ยนวิธีการคิดในการจัดสรรงบประมาณโดยใช้หลักความเป็ นธรรม (Equity) เพื<อให้คนพิการได้รับ
สิ ทธิมนุษยชนขัFนพืFนฐานในการพัฒนาศักยภาพได้เท่าเทียมกับบุคคลทัว< ไปในสังคม การจัดสรรงบประมาณตาม
นโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการควรมุ่งประเด็นเพื<อ “พัฒนาศักยภาพคนพิการ” เพื<อให้คนพิการมีสิทธิ ที<จะ
มีชีวติ อยูอ่ ย่างมีคุณค่าในสังคม ไม่ใช่ “การสงเคราะห์คนพิการ” และต้องคํานึงถึงการเป็ น “สังคมฐานสิ ทธิ” ไม่ใช่
“สัง คมฐานสงเคราะห์ ” หรื อ “เวทนานิ ย ม” และหน่ วยงานต่ างๆ ที< เกี< ย วข้อ งควรมี ส่วนร่ วมในการจัด การ
งบประมาณเพื<อคนพิการด้วย เพื<อเป้ าหมายในการพัฒนาศักยภาพคนพิการอย่างต่อเนื<อง
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The objectives of this research are as follows: (1) to study the budget for education arrangement for people
with disabilities in the mainstreaming schools (2) to study the costs of education for people with disabilities in the
mainstreaming schools and (3) to propose guidelines for the budget allocation in accordance with the 15 years free
education policy for people with disabilities in the mainstreaming schools. The sample of population consists of 33 core
schools involved in joint learning. The tools used in the research are the questionnaire, and interviews to study the
budget and costs of education arrangement of the mainstreaming schools. The data obtained are brought for the
discussion of focus group to be suggestions for proposal of guidelines for budget allocation in accordance with 15 years
free education policy for people with disabilities. The results of the study can be concluded as follows:
1) As for the costs of education arrangement of the mainstreaming schools by classification based on grade
level, it is found that with regard to the level of pre-primary education, the costs of people with disabilities including
five items per person account for the amount more than the amount of budget received 49.70 percent. Concerning the
primary education level, the costs of people with disabilities including five items per person represent the amount more
than the amount received 39.35 percent. With regard to the lower secondary education level , the costs of people with
disabilities including five items per person account for the amount less than the amount received 1.36 percent.
2) Regarding the budget allocation in accordance with the 15 years free education policy for people with
disabilities, it is found that currently the government carries out the allocation on the basis of the principle of equality.
That means the allocation at equal rate for everybody, to provide all with equal opportunity to gain access to educational
opportunities. However, the said policy still does not cover the principle of equity that takes into account the restrictions
on gaining access to different public services provided by the government. Therefore, the government should take into
consideration the special needs of each individual as well. In this connection, the government should change the idea of
budget allocation by being based on the principle of equity so that people with disabilities are entitled to equal basic
human rights for the development of potential as the same with the general public in society. The budget allocation in
accordance with the 15 years free education policy for people with disabilities should focus on the point to “develop the
potential of people with disabilities” so that people with disabilities have the right to live in society in decent and
valuable manners. This is not the “assistance for people with disabilities”. In addition, it is required to take into account
being “rights-based society” not “welfare-based society” or “commiseration-orientated doctrine”. In this regard,
relevant agencies should also take part in the budget allocation for people with disabilities to achieve the goal of
developing the potential of people with disabilities continually.
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บทที 1
บทนํา

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
คนพิการจัดว่าเป็ นกลุ่มคนทีดอ้ ยโอกาสในสังคม เนืองจากสภาพความพิการเป็ นอุปสรรค
ในการดําเนินชีวิต ทําให้คนบางคนมองคนพิการอย่างไม่เท่าเทียมกับคนทัว ไป กระบวนการสําคัญ
ทีจะสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมของคนพิการคือการศึกษา ดังนั.น
การให้การศึกษาแก่คนพิการจึงต้องให้เหมาะสมกับความสามารถและความต้องการจําเป็ นพิเศษ
ของแต่ละบุคคล (Special needs) ในการดําเนินงานจัดการศึกษาจึงจําเป็ นต้องทุ่มเทให้มากกว่าการ
สอนเด็กทัว ไปทั.งในด้านงบประมาณ การจัดการเรี ยนการสอนและการจัดหาอุปกรณ์ สิ งสนับสนุน
ต่างๆ จากนโยบายทีให้คนพิการทุกคนทีอยากเรี ยนต้องได้เรี ยน ทําให้นกั เรี ยนพิการมีโอกาสเข้ามา
สู่ การศึกษาในระบบโรงเรี ยนมากขึ.น สถานศึกษาจึงต้องปรับและพัฒนาให้มีความพร้อมในการรับ
คนพิการเข้าเรี ยน เพือให้สามารถปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และหน่วยงานภาครัฐก็
ต้องมีความพร้อมในการสนับสนุนให้คนพิการได้พฒั นาตนเองอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
ด้วย
วิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธ์ (2534) กล่าวถึงปั ญหาสิ ทธิ เสรี ภาพของคนพิการในประเทศไทย
ในด้านสิ ทธิ ทีจะได้รับการศึกษาและการฝึ กอาชี พ ว่า “ทุกคนเข้าใจดีว่า การศึกษานั.นทําให้คนมี
คุณภาพ และคนทีมีคุณภาพนั.นย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติโดย
ส่ วนรวมด้วย ด้วยเหตุน. ี พ่อแม่จึงทุ่มเททุกอย่างเพือให้บุตรของตนได้รับการศึกษาทีดี ลูกคนใดไม่
อยากเรี ยนหนังสื อ ก็พยายามหาวิถีทางทุกอย่างเพือให้ลูกไปเรี ยนหนังสื อ เมือใดประเทศไทยมี
รัฐบาลทีมีจิตสํานึกอย่างพ่อแม่คน และมองคนพิการอย่างลูก วันนั.นคนพิการจะมีความสุ ขกันถ้วน
หน้า แต่ทุกวันนี. ทางด้านการศึกษา คนพิการต้องดิ.นรนกันเองเป็ นสําคัญโดยมีมูลนิ ธิเอกชนต่างๆ
คอยให้ความช่วยเหลือ ส่ วนความช่วยเหลือจากรัฐบาลนั.นมีนอ้ ยมาก ข้าพเจ้าเป็ นคนตาบอดคนหนึง
ทีตอ้ งอ่านหนังสื อโดยการฝึ กฝน ใช้นิ.วสัมผัสอักษรเบรลล์และใช้หูฟังจากเครื องบันทึกเทป แต่เมือ
ต้องการมีการศึกษาเหมือนคนอืนก็ตอ้ งเอาความขยันเข้าสู้ การเดินทางไปโรงเรี ยนต้องฝึ กฝนใช้ไม้
เท้าขาว ขึ.นรถเมล์ผดิ บ้าง ถูกคนอืนเหยียบไม้เท้าหักบ้าง บางครั.งตกท่อ ชนเสาให้ได้รับบาทเจ็บเป็ น
ของแถมให้หมดกําลังใจ แต่เมือต้องการมีการศึกษาเหมือนคนอืนๆ จึงต้องเอาความอดกลั.นเข้าสู้
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เมือจบโรงเรี ยนหนึงจะเปลียนโรงเรี ยนใหม่ก็แสนจะยุง่ ยาก อุปสรรคไม่ได้อยูท่ ีวา่ ความสามารถไม่
พอ แต่อยู่ทีว่าครู บาอาจารย์ท. งั หลายมักจะเข้าใจว่าคนตาบอดเรี ยนไม่ได้ อาจารย์บางท่านรู้สึกไม่
สบายใจทีมีคนตาบอดมานัง เรี ยนด้วย ซํ.าร้ายโรงเรี ยนบางแห่ งเช่ น โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา ไม่
ยอมรับคนตาบอดเข้าศึกษาเอาเสี ยเลย ด้วยเหตุผลง่ายๆ ว่ายังไม่พร้อม”
เมือมีนโยบายในการเพิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่คนพิการ แต่คนพิการก็ยงั ขาดโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษา ดังที วิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธ์ ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น แสดงให้เห็นว่าข้อจํากัดนั.น
ไม่ได้อยู่ทีความพิก ารหรื อความสามารถทางการเรี ยนรู้ แต่ การให้การศึกษาแก่ คนพิการจะต้อง
คํานึ งถึงความต้องการจําเป็ นพิเศษเฉพาะบุคคล มีครู ทีมีความสามารถเฉพาะด้านการศึกษาพิเศษ
มาร่ วมให้การศึกษาแก่คนพิการ มีกิจกรรม สื อ อุปกรณ์การเรี ยนเฉพาะสําหรับคนพิการแต่ละบุคคล
และประเภทความพิการ หรื อกล่าวได้อีกอย่างว่าคนพิการจํานวนไม่น้อยกับคนทัว ไปมีศกั ยภาพ
ทางการเรี ยนรู้เท่าเทียมกัน แตกต่างกันทีวธิ ีการสอนของครู สื อ และอุปกรณ์การเรี ยนทีตอ้ งเพิมเติม
ในการศึกษาหาความรู้เพือให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ดังนั.นข้อกําจัดในโอกาสทาง
การศึกษาจึงอยู่ทีความพร้อมในการจัดการศึกษาให้แก่คนพิการของโรงเรี ยนต่างๆ การสนับสนุ น
โอกาสทางการศึ กษาจากรั ฐบาล งบประมาณช่ วยเหลื อจากรัฐบาลเพือให้คนพิการมี โอกาสใน
การศึกษามากขึ.น
ปั จจุบนั การศึกษาแบบเรี ยนรวม (Inclusive Education) เป็ นทางเลือกหนึ งในการศึกษา
สําหรับคนพิการ ซึงปัจจุบนั มีโรงเรี ยนจัดการศึกษาแบบเรี ยนรวมทัว ประเทศไทยจํานวน 5,014 โรง
เป็ นทางเลื อกให้ค นพิก ารนอกเหนื อจากการเรี ย นในโรงเรี ย นการศึ กษาพิเศษ การทีค นพิก ารมี
โอกาสเรี ยนรวมกับคนทัว ไปได้ในโรงเรี ยนปกติทาํ ให้คนพิการสามารถเข้าใจสังคมปรับตัวให้เข้า
กับสังคมได้ สามารถใช้ชีวติ อยูใ่ นสังคมได้เช่นเดียวกับคนทัว ไป และการเรี ยนรวมยังสามารถทําให้
คนทัว ไปไม่แบ่งแยกคนพิการออกจากสังคม เข้าใจการปฏิบตั ิต่อคนพิการ มีทศั นคติทีดีต่อคนพิการ
และยอมรับว่าคนพิการมีความสามารถเช่นเดียวกับคนทัว ไป ดังทีผวู้ จิ ยั หลายท่านได้กล่าวไว้ดงั นี.
คนพิการถื อได้ว่าเป็ นทรัพ ยากรของสังคมเช่ นเดี ย วกับคนทัว ไป การได้รับ บริ ก ารทาง
การศึกษา หรื อการส่ งเสริ มความรู้ความสามารถอย่างถูกต้อง เป็ นการเพิมศักยภาพแก่คนพิการ ให้
สามารถประกอบอาชีพพึงพาตนเองได้ และมีความสามารถในการช่วยพัฒนาสังคมได้เช่นเดียวกับ
บุคคลทัว ไป การลงทุนทางการศึกษาจะทําให้ทรัพยากรมนุ ษย์ได้รับการพัฒนา การศึกษาทําให้
บุคคลมีความรู้ ความสามารถสู งขึ.น ทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นทียอมรับของสังคม
(จริ นทร์ เทศวานิช, 2545: 201)
กมลทิพย์ เย็นใจ (2538) กล่าวว่า การศึกษาเป็ นเครื องมือทีใช้พฒั นาคน ดังนั.นการให้
การศึกษาแก่คนพิการจึงนับว่าเป็ นสิ งทีมีความสําคัญอย่างยิงทีจะช่ วยในการพัฒนาความสามารถ
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บุคลิกภาพ และสร้างเสริ มลักษณะนิสัยทีถูกต้องให้แก่คนพิการ โดยมีจุดมุ่งหมายทีจะให้คนพิการ
สามารถช่ วยเหลือตนเองได้ และคนพิการนั.นควรได้รับการส่ งเสริ มให้ได้เรี ยนรวมกับเด็กทัว ไป
เพราะเป็ นวิธีการทีถูกต้องกับหลักการเลี.ยงดูคนพิการทีว่า “หลักการเลี.ยงดูคนพิการทีถูกต้องนั.น
จะต้องเลี.ยงดูเขาให้เหมือนกับการเลี.ยงดูเด็กทัว ไป” นอกจากนี. การส่ งเสริ มให้คนพิการได้เรี ยนรวม
กับเด็กทัว ไปในโรงเรี ยนปกติ ยังเป็ นการช่วยเหลือให้เด็กมีความเข้าใจซึ งกันและกัน ตลอดจนเป็ น
การปูพ.ืนฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมให้กบั คนพิการอีกด้วย ซึ งจะช่ วยให้คนพิการสามารถ
ปรับตัวและดําเนินชีวติ ร่ วมกับคนทัว ไปในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
กิตติยา (นรามาศ) รัตนากร (2531) กล่าวว่า คนพิการไม่สามารถแยกตัว เก็บตัว หลีกเลียง
การใช้ชีวิตในสังคมไปได้ แม้ว่าในช่ วงระยะเวลาหนึ งทีคนพิการต้องได้รับการฟื. นฟูสมรรถภาพ
เช่ น ต้องเข้า รั บ การศึ ก ษาพิเศษสํา หรั บ คนพิก ารก็ ตาม แต่ ใ นที สุ ดเขาจะต้องกลับ มาใช้ชี วิตใน
ครอบครัวในสังคม ซึงเขาเคยอยูม่ าก่อน หรื อแม้แต่คนพิการทีอยูใ่ นสถานสงเคราะห์ก็ตาม โอกาสที
เขาจะต้องติดต่อกับสังคมภายนอก การมีงานทํา การออกไปใช้ชีวิตภายนอกสถานสงเคราะห์ก็ยอ่ ม
เป็ นไปได้ ฉะนั.น การฟื. นฟูเพือให้เขาสามารถปรั บ ตัวเข้า กับ สภาพแวดล้อมของสัง คม จึ ง เป็ น
สิ งจําเป็ นและสิ งสําคัญทีคนพิการทุกคนจะต้องได้รับ และจากผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ
ต่างยืนยันว่า “เมือใดทีคนพิการขาดการติดต่อกับสังคม โดยแยกตัวเองออกจากสังคม การโดดเดียว
แล้ว เมือนั.นสภาพคนพิการจะไม่สามารถดีข. ึนได้ ไม่ว่าจะเป็ นสภาพทางร่ างกาย จิตใจ หรื อการ
ปรับตัวทางสังคม”
สุ ปรี ดา คงธรรม (2522) กล่าวว่า การสนับสนุนให้คนพิการไปเรี ยนรวมในโรงเรี ยนปกติ
เป็ นอุดมคติทีนกั การศึกษาพิเศษมุ่งหวังทีสุด เพราะเป็ นการส่ งเสริ มคนพิการให้ได้อยูใ่ นสังคมของ
คนทัว ไป ซึ งเป็ นสังคมทีคนพิการจะต้องเผชิ ญไปตลอดชี วิต การทีคนพิการไปเรี ยนรวมกับคน
ทัว ไป คนทัว ไปก็จะได้มีโอกาสเข้าใจสภาพความเป็ นจริ ง ยอมรับคนพิการเป็ นส่ วนหนึงในสังคม
ของเขา นับเป็ นการสร้างเสริ มทัศนคติทีถูกต้องของสังคมทีมีต่อคนพิการ
อรนุ ช ลิ ม ตศิ ริ (2551) กล่ า วว่า การจัดการสอนสําหรับ เด็ก พิเศษให้เกิ ดผลสํา เร็ จควรมี
จุดมุ่งหมายดังนี.
1. เพือให้เด็กได้รับการศึกษาตามสิ ทธิมนุษยชน
2. เพือให้เด็กมีความรู้ความสามารถทีจะประกอบอาชีพได้
3. เพือให้เด็กสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนและดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมปกติได้อย่างมีความสุ ข
4. เพือให้เด็กมีความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดี
คณะอนุ กรรมการพิจารณาส่ งเสริ มการจัดการศึกษาแบบเรี ยนรวมและการจัดการศึกษา
พิเศษโดยครอบครัวและชุมชน (2545) ได้สรุ ปเกียวกับการจัดการศึกษาแบบเรี ยนรวมดังนี.
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1. เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาซึงเป็ นสิ ทธิข. นั พื.นฐานของเด็กทุกคน
2. เด็กทุกคนสามารถเรี ยนรู้ได้ไม่ว่าจะเป็ นเด็กทัว ไปหรื อเด็กทีมีความต้องการพิเศษทาง
การศึกษา
3. การจัดการศึกษาเป็ นลักษณะของการศึกษาเพือทุกคน (Education for All) การจัดการ
ศึกษาแบบเรี ยนรวมเป็ นการขจัดการแบ่งแยกทางสังคม การเรี ยนร่ วมเป็ นการสอนคนให้ดาํ รงชีวิต
ร่ วมกัน
4. เด็ ก เป็ นผู้เ ลื อ กโรงเรี ย นไม่ ใ ช่ โ รงเรี ย นเลื อ กเด็ ก โรงเรี ย นและครู จ ะต้อ งปรั บ
สภาพแวดล้อม หลักสู ตร การประเมินผล ให้เหมาะสมกับความต้องการจําเป็ นของนักเรี ยนแต่ละ
คน และจัดบริ การพิเศษตามความต้องการของแต่ละบุคคล
โรงเรี ยนจัดการศึกษาแบบเรี ยนรวมจะมีความแตกต่างจากโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ คื อ
โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษจัดการศึกษาให้เฉพาะคนพิการแต่ละประเภทในแต่ละโรงเรี ยน ซึ งจะมี
งบประมาณสนับ สนุ น จากหลายแหล่ ง ค่ อ นข้า งมาก แต่ โ รงเรี ย นจัด การเรี ย นร่ ว มเป็ นการจัด
การศึก ษาให้ค นพิการเรี ยนรวมกับ เด็กทัว ไป ซึ งโรงเรี ยนจัดการเรี ยนร่ วมจะได้รับ งบประมาณ
สนับสนุนค่อนข้างน้อยเนืองจากในโรงเรี ยนหนึงๆ จะมีคนพิการทีเรี ยนอยูจ่ าํ นวนไม่มาก การได้รับ
เงินงบประมาณสนับสนุนจึงไม่มากเท่ากับโรงเรี ยนปกติ จากการวิจยั ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั.นพื.นฐาน พบว่า การจัดสรรงบประมาณเพือการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนพิการนั.น
รัฐจัดสรรให้ในอัตราเท่ากับเด็กทัว ไป และจัดเพิมเติมเพือเป็ นเงิ นอุดหนุ นสํา หรับให้บริ การสิ ง
อํานวยความสะดวก สื อ บริ การและความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวงกําหนด ซึ ง
ต้องสอดคล้องตามทีกาํ หนดในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Plan: IEP)
โดยกําหนดจัดเพิมให้ในอัตราเฉลียคนละ 2,000 บาท นัน คือปั จจุบนั รัฐจัดงบประมาณเป็ นพิเศษ
สําหรับเด็กและเยาวชนพิการได้เพิมขึ.นประมาณ 1.5 เท่าของงบประมาณปกติทีจดั ให้กบั เด็กทัว ไป
ซึ ง นับ ว่า มี ป ริ ม าณทีเพิม ขึ. น แต่เมื อเปรี ย บเที ย บกับ จํานวนเด็ก และเยาวชนทีไ ด้รับงบประมาณ
สําหรับให้บริ การดังกล่าว โดยจัดในระบบคูปอง พบว่าในส่ วนของงบประมาณปกติปีใน พ.ศ. 2547
และ พ.ศ. 2548 เด็กและเยาวชนพิการได้รับงบประมาณปี ละ 50 ล้านบาท ซึ งไม่เพียงพอกับความ
ต้องการได้รับบริ การตามจํานวน IEP ทีขอรับบริ การ จึงต้องจัดเพิมโดยใช้งบประมาณสนับสนุ น
จากแหล่งอืน คือ เงินจากกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการ และเงินสลากแบบพิเศษเลขท้าย 3 ตัว
และ 2 ตัว สําหรับจัดสรรเป็ นเงินอุดหนุน (คูปอง) เพือให้บริ การสิ งอํานวยความสะดวก สื อ บริ การ
และความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษา รวมทั.งการดําเนินงานตามโครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการ
เรี ยนร่ วม และโครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมสําหรับบุคคลออทิสติก ส่ วนใน พ.ศ. 2549
ไม่ได้รับเงินกองทุนดังกล่าวแต่ได้รับงบประมาณปกติทีเป็ นเงินอุดหนุ นในอัตราเท่ากับเด็กทัว ไป
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ทําให้งบประมาณทีได้รับไม่เพียงพอในการดําเนิ นงานเพือช่วยให้เด็กและเยาวชนพิการได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนือง และไม่สามารถจัดให้เข้าถึงการศึกษาได้อย่างเต็มที รวมทั.งต้องใช้งบประมาณ
จากส่ วนกลางของสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษในการจ้างครู ทีมีประสบการณ์ให้ต่อเนือง ตาม
โครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนรวมสําหรับบุคคลออทิสติก จํานวน 106 คน ซึ งหากเป็ นเช่นนี.
การจัดการศึกษาทีจะช่ วยพัฒนาศักยภาพของคนพิการก็จะไม่ต่อเนื อง เนื องจากขาดงบประมาณ
สนับสนุนทางการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั.นพื.นฐาน, 2550: 179-180)
ประเทศไทยได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาสําหรับคนพิการมาตลอดเวลา จนกระทัง พ.ศ.
2494 กระทรวงศึกษาธิการได้จดั การเรี ยนการสอนแก่เด็กพิการประเภทต่างๆ และมีการทดลองเปิ ด
โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ หลังจากนั.น พ.ศ. 2499 จึงมีการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนตา
บอดได้เข้าเรี ยนร่ วมกับนักเรี ยนทัว ไปในระดับมัธยมศึกษาเป็ นครั.งแรก ปี ต่อมาจึงได้มีการทดลอง
นําเด็กพิการประเภทอืนเข้าเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาของกรุ งเทพฯ และใน พ.ศ.
2523 ได้เปลียนมาใช้ พระราชบัญญัติประถมศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2523 ซึ งกําหนดให้เด็กทุก
คนต้องเข้ารับการศึกษา ดังนั.นผูป้ กครองทีไม่ตอ้ งการส่ งคนพิการเข้าเรี ยน จึงต้องยืนคําร้ องขอ
ยกเว้นการเข้าเรี ยน จนกระทัง ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีกฎหมายทีบงั คับให้เด็กทุกคนรวมถึ งคน
พิการได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษามากขึ.น (อัจฉรา กุดหอม, 2550: 8-11)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ (ฉบับที 3) พุทธศักราช 2553 หมวด 2 ว่าด้วยสิ ทธิ และ
หน้าทีทางการศึกษามาตรา 10 ระบุวา่ “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั.นพื.นฐานไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองปี ทีรัฐต้องจัดให้อย่างทัว ถึง และมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่ าใช้จ่าย การจัดการศึก ษาสํา หรับ บุคคลซึ งมี ความบกพร่ องทางร่ างกาย จิตใจ สติ ปัญญา
อารมณ์ สังคม การสื อสารและการเรี ยนรู้หรื อมีร่างกายพิการหรื อทุพพลภาพ หรื อบุคคลซึ งไม่
สามารถพึงตนเองได้หรื อไม่มีผดู้ ูแลหรื อด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ และโอกาส
ได้รับการศึกษาขั.นพื.นฐานเป็ นพิเศษ การศึกษาสําหรับคนพิการให้จดั ตั.งแต่แรกเกิ ดหรื อแรกพบ
ความพิก ารโดยไม่ เสี ย ค่ า ใช้จ่า ยและให้บุ ค คลดัง กล่ า วมี สิ ท ธิ ไ ด้รับ สิ ง อํา นวยความสะดวก สื อ
บริ การและความช่ วยเหลืออืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีกฎกระทรวงกําหนด
หลัก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารให้ค นพิ ก ารมี สิ ท ธิ ไ ด้รับ สิ ง อํา นวยความสะดวก สื อ บริ ก าร และความ
ช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษา
อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ คนพิการ ข้อ 24 การศึกษา ระบุวา่ “ให้รัฐภาคียอมรับสิ ทธิ ของคน
พิการด้านการศึกษา และเพือให้สามารถใช้สิทธิเหล่านี.ได้จริ งโดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ และบน
พื.นฐานของโอกาสทีเท่าเทียมกัน ให้รัฐภาคีประกันการมีระบบการศึกษาแบบเรี ยนร่ วมในทุกระดับ
และการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ และให้รัฐภาคีประกันว่าคนพิการจะไม่ถูกกีดกันออกจากระบบการศึกษา
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ทัว ไป และเด็กพิการนั.นจะไม่ถูกกีดกันจากการศึกษาภาคบังคับระดับประถมศึกษา และโดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย หรื อการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เพราะเหตุแห่ งความพิการ” ซึ งอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ คน
พิการฉบับนี. ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเมือวันที 29 กรกฎาคม 2551 และมีผลบังคับใช้ต. งั แต่วนั ที
29 สิ งหาคม 2551 โดยมีเนื. อหาสาระในเรื องของการส่ งเสริ มคุม้ ครองและประกันให้คนพิการทั.ง
ปวง ได้อุปโภคสิ ทธิ มนุษยชนและเสรี ภาพขั.นพื.นฐานทั.งปวงอย่างเต็มทีและเท่าเทียมกัน ซึ งถือว่า
เป็ นประโยชน์อย่างยิง ต่อคนพิการ และเป็ นข้อตกลงทีรัฐภาคีตอ้ งนําหลักการในอนุสัญญาฉบับนี.มา
ปฏิบตั ิต่อคนพิการ (สํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ, 2552: 77-83)
จากทีได้กล่าวมาข้างต้นการให้โอกาสทางการศึกษาสําหรับคนพิการเป็ นเรื องทีสําคัญอย่าง
ยิง เห็นได้จากการทีมีกฎหมายต่างๆให้คนพิการทุกคนต้องได้เรี ยน และมีอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ คน
พิการทีทุกประเทศทีเข้าร่ วมให้สัตยาบันจะต้องให้ความสําคัญกับคนพิการในด้านความเท่าเทียมใน
การเข้าถึงโอกาสต่างๆ ดังนั.นรัฐบาลจึงได้เห็นความสําคัญด้านโอกาส และการลดภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาของประชาชน จึงได้มีคาํ แถลงนโยบายทีกาํ หนดเป็ นนโยบายเร่ งด่วนในนโยบายด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิตคือ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี กําหนดว่า “จัดให้ ทุกคนมีโอกาสได้ รับการศึกษา
ฟรี 15 ปี ตั+งแต่ อนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้ อมทั+งเพิมประสิ ทธิภาพการบริหาร
จั ด การให้ เกิด ความเสมอภาคและความเป็ นธรรมในโอกาสทางการศึ ก ษาแก่ ประชาชนในกลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาส ทั+งผู้ยากไร้ คนพิการหรือทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากลําบากผู้บกพร่ องทางร่ างกาย
และสติปัญญา และชนต่ างวัฒนธรรม รวมทั+งยกระดับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุ มชน” ซึ งเป็ นการ
ให้งบประมาณสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกกลุ่ม
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการจําเป็ นต้องใช้สือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื องมือพิเศษ รวมถึ ง
อาคารสถานที ที เพิม เติ ม ไปจากเด็ก ทัว ไป ซึ งสิ ง ต่า งๆ เหล่ า นี. จาํ เป็ นต้องใช้งบประมาณเพิม อี ก
จํานวนหนึ ง จากการประกาศใช้นโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี นั.นรัฐบาลจัดสรรให้เด็กทุกคนในอัตราที
เท่ า กัน ซึ ง ในส่ วนนี. มี ค นพิก ารได้อ อกมาเรี ย กร้ องขอพบรั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เนื องจากนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี ไม่เอื.อประโยชน์ต่อการเรี ยนของคนพิการ ประหยัด ภูหนอง
โอง ประธานฝ่ ายการศึกษา สภาคนพิการทุกประเภทแห่ งประเทศไทย เปิ ดเผยว่า “นโยบายรัฐบาล
โดยเฉพาะด้า นการศึ ก ษามุ่ ง เน้นแต่ ช่ วยเหลื อ คนทัว ไปที มี โอกาสอยู่แ ล้วแต่ ไ ม่ มี ก ารพูดถึ ง คน
พิการ ซึงข้อมูลจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ทาํ การสํารวจผูท้ ีได้รับการศึกษาพบว่า คน
ทัว ไปซึ งอยู่ในวัยเรี ยนทีได้รับการศึกษามีจาํ นวนร้อยละ 97.6 ในขณะทีคนพิการในวัยเรี ยนซึ งทัว
ประเทศมีอยูป่ ระมาณ 300,000 คน ในจํานวนนี. ได้รับการศึกษาเพียงร้อยละ 24 เท่านั.น โดยเฉพาะ
นโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี ยังไม่ทราบว่าคนพิการจะได้อะไรบ้างในนโยบายดังกล่าว และนโยบายเรี ยน
ฟรี 15 ปี ทีรัฐบาลกําลังดําเนินการอยูใ่ นเวลานี. ยังไม่รู้วา่ คนพิการจะได้รับสิ ทธิf ในนโยบายดังกล่าว
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ทีเป็ นรู ป ธรรมอย่างไร โดยเฉพาะการแจกหนัง สื อเรี ย นฟรี ซึ งคนตาบอดต้องใช้หนังสื ออัก ษร
เบรลล์ ซึงต้องแปลงจากหนังสื อเรี ยนทัว ไปเป็ นอักษรเบรลล์ทีมีค่าใช้จ่ายสู ง เพราะทีผา่ นมารัฐบาล
ไม่เคยช่วยเหลือเลย มีแต่เอกชนทีอุดหนุน ดังนั.น การแจกหนังสื อเรี ยนฟรี ไม่แน่ใจว่าคนตาบอดจะ
ได้สิทธิf หรื อไม่” (หนังสื อพิมพ์ผจู้ ดั การ, 2552 :ออนไลน์)
การจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั.นพื.นฐานของคนพิการเป็ นเรื องทีสําคัญทีรัฐบาลจะต้อง
จัดสรรโดยคํา นึ ง ถึ ง ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึ ก ษา และความเป็ นธรรม ตลอดจนให้
เพียงพอต่อความต้องการทั.งด้านปริ มาณและด้านคุณภาพการศึกษาสําหรับคนพิการ ตามทีระบุไว้
ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 60 ว่า “ให้ รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่ นดิน
ให้ กับการศึกษาในฐานะทีมีความสํ าคัญสู งสุ ดต่ อการพัฒนาทียังยืนของประเทศไทย โดยจัดสรร
เป็ นเงินงบประมาณเพือการศึกษา ดังนี+ (1) จัดสรรเงินอุดหนุนทัวไปเป็ นค่ าใช้ จ่ายรายบุคคลที
เหมาะสมแก่ ผ้ ูเรี ยน การศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั+นพืน+ ฐานทีจัดโดยรั ฐและเอกชนให้ เท่ า
เทียมกัน (2) จัดสรรทุนการศึกษาในรู ปของกองทุนกูย้ ืมให้แก่ผเู้ รี ยนทีมาจากครอบครัวทีมีรายได้
น้อย ตามความเหมาะสมและความจําเป็ น (3) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอืน
เป็ นพิเศษให้ เหมาะสม และสอดคล้ องกับความจําเป็ นในการจัดการศึกษาสํ าหรั บผู้เรี ยนทีมีความ
ต้ องการเป็ นพิเศษแต่ ละกลุ่มตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี โดยคํานึงถึงความ
เสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเป็ นธรรม ทั+งนี+ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที
กําหนดในกฎกระทรวง (4) จัดสรรงบประมาณเป็ นค่ าใช้ จ่ายดําเนินการ และงบลงทุนให้ สถานศึกษา
ของรั ฐตามนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติ และภารกิจของสถานศึกษา โดยให้ มีอิสระใน
การบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ทั+งนี+ ให้ คํานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคใน
โอกาสทางการศึ ก ษา” และในมาตรา 61 “ ให้ รั ฐจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น การศึ ก ษาทีจั ด โดยบุ ค คล
ครอบครัว องค์ กรชุ มชน องค์ กรเอกชน องค์ กรวิชาชี พ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสั งคมอืน ตามความเหมาะสมและความจําเป็ น”
ในการประชุมปฏิบตั ิการ Regional Workshop on Universalizing the Right of Good
Quality: A Right-based Approach to Achieving Education for All ระหว่างวันที 29-31 ตุลาคม
พ.ศ. 2545 ณ กรุ งมะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ มีสาระสําคัญของกรอบแนวทางการพัฒนาการศึกษา
ทีคาํ นึ งถึงหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนหรื อ 4-A ซึ งทุกประเทศควรยึดเป็ นแนวทางในการจัดการศึกษา คือ
(Tomasevski, 2004 อ้างถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั.นพื.นฐาน, 2548: 1-2)
1) การจัดการศึกษาแบบให้เปล่า (Availability) ต้องจัดการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษา
แบบให้เปล่าแก่เด็กและเยาวชนในทุกช่วงอายุ (อย่างน้อยก่อนวัยทํางาน) นอกจากนี. ยงั ต้องให้อิสระ
แก่พอ่ แม่ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน
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2) การศึกษาทีทุกคนเข้าถึงได้ (Accessibility) ต้องขจัดการแบ่งแยก และการเลือกปฏิบตั ิ
อันเนืองมาจากเชื.อชาติ สี ผวิ ภาษา ศาสนา อายุ ความด้อยโอกาส ความมากโอกาส ความพิการ เป็ น
ต้น รวมถึงการสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ และเชื. อชาติ โดยการประกันการเข้าถึงสิ ทธิ ใน
ทุกๆ ด้าน
3) การศึกษาทีมีคุณภาพเป็ นทียอมรับ (Acceptability) ต้องกําหนดมาตรฐานการศึกษา
รวมถึงการจัดการศึกษาทีมีคุณภาพ โดยนํามาตรฐานสิ ทธิ มนุษยชนไปใช้ในกระบวนการเรี ยนการ
สอน รวมทั.งวัดมาตรฐานการศึกษาด้วยมิติสิทธิมนุษยชน
4) การศึ ก ษาที ส ามารถปรั บ ให้เหมาะกับ ผูเ้ รี ย น (Adaptability) ต้องจัดการศึ ก ษาที
หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของเด็กและเยาวชน มี ก ารปรั บ การจัดการศึก ษาให้
สอดคล้องกับ สภาพความพิก ารของเด็ก และเยาวชน รวมถึ ง การให้ค วามรู้ ด้า นสิ ท ธิ ผ่า นระบบ
การศึกษา
จากการประชุ มปฏิบตั ิการ Regional Workshop on Universalizing the Right of Good
Quality: A Right-based Approach to Achieving Education for All ได้มีแนวทางในการจัดการศึกษา
เพือพัฒนาการศึกษาโดยคํานึงถึงโอกาสของผูเ้ รี ยน และประสิ ทธิภาพในการจัดการศึกษาเป็ นสําคัญ
ดังนั.นการจัดสรรงบประมาณการศึกษาสําหรับคนพิการจึงควรยึดหลักของความเป็ นธรรม
(Equity) โดยคํานึงถึงตามความต้องการจําเป็ นเฉพาะบุคคล และนอกเหนือจากงบประมาณรายหัว
แล้วส่ วนสําคัญทีขาดไม่ได้นนั คือการจัดสรรงบประมาณให้กบั โรงเรี ยนในการเตรี ยมความพร้อม
สําหรับการจัดการศึกษาทีมีคุณภาพสําหรับนักเรี ยนทุกกลุ่ม เนืองจากปั จจุบนั มีการศึกษาทางเลือก
มากมายสําหรับคนพิการ เช่น โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ โรงเรี ยนการศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรี ยน
จัดการเรี ยนรวม เป็ นต้น ซึ งคนพิการมีโอกาสมากขึ.นในการเลือกโรงเรี ยนทีเหมาะสมกับตัวเองได้
ดังนั.นโรงเรี ยนเองก็ควรบริ หารจัดการทรัพยากรทีมีอยู่เพือให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อนักเรี ยนเพือ
รองรับคนพิการทีมีอยู่เป็ นจํานวนมากในปั จจุบนั ให้มีโอกาสในการเข้ารับการศึกษาทีมีคุณภาพ
เพือให้พฒั นาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีประชากรทีมีความพิการเพิมขึ.นทุกปี จากการสํารวจของสํานักงาน
สถิติแห่ งชาติ (2550) พบว่าจํานวนคนพิการในประเทศไทยมีแนวโน้มสู งขึ.นจากร้อยละ 1.8 ใน
พ.ศ. 2534 เป็ นร้อยละ 2.0 ใน พ.ศ. 2550 ซึ งหมายความว่าในประชากร 100 คนจะมีคนพิการ 2 คน
ดังแผนภาพที 1.1
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แผนภาพที 1.1 จํานวนประชากรและร้อยละของคนพิการต่อประชากรทั.งสิ. น

ทีมา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2550
จากการสํารวจสถิติคนพิการของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2550 พบว่า จํานวนประชากร
ประมาณ 65.5 ล้านคน เป็ นคนพิการประมาณ 1.9 ล้านคน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 2.9 และเมือพิจารณา
ประชากรที พิก ารเปรี ย บเที ย บต่ อประชากรเพศและเขตการปกครองเดี ย วกัน พบว่า เพศหญิ ง มี
ประชากรทีพิการมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 3.0 และร้อยละ 2.7 ตามลําดับ) โดยนอกเขตเทศบาลมี
ร้อยละของประชากรทีพิการมากกว่า ประมาณ 2 เท่าของในเขตเทศบาล และในกรุ งเทพมหานครมี
ประชากรทีพิการอยูร่ ้อยละ 0.5 หรื อประมาณ 33,392 คน และจากการสํารวจยังพบว่าร้อยละของ
ประชากรทีพิการอายุ 5-30 ปี ทัว ราชอาณาจักร จําแนกตามระดับการศึกษาทีกาํ ลังเรี ยน พ.ศ. 2550
พบว่า ประชากรคนพิ ก ารที ก ํา ลัง เรี ย นมี ร้ อยละ 18.3 (41,326 คน) โดยแยกเป็ นระดับ ก่ อ น
ประถมศึกษาร้ อยละ 1.9 ระดับ ประถมศึกษาร้ อยละ 9.5 ระดับมัธยมศึกษาร้ อยละ 6.0 ระดับ
อนุปริ ญญาร้อยละ 0.2 ระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 0.5 และระดับอืนๆ ร้อยละ 0.2 และประชากรคน
พิการที ไม่ได้กาํ ลังเรี ยน และไม่ได้เรี ยนมีร้อยละ 81.7 (184,795 คน)
จากสถิติขา้ งต้นจะเห็นได้วา่ จํานวนคนพิการในประเทศไทยมีจาํ นวนสู งมาก ประชากรคน
พิการทีมีโอกาสเข้ารับการศึกษาในระดับทีสูงขึ.นก็มีจาํ นวนน้อย และมีประชากรคนพิการจํานวน
มากทีไม่ได้เข้ารับการศึกษา สาเหตุหนึงอาจเนืองมาจากค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิตสําหรับคนพิการ
นั.นสู งและสิ งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการนั.นมีไม่เพียงพอ ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาของ
คนพิการก็สูงกว่าคนทัว ไป รวมทั.งอุปกรณ์การเรี ยนทีตอ้ งมีค่าใช้จ่ายสู ง และโรงเรี ยนยังไม่มีความ
พร้อมในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ขาดงบประมาณสนับสนุนทีเพียงพอต่อการศึกษาจากรัฐ
คนพิการส่ วนใหญ่จึงขาดโอกาสในการเข้ารับการศึกษา ซึ งหากเป็ นเช่นนี. ประชากรคนพิการก็จะ
ขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
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จากปั ญหาเรื องการจัดสรรเงินอุดหนุ นให้แก่เด็กและเยาวชนคนพิการในอัตราเท่ากับเด็ก
ปกติทวั ไป และจัดเพิมเติมเพือเป็ นเงินอุดหนุนสําหรับให้บริ การสิ งอํานวยความสะดวก สื อ บริ การ
และความช่ วยเหลื ออืนใดทางการศึกษา แต่ในบางปี กลับไม่ได้เงิ นอุดหนุ นในส่ วนนี. ทําให้การ
พัฒนาศักยภาพของคนพิการเป็ นไปอย่างไม่ต่อเนือง เนืองจากขาดปั จจัยด้านงบประมาณสนับสนุน
และการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี ก็จดั สรรให้คนพิการในอัตราทีเท่ากับเด็ก
ทัว ไป ทําให้นโยบายนี.เอื.อประโยชน์ต่อคนพิการได้ไม่เต็มที
คนพิการในประเทศไทยมีจาํ นวนค่อนข้างมาก และเมือพิจารณาว่าคนพิการส่ วนหนึงอาจ
เป็ นภาระต่อสังคมตลอดไปหากเขาไม่ได้รับการดูแลหรื อฟื. นฟูสมรรถภาพ จะเห็ นว่าปั ญหาคน
พิการเป็ นปัญหาสําคัญทีไม่ควรละเลยเป็ นอย่างยิง ประเทศทีพฒั นาแล้วทัว ไปต่างให้ความสําคัญแก่
บุคคลพิการของเขาให้ได้รับการบําบัดรักษา ปรับสภาพและฟื. นฟูสมรรถภาพในทุกๆ ด้าน เพือให้
บุคคลพิการได้มีสิทธิและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวติ จนถึงขั.นทีสามารถช่วยเหลือตนเองและ
ใช้ชีวติ ร่ วมกับคนปกติในสังคมได้อย่างมีความสุ ข โดยเฉพาะอย่างยิงเขาจะคํานึงถึงให้บุคคลพิการ
ของเขาได้รับสิ ทธิ มนุ ษยชนทัว ไป กล่าวคือ ได้รับสิ ทธิ ในการเล่าเรี ยน การประกอบอาชี พ การมี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ในสังคม (ขนิษฐา เทวินทรภักดี, 2530: 68)
จากสถิติทีมีคนพิการเพิมมากขึ.นทุกปี และมีจาํ นวนคนพิการเป็ นจํานวนมากทีขาดโอกาส
ในการได้เข้ารับการศึก ษา ดังนั.นทุ กหน่ วยงานจึงต้องเตรี ยมตัวให้พร้ อมในการร่ วมกันผลักดัน
สนับ สนุ น ให้ค นพิ ก ารได้มี โ อกาสในการเข้า ถึ ง การศึ ก ษามากขึ. น ทั.ง การจัด สรรงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐ เอกชน ความร่ วมมือจากชุมชน ผูป้ กครอง และการจัดสรรงบประมาณทีมีอยูข่ อง
โรงเรี ยนในการจัดการศึกษาเพือให้มีความพร้อมในการรับคนพิการเข้าเรี ยน ทั.งในด้านสื อ อุปกรณ์
สิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพือให้คนพิการทีเข้าเรี ยนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
ผูว้ ิจยั จึงสนใจทีจะศึกษา “แนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคน
พิการ” เพือศึกษางบประมาณทีโรงเรี ยนจัดการเรี ยนร่ วมได้รับจากแหล่งต่างๆ ศึกษางบประมาณที
ได้รับตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 และศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เพือให้ทราบถึงการจัดสรร
ทรัพยากรทีมีอยูข่ องโรงเรี ยนเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยน
แกนนําจัดการเรี ยนรวม จากนั.นผูว้ ิจยั นําเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี
15 ปี สําหรับคนพิการ เพือเป็ นแนวทางในการเพิมโอกาสในการเข้ารับการศึกษาทีมีคุณภาพสําหรับ
คนพิการมากขึ.น
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วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษางบประมาณในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการ
เรี ยนร่ วม
2. เพือศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยน
ร่ วม
3. เพือนําเสนอแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคน
พิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั เรื อง “แนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคน
พิการ” ในครั.งนี.มีขอบเขตในการศึกษาดังนี.
1. โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม คือโรงเรี ยนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั.นพื.นฐาน
ทีได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั.นพื.นฐานในปี 2548 ให้นาํ เสนอผลงาน
ในการประชุมทางวิชาการ (Symposium) ระดับภาคกลาง (เขตพื.นทีการศึกษาเขต 1 เขต 5 เขต 12
และศูนย์ส่วนกลาง) จํานวน 33 โรงเรี ยน
2. งบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี คือ งบประมาณทีรัฐจัดสรรให้กบั โรงเรี ยนแกน
นําจัดการเรี ยนร่ วมในปี งบประมาณ 2554
คําจํากัดความทีใ ช้ ในการวิจัย
นโยบายเรี ย นฟรี 15 ปี หมายถึ ง นโยบายของรั ฐ บาล เพื อ ช่ ว ยลดภาระค่ า ใช้จ่ า ยของ
ประชาชน และเป็ นการเพิมให้ประชาชนในกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส ทั.งผูย้ ากไร้ คนพิการหรื อทุพพลภาพ
ผูอ้ ยู่ในสภาวะยากลําบากผูบ้ กพร่ องทางร่ างกายและสติปัญญา และชนต่างวัฒนธรรม ได้เข้าถึ ง
โอกาสทางการศึกษามากยิง ขึ.น
การจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สํ าหรั บคนพิการ หมายถึง การจัดสรร
งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัว ไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั.น
พื.นฐาน ที ใ ห้กบั โรงเรี ย นแกนนํา จัดการเรี ย นร่ วม เพือการจัดการศึ ก ษาที มี ค วามพร้ อมทั.ง ด้า น
วิชาการและสิ งอํานวยความสะดวกในการเรี ยนสําหรับคนพิการ ใน 5 รายการค่าใช้จ่าย ได้แก่
(1) รายการค่าจัดการเรี ยนการสอน
(2) รายการค่าหนังสื อเรี ยน
(3) รายการค่าเครื องแบบนักเรี ยน
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(4) รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยน
(5) รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
โรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนร่ วม หมายถึง โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั.นพื.นฐานทีเข้าร่ วมโครงการจัดการศึกษาแบบเรี ยนรวม ตั.งแต่ปีงบประมาณ 2548 จนถึง
ปัจจุบนั และได้รับคัดเลือกให้เป็ นโรงเรี ยนแกนนําในการจัดการเรี ยนร่ วม
การเรียนร่ วม (Integrated Education) หมายถึง การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการให้เรี ยน
ร่ วมกับนัก เรี ยนทัว ไปในโรงเรี ยนปกติ เพือเสริ มสร้ างความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างใน
สังคม โดยจัดให้มีบริ การสนับสนุ นตามความต้องการจําเป็ นพิเศษของเด็กและเยาวชนเป็ นเฉพาะ
บุคคล
คนพิ ก าร หมายถึ ง ผู้ที มี ค วามบกพร่ องทางร่ างกาย จิ ต ใจ และสติ ปั ญญา ซึ ง
กระทรวงศึกษาธิ การได้แบ่งความพิการไว้ 9 ประเภท คือ (1) บุคคลทีมีความบกพร่ องทางการเห็น
(2) บุคคลทีมีความบกพร่ องทางการได้ยิน (3) บุคคลทีมีความบกพร่ องทางสติปัญญา (4) บุคคลทีมี
ความบกพร่ องทางร่ างกาย หรื อการเคลือนไหว หรื อสุ ขภาพ (5) บุคคลทีมีความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู้ (6) บุคคลทีมีความบกพร่ องทางการพูดและภาษา (7) บุคคลทีมีความบกพร่ องทางพฤติกรรม
หรื ออารมณ์ (8) บุคคลออทิสติก และ(9) บุคคลพิการซ้อน
ประโยชน์ ทคี าดว่าจะได้ รับ
1.ได้ขอ้ มูลเกียวกับงบประมาณทีโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมได้รับ และค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
2.ได้ขอ้ มูลเกียวสภาพการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ
ในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
3. แนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการในโรงเรี ยน
แกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ในครั.งนี.ผวู้ จิ ยั ใช้กรอบแนวคิดในการวิจยั ดังเสนอในแผนภาพที 1.2
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แผนภาพที 1.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั “แนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15
ปี สําหรับคนพิการ”

ก า ร จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ต า ม
นโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สํ าหรั บคน
พิการ
1. ค่าจัดการเรี ยนการสอน
2. ค่าหนังสื อเรี ยน
3. ค่าเครื องแบบนักเรี ยน
4. ค่าอุปกรณ์การเรี ยน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข้ อ24 การศึกษา
1.ให้มีการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ การสร้ างเสริ มการ
เคารพในสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เสรี ภ าพขั.น พื. น ฐานและความ
หลากหลายของมนุ ษย์ การให้คนพิการพัฒนาความสามารถ
ของตนเองให้ถึงศักยภาพสูงสุด และให้คนพิการสามารถเข้ามี
ส่ วนร่ วมในสังคมเสรี ได้อย่างมีประสิ ทธิผล
2.คนพิการจะไม่ ถูกกี ดกันออกจากระบบการศึ กษาภาค
บัง คับ เพราะเหตุ จากความพิ ก าร สามารถเข้า ถึ งการศึ ก ษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแบบเรี ยนรวมทีมีคุณภาพ
และไม่ ถู ก กี ด กั น จากการจั ด ให้ เ รี ย นฟรี และได้ รั บ การ
เอื. อ อํา นวยที ส มเหตุ ผ ลกับ ความต้อ งการของแต่ ล ะบุ ค คล
ได้รับการสนับสนุ นตามทีตอ้ งการในระบบการศึกษาทัว ไป
เพื อ อํา นวยต่ อ การศึ ก ษาอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ มี ก ารจัด
มาตรการสนับ สนุ นเฉพาะทีมีประสิ ทธิ ภาพแก่ ค นพิการใน
สภาพแวดล้อมทีเอื.อต่อการพัฒนาทางวิชาการและทางสังคม
สู งสุ ด และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการรวมคนพิการเข้า
ในระบบโดยสมบูรณ์
3.มีการส่ งเสริ มการเรี ยนอักษรเบรลล์ การเรี ยนภาษามือ
อักษรทางเลื อกอืน ส่ งเสริ มให้มีสภาพแวดล้อมที ก่อให้เกิ ด
การพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาทางสังคมได้อย่างสูงสุด
4.ดําเนิ นมาตรการทีเหมาะสมเพือจ้างครู มีการพัฒนาครู
รวมทั.งครู พิการและเจ้าหน้าทีให้ตระหนักเรื องความพิการ ใช้
เทคนิ คสื อและวิธีการเรี ยนการสอนทีเหมาะสมในการเรี ยน
การสอนแก่คนพิการ

การจัดการศึกษาเรี ยนรวมทีมีความพร้อมทั.งด้านวิชาการและสิ งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ

แนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สํ าหรับคนพิการ

บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ กียวข้ อง
จากการศึกษาเรื อง “แนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคน
พิการ” ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง ดังหัวข้อต่อไปนี/
1. ความหมายของคนพิการและประเภทของความพิการ
1.1 ความหมายของคนพิการ
1.2 ประเภทของความพิการ
2. กฎหมายทีเกียวข้องกับการศึกษาของคนพิการ
3. หน่วยงานทีเกียวข้องกับการศึกษาของคนพิการ
4. การศึกษาสําหรับคนพิการ
4.1 การศึกษาแบบเรี ยนร่ วม
4.2 การศึกษาสําหรับคนพิการในต่างประเทศ
5. นโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
5.1 สาระสําคัญเกียวกับนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี
5.2 การประเมินนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี
5.3 การจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี
6. งบประมาณ
6.1 กระบวนการงบประมาณ
6.2 การจัดสรรงบประมาณเพือการศึกษา
6.3 หลักในการจัดสรรงบประมาณการศึกษา
7. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
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1. ความหมายของคนพิการและประเภทของความพิการ
1.1 ความหมายของคนพิการ
มีหน่วยงานหลายหน่วยได้ให้ความหมายของคนพิการไว้ต่างๆ กัน ดังนี/
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้ให้ความหมายของ ความ
พิการ (Disabilities) ไว้วา่ เป็ นข้อจํากัดหรื อการขาดซึงความสามารถในการปฏิบตั ิกิจกรรมใดๆ โดย
วิธีการหรื อโดยวิสัยของบุคคลทัวไป เนื องจากความบกพร่ องอย่างใดอย่างหนึ ง (กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมันคงของมนุษย์, 2546: 3)
สํา นัก งานสถิ ติแห่ งชาติ นิ ยามความหมายของคนพิก ารไว้ว่า “คนพิการ หมายถึ ง ผูท้ ี มี
ร่ างกายไม่สมประกอบซึ งอาจจะเกิ ดจากการสู ญเสี ยอวัยวะบางส่ วนของร่ างกาย เช่ น แขนขาด ขา
ขาด หรื อมีอวัยวะของร่ างกายผิดปกติจากบุคคลทัวไป เช่ น ตาบอด หู หนวก เป็ นต้น รวมทั/งความ
พิการทางสมอง เช่น ปั ญญาอ่อน วิกลจริ ต” (สํานักงานสถิติแห่ งชาติ, 2535:75 อ้างถึงใน กมลทิพย์
เย็นใจ, 2538: 23)
ตามร่ างพระราชบัญญัติการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ คนพิการ หมายความว่า บุคคลทีไม่
สมประกอบทางร่ างกาย และ/หรื อ ทางจิตใจ จนไม่สามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน ศึกษาเล่าเรี ยน
หรื อประกอบอาชี พได้เช่ นบุ คคลปกติ ตามที กําหนดในกฎกระทรวง เด็ก พิก าร หมายถึ ง เด็ก ที
แตกต่างไปจากเด็กทัวไปในทางตําด้านร่ างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม และอืนๆ จนถึง
ขั/น ที ไม่ ไ ด้ป ระโยชน์ อ ย่ า งเต็ม ที จากการจัด ให้ ก ารศึ ก ษาตามปกติ ไ ด้ จํา เป็ นต้อ งจัด ให้ไ ด้รั บ
การศึกษาพิเศษหรื อการบริ การพิเศษ (แนวทางการจัดทําแผนการสงเคราะห์และฟื/ นฟูสมรรถภาพ
คนพิการแห่งชาติ, 2532: 33 อ้างอึงใน กมลทิพย์ เย็นใจ, 2538: 23)
ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2551 “คนพิการหมายความว่า

บุคคลซึ งมีขอ้ จํากัดในการปฏิบตั ิกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมทางสังคม
เนื องจากมีความบกพร่ องทางการเห็น การได้ยิน การเคลือนไหว การสื อสารจิตใจ อารมณ์
พฤติกรรม สติปัญญา การเรี ยนรู้ หรื อความบกพร่ องอืนใดประกอบกับมีอุปสรรคในด้าน
ต่างๆ และมีความต้องการจําเป็ นพิเศษทางการศึกษาทีจะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ ง
ด้านใดเพือให้สามารถปฏิบตั ิ กิจกรรมในชี วิตประจําวันหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมทางสังคมได้
อย่างบุคคลทัว ไป ทั3งนี3 ตามประเภทและหลักเกณฑ์ทีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ
ประกาศกําหนด (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์, 2552: 140-152)
ตามพระราชบัญญัติส่ ง เสริ ม และพัฒนาคุ ณภาพชี วิตคนพิ ก าร พ.ศ.2550 “คนพิก าร”
หมายความว่า บุคคลซึงมีขอ้ จํากัดในการปฏิบตั ิกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมทาง
สังคม เนืองจากมีความบกพร่ องทางการเห็น การได้ยิน การเคลือนไหว การสื อสาร จิตใจ อารมณ์
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พฤติกรรม สติปัญญา การเรี ยนรู้ หรื อความบกพร่ องอืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และ
มีความจําเป็ นเป็ นพิเศษทีจะต้องได้รับความช่ วยเหลื อด้านหนึ งด้านใด เพือให้สามารถปฏิ บ ตั ิ
กิจกรรมในชีวิตประจําวันหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมทางสังคมได้ อย่างบุคคลทัวไป ทั/งนี/ ตามประเภท
และหลักเกณฑ์ทีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ ษย์ประกาศ
กําหนด (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์, 2552: 364-365)
ความหมายของ คนพิการ ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ คนพิการ หมายความรวมถึง บุคคลทีมี
ความบกพร่ อ งทางร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา หรื อ ทางประสาทสั ม ผัส ในระยะยาว ซึ งเมื อมี
ปฏิสัมพันธ์กบั อุปสรรคนานัปการ จะกีดขวางการมีส่วนร่ วมในสังคมอย่างเต็มทีและมีประสิ ทธิ ผล
บนพื/นฐานทีเท่าเทียมกับบุคคลอืน (สํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการแห่ งชาติ,
2552: 21)
จากความหมายทีกล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้วา่ คนพิการ หมายถึง บุคคลทีมีความบกพร่ อง ทาง
ร่ างกาย จิตใจ และสติปัญญา หรื อร่ างกายไม่สมประกอบ ซึ งมีสิทธิ เท่าเทียมกับบุคคลทัวไปในการ
เข้าถึงบริ การต่างๆ ทีรัฐจัดให้ โดยรัฐบาลและหน่วยงานทีเกียวข้องจะต้องสนับสนุน สื อ สิ งอํานวย
ความสะดวกต่างๆ ให้กบั คนพิก ารทั/งในด้านการใช้ชีวิตประจํา วันและด้านการศึกษาตามความ
ต้องการจําเป็ นพิเศษของแต่ละบุคคล
1.2 ประเภทของความพิการ
ตามความหมายของมาตรฐานการส่ งเสริ มสวัสดิ ภาพและคุ ม้ ครองพิทกั ษ์สิทธิ คนพิการ
สามารถแยกประเภทความพิการได้ดังนี/ (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ ษ ย์,
2546: 3)
1) บุคคลทีมีความบกพร่ องทางการเห็น หมายถึง คนทีมีสายตาข้างทีดีกว่าเมือใช้
เมือใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้วมองเห็นน้อยกว่า 6/18 หรื อ 20/70 ลงไปจนมองไม่เห็นแม้แต่แสง
สว่าง หรื อคนทีมีลานสายตาแคบกว่า 30 องศา
2) คนพิการทางการได้ยินหรื อสื อความหมาย หมายถึง คนทีได้ยินเสี ยงทีมีความถี
500 เฮิรตซ์ 1,000 เฮิรตซ์ หรื อ 2,000 เฮิรตซ์ ในหูขา้ งทีดีกว่า โดยกําหนดไว้วา่
- สําหรับเด็กทีมีอายุไม่เกิน 7 ปี เกิน 40 เดซิเบลขึ/นไปจนไม่ได้ยนิ เสี ยง
- สําหรับคนทัวไป 55 เดซิเบลขึ/นไปจนไม่ได้ยนิ เสี ยง
- คนทีบกพร่ องในการเข้าใจหรื อการใช้ภาษาพูดจนไม่สามารถสื อความหมายได้
3) คนพิการทางกายหรื อการเคลือนไหว หมายถึง คนทีมีความผิดปกติหรื อความ
บกพร่ องของร่ างกายทีเห็นได้อย่างชัดเจน และไม่สามารถประกอบกิจวัตรหลักประจําวันได้ หรื อ
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คนทีมีการสู ญเสี ยความสามารถในการเคลือนไหวมือ แขน ขา หรื อลําตัว อันเนืองมาจากแขนหรื อ
ขาขาด อัมพาตหรื ออ่อนแรง หรื ออ่อนแรงจนไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันได้
4) คนพิการทางจิตใจหรื อพฤติกรรม หมายถึง คนทีมีความผิดปกติหรื อความ
บกพร่ อ งทางจิ ต ใจหรื อ สมองในส่ ว นของการรั บ รู้ อ ารมณ์ ความคิ ด จนไม่ ส ามารถควบคุ ม
พฤติกรรมทีจําเป็ นในการดูแลตนเองหรื ออยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืน
5) คนพิการทางสติปัญญาหรื อการเรี ยนรู้ หมายถึง คนทีมีความผิดปกติหรื อความ
บกพร่ องทางสติปัญญาหรื อสมองจนไม่สามารถเรี ยนรู้ดว้ ยวิธีการศึกษาปกติได้
ตามความหมายตาม ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื องกํา หนดประเภทและ
หลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552 ได้ให้ความหมายของความพิการแต่ละประเภทไว้
ดังนี/ (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ 2552: 153-155)
1) บุคคลทีมีความบกพร่ องทางการมองเห็น ได้แก่ บุคคลทีสู ญเสี ยการเห็นตั/งแต่
ระดับเล็กน้อยจนถึงตาบอดสนิท ซึงแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี/
1.1) คนตาบอด หมายถึง บุคคลทีสู ญเสี ยการเห็นมากจนต้องใช้สือสัมผัส
และสื อเสี ยง หากตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมือแก้ไขแล้ว อยูใ่ นระดับ 6 ส่ วน 60 (6/60)
หรื อ 20 ส่ วน 200 (20/200) จนถึงไม่สามารถรับรู้เรื องแสง
1.2) คนเห็นเลือนราง หมายถึง บุคคลทีสู ญเสี ยการเห็น แต่ยงั สามารถอ่าน
อักษรตัวพิมพ์ขยายใหญ่ดว้ ยอุปกรณ์เครื องช่วยความพิการ หรื อเทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวก
หากวัดความชัดเจนของสายตาของสายตาข้างทีดีเมือแก้ไขแล้วอยูใ่ นระดับ 6 ส่ วน 18 (6/18) หรื อ
20 ส่ วน 70 (20/70)
2) บุคคลทีมีความบกพร่ องทางการได้ยิน ได้แก่ บุคคลทีสู ญเสี ยการได้ยินตั/งแต่
ระดับหูตึงน้อยจนถึงหูหนวก ซึงแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี/
2.1) คนหู หนวก หมายถึง บุคคลทีสู ญเสี ยการได้ยินมากจนไม่สามารถ
เข้าใจการพูดผ่านทางการได้ยิน ไม่วา่ จะใส่ หรื อไม่ใส่ เครื องช่วยฟัง ซึ งโดยทัวไปหากการตรวจวัด
การได้ยนิ จะมีการสู ญเสี ยการได้ยนิ 90 เดซิเบลขึ/นไป
2.2) คนหูตึง หมายถึง บุคคลทีมีการได้ยินเหลืออยูเ่ พียงพอทีจะได้ยินการ
พูดผ่านทางการได้ยิน โดยทัวไปจะใส่ เครื องช่ วยฟัง ซึ งหากตรวจวัดการได้ยินจะมีการสู ญเสี ยการ
ได้ยนิ น้อยกว่า 90 เดซิเบลลงมาถึง 26 เดซิเบล
3) บุคคลทีมีความบกพร่ องทางสติปัญญา ได้แก่ บุคคลทีมีความจํากัดอย่างชัดเจน
ในการปฏิบตั ิตน (Functioning) ในปั จจุบนั ได้กาํ หนดลักษณะเฉพาะ 2 ประการ คือ ความสามารถ
ทางสติปัญญาตํากว่าเกณฑ์เฉลียอย่างมีนยั สําคัญร่ วมกับความจํากัดของทักษะการปรับตัวอย่างน้อย
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2 ทักษะจาก 10 ทักษะ ได้แก่ การสื อความหมาย การดูแลตนเอง การดํารงชีวิตภายในบ้าน ทักษะ
ทางสังคม/การมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน การรู้จกั ใช้ทรัพยากรในชุมชน การรู้จกั ดูแลควบคุมตนเอง การ
นําความรู้มาใช้ในชี วิตประจําวัน การทํางาน การใช้เวลาว่าง การรักษาสุ ขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัย ทั/งนี/ ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ 18 ปี
4) บุ ค คลที มี ค วามบกพร่ อ งทางร่ า งกาย หรื อ การเคลื อนไหว หรื อ สุ ข ภาพ
ซึงแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี/
4.1) บุค คลที มีความบกพร่ องทางร่ า งกาย หรื อการเคลื อนไหว ได้แก่
บุ ค คลที มี อ วัย วะไม่ ส มส่ ว นหรื อ ขาดหายไป กระดู ก หรื อ กล้า มเนื/ อผิดปกติ มี อุป สรรคในการ
เคลื อนไหว ความบกพร่ องดังกล่ าว อาจเกิ ดจากโรคทางประสาท โรคของระบบกล้ามเนื/ อและ
กระดูก การไม่สมประกอบมาแต่กาํ เนิด อุบตั ิเหตุและโรคติดต่อ
4.2) บุคคลทีมีความบกพร่ องทางสุ ขภาพ ได้แก่ บุคคลทีมีความเจ็บป่ วย
เรื/ อรั ง หรื อ มี โ รคประจํา ตัว ซึ งจํา เป็ นต้อ งได้รั บ การศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื อง และเป็ นอุ ป สรรคต่ อ
การศึกษา ซึงมีผลทําให้เกิดความจําเป็ นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ
5) บุคคลทีมีบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ได้แก่ บุคคลทีมีความผิดปกติในการทํางาน
ของสมองบางส่ วนทีแสดงถึงความบกพร่ องในกระบวนการเรี ยนรู้ทีอาจเกิดขึ/นเฉพาะความสามารถ
ด้านใดด้านหนึงหรื อหลายด้าน คือ การอ่าน การเขียน การคิดคํานวณ ซึ งไม่สามารถเรี ยนรู้ในด้านที
บกพร่ องได้ ทั/งทีมีระดับสติปัญญาปกติ
6) บุคคลทีมีความบกพร่ องทางการพูดและภาษา ได้แก่ บุคคลทีมีความบกพร่ อง
ในการเปล่ งเสี ยงพูด เช่ น เสี ยงผิดปกติ อัตราความเร็ วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรื อบุคคลทีมี
ความบกพร่ องในเรื องความเข้าใจหรื อการใช้ภาษาพูด การเขียนหรื อระบบสัญลักษณ์อืนทีใช้ในการ
ติดต่อสื อสาร ซึงอาจเกียวกับรู ปแบบ เนื/อหาและหน้าทีของภาษา
7) บุคคลทีมีความบกพร่ องทางพฤติกรรมหรื ออารมณ์ ได้แก่ บุคคลทีมีพฤติกรรม
เบียงแบนไปจากปกติเป็ นอย่างมาก และปั ญหาทางพฤติกรรมนั/นเป็ นไปอย่างต่อเนื อง ซึ งเป็ นผล
จากความบกพร่ องหรื อความผิดปกติทางจิตใจหรื อสมองในส่ วนของการรับรู้ อารมณ์หรื อความคิด
เช่น โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า และโรคสมองเสื อม เป็ นต้น
8) บุคคลออทิสติก ได้แก่ บุคคลทีมีความผิดปกติของระบบการทํางานของสมอง
บางส่ วน ซึ งส่ งผลต่อความบกพร่ องทางพัฒนาการด้านภาษา ด้านสังคมและการปฏิ สัมพันธ์ทาง
สังคม และมีขอ้ จํากัดด้านพฤติกรรม หรื อมีความสนใจจํากัดในเฉพาะเรื องใดเรื องหนึง โดยความ
ผิดปกติน/ นั ค้นพบได้ก่อนอายุ 30 เดือน
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9) บุคคลพิการซ้อน ได้แก่ บุคคลทีมีสภาพความบกพร่ องหรื อความพิการมากกว่า
หนึงประเภทในบุคคลเดียวกัน
สําหรับการวิจยั ในครั/งนี/ ใช้ความหมายของคนพิการและประเภทความพิการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื องกําหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552
2. กฎหมายทีเ กีย วข้ องกับการศึกษาของคนพิการ
ประเทศไทยได้ออกกฎหมายต่า งๆ มากมายทีเกี ยวข้องกับการศึก ษาของคนพิก าร เพือ
ส่ งเสริ มให้คนพิการมีสิทธิในการได้รับสิ งอํานวยความสะดวกจากรัฐตามความต้องการจําเป็ นพิเศษ
เฉพาะบุคคล และเพือส่ งเสริ ม และพัฒนาคุ ณภาพชี วิตคนพิการให้ดีข/ ึน กฎหมายต่างๆ เกี ยวกับ
การศึกษาของคนพิการ มีดงั นี/
2.1 พระราชบัญญัติฟื*นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
มาตรา 15 กําหนดว่า ให้คนพิการได้รับการสงเคราะห์ การพัฒนา และการฟื/ นฟู
สมรรถภาพ ดังต่อไปนี/
1) บริ ก ารฟื/ นฟู ส มรรถภาพโดยวิธี ก ารทางการแพทย์ และค่ า ใช้จ่ า ยในการ
รักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์เพือปรับสภาพทางร่ างกาย ทางสติปัญญา หรื อ ทางจิตใจ หรื อเสริ มสร้าง
สมรรถภาพให้ดีข/ ึนตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
2) การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ หรื อการศึกษาสายอาชี พ
หรื อ อุ ด มศึ ก ษา ตามแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ต ามความเหมาะสม ซึ งให้ไ ด้รั บ โดยการจัด เป็ น
สถานศึกษาเฉพาะหรื อจัดรวมในสถานศึกษาธรรมดาก็ได้ โดยให้ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม
3) คําแนะนําชี/ แจงและปรึ กษาเกียวกับการประกอบอาชีพ และการ ฝึ กอาชีพที
เหมาะสมกับสภาพของร่ างกายและสมรรถภาพทีมีอยู่ เพือให้สามารถประกอบอาชีพได้
4) การยอมรับและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคมและสิ งอํานวยความ สะดวก
และบริ การต่างๆ ทีจําเป็ นสําหรับคนพิการ
5) บริ การจากรัฐในการเป็ นคดีความและในการติดต่อกับทางราชการ
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มาตรา 16 กํา หนดว่า ให้จดั ตั/ง กองทุ นขึ/นกองทุ นหนึ งเรี ยกว่า “กองทุนฟื/ นฟู
สมรรถภาพคนพิการ” ในสํานักงานคณะกรรมการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพือเป็ นทุนหมุนเวียน
สํา หรั บใช้จ่ายเกี ยวกับการดํา เนิ นงานและสงเคราะห์ช่ วยเหลื อคนพิการและสนับ สนุ นสถาบัน
บริ การด้านการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ ทางการแพทย์ ทางการศึกษา ทางสังคมและการฝึ กอาชีพ
ตลอดจนศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา และองค์กรทีเกียวข้องกับคนพิการ
กองทุนฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินอืน ดังต่อไปนี/
1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
2) เงินหรื อทรัพย์สินทีได้รับบริ จาคจากประชาชน จากนิติบุคคลหรื อจากองค์กร
ทั/งในประเทศและต่างประเทศหรื อทีได้มาจากการจัดกิจกรรม
3) ดอกผลของเงินกองทุนและการขายหรื อหาประโยชน์จากทรัพย์สินทีได้รับ
บริ จาค
4) รายได้อืนๆ
เงินและทรัพย์สินอืนตามวรรคสอง ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ตอ้ งส่ งคลังเป็ นเงิน
รายได้แ ผ่ น ดิ น การจัด หาผลประโยชน์ แ ละการใช้ จ่ า ยเงิ น กองทุ น ให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บที
คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี/ คือ โดยทีคนพิการเป็ นทรัพยากร
ส่ วนหนึ งของประเทศ แต่เนื องจากสภาพของความพิการเป็ นอุปสรรคในการดํารงชี วิต ในการ
ประกอบอาชีพและในการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของสังคม และโดยทีสมควรสนับสนุนส่ งเสริ มให้
คนพิการได้มีโอกาสในด้านต่างๆ สามารถดํารงชีวติ ประกอบอาชีพและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของ
สังคมเท่าเทียมกับคนทัวไป ในการนี/ สมควรให้คนพิการได้รับการคุม้ ครอง สงเคราะห์ การพัฒนา
และการฟื/ นฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทย์ ทางการศึกษา ทางสังคมและการฝึ กอาชี พ
ตลอดจนแก้ไขปั ญหาและขจัดอุปสรรคต่างๆ ทางเศรษฐกิ จและสังคมให้แก่คนพิการ รวมทั/งให้
สังคมมีส่วนร่ วมในการเกื/อกูล และฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน/ ี
(สํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ, 2552: ออนไลน์)
2.2 แผนพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2535
แผนพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 หมวดที 2 ข้อ 4.5 กําหนดว่า “การศึกษาพิเศษ
เป็ นการศึกษาทีมุ่งให้ผเู้ รี ยนทีมีความบกพร่ องทางร่ างกาย สติปัญญา จิตใจ และอารมณ์ ได้เรี ยนรู้
อย่างเหมาะสมกับสภาพร่ างกาย จิตใจ และความสามารถ เป็ นการศึกษาทีส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนทีมี
ความสามารถพิเศษได้พฒั นาความถนัดและอัจฉริ ยภาพของตนได้อย่างเต็มที การจัดการศึกษาพิเศษ
นี/ อาจจัดเป็ นสถานศึ ก ษาเฉพาะหรื อจัดในสถานศึ ก ษาปกติ ตั/ง แต่ ระดับ ก่ อ นประถมศึ ก ษา ถึ ง
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อุดมศึกษา” ซึงแสดงให้เห็นว่าเด็กพิการได้รับโอกาสและสิ ทธิทางการศึกษามากขึ/น ในสถานศึกษา
รู ปแบบต่างๆ และในทุกระดับการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: ออนไลน์)
2.3 กฎมาตรฐานว่ า ด้ ว ยการสร้ า งความเสมอภาคทางโอกาสให้ แก่ คนพิก าร องค์ ก าร
สหประชาชาติ พ.ศ.2537
กฎข้ อที 6 การศึกษา รัฐต้องตระหนักถึงหลักการทีจะให้โอกาสทางการศึกษาทีเสมอภาค
ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาแก่เด็ก เยาวชนและผูใ้ หญ่ทีพิการในสถานศึกษา
แบบเรี ยนร่ วม รวมทั/งประกันว่า การศึกษาสําหรับคนพิการจะเป็ นส่ วนสําคัญส่ วนหนึ งของระบบ
การศึกษา
1) ให้หน่วยงานทีจัดการศึกษาแบบสามัญศึกษารับผิดชอบต่อเรื องการจัดการศึกษาให้แก่
คนพิการในสถานศึกษาแบบเรี ยนร่ วม โดยถือว่าการให้การศึกษาแก่คนพิการเป็ นส่ วนสําคัญส่ วน
หนึงของการวางแผนการศึกษาระดับชาติ รวมทั/งการพัฒนาหลักสู ตรและการจัดระบบโรงเรี ยน
2) การจัดการศึกษาในโรงเรี ยนแบบเรี ยนร่ วม ต้องอยูบ่ นเงือนไขสําคัญทีว่าทางโรงเรี ยนจะ
จัดให้มีล่ามและบริ การสนับสนุ นต่างๆ ทีเหมาะสมแก่นกั เรี ยน และควรจัดให้นกั เรี ยนได้เข้าถึงสิ ง
ต่างๆได้และจัดบริ การสนับสนุ นให้แก่ นักเรี ยนอย่างเพียงพอด้วย เพือตอบสนองความต้องการ
จําเป็ นของเด็กทีมีความพิการแตกต่างกัน
3) กลุ่ มผูป้ กครอง และองค์กรของคนพิการ ควรมีส่วนร่ วมในกระบวนการให้การศึกษา
ทุกระดับ
4) ในรัฐทีให้การศึกษาแบบบังคับ ควรจัดให้เด็กหญิงเด็กชายทีมีความพิการในทุกประเภท
และทุกระดับ รวมทั/งผูท้ ีมีความพิการขั/นรุ นแรง ได้รับการศึกษาด้วย
5) รัฐต้องได้ให้ความสนใจเป็ นพิเศษแก่บุคคลกลุ่มต่อไปนี/ คือ
(ก) เด็กเล็กมากทีพิการ
(ข) เด็กวัยก่อนเรี ยนทีพิการ
(ค) ผูใ้ หญ่พิการ โดยเฉพาะสตรี
6) เพือทีจะบูรณาการการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนทีจัดการศึกษาแบบเรี ยนรวม
รัฐต้อง
(ก) มีนโยบายทีระบุไว้ชดั เจนเป็ นทีเข้าใจและยอมรับของโรงเรี ยนและชุมชน
ในวงกว้าง
(ข) ให้หลักสู ตรมีความยืดหยุน่ สามารถเพิมเติมและปรับได้
(ค) จัดหาวัสดุการศึกษาทีมีคุณภาพ มีการอบรมครู ผสู้ อนและให้ความสนับสนุน
แก่ครู อย่างต่อเนือง
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7) การศึกษาแบบเรี ยนร่ วมและโครงการศึกษาทีใช้ชุมชนเป็ นฐาน ควรส่ งเสริ มให้ชุมชนใช้
และพัฒนาทรัพยากรตนเอง เพือให้การศึกษาของชุมชนแก่คนพิการ
8) ในกรณี ทีระบบโรงเรี ยนสามัญยังไม่ตอบสนองความต้องการจําเป็ นของคนพิการทุกคน
ได้อย่า งเพีย งพอ อาจพิจารณาการจัดการศึ ก ษาพิเศษให้แก่ ค นพิก ารโดยมุ่ ง เป้ าหมายไปยัง การ
ตระเตรี ยมนักเรี ยนให้ได้รับการศึกษาในระบบโรงเรี ยนสามัญ มีมาตรฐานและจุดหมายปลายทาง
เดี ยวกันกับการศึกษาสามัญ ตลอดจนมีความเชื อมโยงกับการศึกษาสามัญอย่างใกล้ชิดด้วย โดย
อย่างน้อยทีสุ ด ควรให้นกั เรี ยนพิการได้รับทรัพยากรทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กทีไม่พิการ ทั/งนี/
รัฐต้องมีเป้ าหมายทีจะบูรณาการบริ การการศึ กษาพิเศษให้เข้า กับการศึกษาแบบเรี ย นร่ วมอย่า ง
ค่อยเป็ นค่อยไป อย่างไรก็ดีในบางกรณี เป็ นทีทราบกันว่า การศึกษาพิเศษเป็ นรู ปแบบการศึกษาที
เหมาะสมทีสุ ดสําหรับนักเรี ยนพิการในปัจจุบนั
9) โดยทีคนหู หนวกและคนตาบอดต่างมีความต้องการจําเป็ นพิเศษด้านการติดต่อสื อสาร
หากจัดการศึกษาให้แก่บุคคลเหล่านี/ ในโรงเรี ยนเฉพาะ หรื อจัดชั/นเรี ยนและห้องพิเศษในโรงเรี ยน
แบบเรี ยนร่ วมน่าจะเหมาะสมกว่ารู ปแบบอืน ทั/งนี/ ในระยะเริ มต้นควรให้ความสนใจเป็ นพิเศษต่อ
ความต้องการจําเป็ นทีเน้นในการเรี ยนการสอนในด้านความรู้สึกทางวัฒนธรรม ซึ งจะยังผลให้คน
หูหนวกหรื อทั/งหู หนวกและตาบอด มีทกั ษะในการสื อสารทีมีประสิ ทธิ ผล และมีความเป็ นอิสระ
มากทีสุ ดด้วย (มูลนิธิพฒั นาคนพิการไทย, 2549: ออนไลน์)
2.4 รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 30 กําหนดให้บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย และได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกัน จะมีการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ งความแตกต่างใน
เรื องความพิการ สภาพทางกายหรื อสุ ขภาพ จะกระทํามิได้
มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองปี ทีรัฐ
จะต้องจัดให้อย่างทัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ผูย้ ากไร้ คนพิการหรื อทุพพลภาพ หรื อผูอ้ ยู่ในสภาวะยากลําบาก ต้องได้รับสิ ทธิ
ตามวรรคหนึงและการสนับสนุนจากรัฐเพือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอืน
มาตรา 54 บุ ค คลซึ งพิก ารหรื อทุ พ พลภาพ มี สิ ท ธิ เข้า ถึ ง และใช้ป ระโยชน์ จาก
สวัสดิการ สิ งอํานวยความสะดวกอันเป็ นสาธารณะ และความช่วยเหลือทีเหมาะสมจากรัฐ
มาตรา 80 เป็ นแนวนโยบายแห่ งรัฐทีจะต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่คน
พิการหรื อทุพ พลภาพให้มี คุณภาพชี วิตทีดี และพึงพาตนเองได้ (สํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ, 2552: ออนไลน์)
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2.5 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิม เติม (ฉบับที2 ) พ.ศ. 2545
หมวด 2 สิ ทธิและหน้าทีทางการศึกษา
มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึ ก ษาขั/นพื/ น ฐานไม่ น้อยกว่า สิ บ สองปี ที รั ฐ ต้องจัดให้อย่า งทัวถึ ง และมี คุณ ภาพโดยไม่ เก็ บ
ค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ งมีความบกพร่ องทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา
อารมณ์ สั ง คม การสื อสารและการเรี ย นรู้ หรื อมี ร่า งกายพิก าร หรื อ ทุ พ ลภาพหรื อไม่ ส ามารถ
พึงตนเองได้ หรื อไม่มีผูด้ ูแลหรื อด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ และโอกาสการรับ
การศึกษาขั/นพื/นฐานเป็ นพิเศษ
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสองให้จดั ตั/งแต่แรกเกิ ดหรื อพบความ
พิการโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่ าวมีสิทธิ ได้รับสิ งอํานวยความสะดวก สื อ บริ การ
และความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในกฎกระทรวง
การจัดการศึ ก ษาสํา หรั บ บุ ค คลซึ งมี ค วามสามารถพิ เศษ ต้องจัด ด้อยรู ป แบบที
เหมาะสมโดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั/น (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2552)
2.6 กฎกระทรวง ว่ าด้ วยการกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจั ดสรรงบประมาณทางการ
ศึกษาสํ าหรับคนพิการ พ.ศ. 2545
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 (3) และมาตรา 74 แห่ งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงข้างต้นโดยมีเนื/อหาสาระ
ดังต่อไปนี/
ให้จดั สรรงบประมาณแต่ละปี เป็ นเงินอุดหนุ นสําหรับคนพิการตามกฎกระทรวงกําหนด
หลัก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารให้ค นพิ ก ารมี สิ ท ธิ ไ ด้รับ สิ งอํา นวยความสะดวก สื อ บริ ก าร และความ
ช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545 ในอัตราทีมากกว่าแต่ไม่เกินห้าเท่าของเงินอุดหนุนด้านสื อ
และวัสดุการศึกษาทีจัดสรรให้แก่นกั เรี ยนทัวไปต่อคน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)
2.7 กฎกระทรวง ว่ าด้ วยการกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ คนพิการมีสิทธิได้ รับสิ ง
อํานวยความสะดวก สื อ บริการ และความช่ วยเหลืออืน ใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545
กําหนดให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ทั/งด้าน สื อ บริ การ และความ
ช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษา รวมทั/งการขอยืมสิ งอํานวยความสะดวก และสื อทางการศึกษา จาก
สถานศึกษา และการขอรับเงินอุดหนุน ขอยืมเงินเพือจัดซื/ อ และขอรับสิ งอํานวยความสะดวก สื อ
บริ การ และความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)
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2.8 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550
มาตรา 20 คนพิการมีสิทธิ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ งอํานวยความสะดวกอันเป็ น
สาธารณะ และความช่วยเหลือทีอืนจากรัฐ ดังต่อไปนี/
ข้อ 2 การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่ งชาติหรื อแผนการศึกษาแห่ งชาติตาม
ความเหมาะสมในสถานศึกษาเฉพาะ หรื อสถานศึกษาทัวไป หรื อการศึกษาทางเลือก หรื อการศึกษา
นอกระบบ โดยให้หน่ วยงานทีรับ ผิดชอบเกี ยวกับ สิ งอํา นวยความสะดวกสื อ บริ ก ารและความ
ช่ วยเหลื ออืนใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการให้การสนับสนุ นตามความเหมาะสม (กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์, 2550: 22)
2.9 แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่ งชาติ ฉบับที 3 พ.ศ.2550-2554
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่ งชาติ ฉบับที 3 พ.ศ.2550-2554 เป็ นแผนยุทธศาสตร์ ที
จัด ทํา ขึ/ น เพื อเป็ นกรอบและแนวทางในการดํา เนิ น งานพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารในช่ ว ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 10 พ.ศ. 2550-2554 โดยมีเป้ าหมายสู งสุ ดคือ คน
พิการได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิ มีคุณภาพชี วิตทีดี ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีส่วนร่ วมใน
สังคมอย่างเต็มทีและเสมอภาค ภายใต้สภาพแวดล้อมทีปราศจากอุปสรรค อันเป็ นแนวทางทีเคารพ
ในคุณค่า สิ ทธิ ความเสมอภาค และศักดิhศรี ความเป็ นมนุษย์
แผนพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการแห่ งชาติ ฉบับที 3 พ.ศ.2550-2554 ได้รับการกําหนดขึ/น
เพือเป็ นกรอบ ทิศทาง แนวทางในการดําเนิ นงานด้านคนพิการ ให้ภาคีภาครัฐและองค์กรเอกชน
ด้านคนพิการใช้เป็ นแนวทางการบริ หารจัดการ การดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ และพันธกิจ สู่ วสิ ัยทัศน์ของแผนทีกําหนดไว้ ดังนี/
วิสัยทัศน์
คนพิการได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิ มีคุณภาพชีวิตทีดี ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีส่วน
ร่ วมในสังคมอย่างเต็มทีและเสมอภาค ภายใต้สภาพแวดล้อมทีปราศจากอุปสรรค
พันธกิจ
1) ปฏิรูประบบบริ หารจัดการในการพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการให้เต็มศักยภาพสามารถ
ดํารงชีวติ อย่างอิสระ
2) ส่ งเสริ มให้คนพิการ องค์กรด้า นคนพิการ ได้รับ การยอมรับและมี ส่วนร่ วมในสังคม
เต็มทีและเสมอภาค
3) ส่ งเสริ มสภาพแวดล้อมทีปราศจากอุปสรรคต่อการมีส่วนร่ วมของคนพิการในสังคม
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เป้ าประสงค์
1) เพือให้มีระบบบริ หารจัดการในการพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สามารถทําหน้าทีกําหนดและกํากับนโยบาย แผนงาน งบประมาณด้านคนพิการอย่างบูรณาการ
2) เพือให้คนพิการเข้าถึงสิ ทธิ และโอกาสในการพัฒนาตนเองในทุกมิติของสังคม สามารถ
เลือกรู ปแบบการบริ การทีเหมาะสมตามความต้องการจําเป็ นของแต่ละบุคคล และสามารถดํารงชีวิต
อิสระ
3) เพือให้องค์กรด้านคนพิการและเครื อข่ายมีความเข้มแข็ง ยังยืน สามารถส่ งเสริ มศักยภาพ
คุม้ ครอง และพิทกั ษ์คนพิการ
4) เพือให้สังคมยอมรับ และเปิ ดโอกาสให้คนพิการและองค์กรด้านคนพิการมีส่วนร่ วมใน
ทุกกิจกรรมทางสังคมอย่างเต็มที มีประสิ ทธิภาพ และเสมอภาคกับคนทัวไป
5) เพือให้ค นพิการสามารถเข้า ถึ ง และใช้บริ การในอาคาร สถานที ยานพาหนะ ข้อมูล
ข่าวสารและการสื อสาร เทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวก และบริ การสาธารณะอืนๆ (สํานักงาน
ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ, 2552)
2.10 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสํ าหรับคนพิการ พ.ศ.2551
หมวด 1 สิ ทธิและหน้าทีทางการศึกษา (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์,
2552: 140-152)
มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดังนี/
1) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายตั/งแต่แรกเกิดหรื อพบความพิการจนตลอด
ชีวิต พร้อมทั/งได้รับเทคโนโลยี สิ งอํานวยความสะดวก สื อ บริ การและความช่วยเหลืออืนใดทาง
การศึกษา
2) เลือกบริ การทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรู ปแบบการศึกษาโดย
คํานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจําเป็ นพิเศษของบุคคลนั/น
3) ได้รับการศึกษาทีมีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั/งการจัด
หลักสู ตรกระบวนการเรี ยนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ทีเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
จําเป็ นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล
มาตรา 7 ให้สถานศึกษาของรัฐและเอกชนทีจัดการเรี ยนร่ วม สถานศึกษาเอกชน
การกุศลทีจัดการการศึกษาสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ และศูนย์การเรี ยนเฉพาะความพิการ ทีได้รับ
การรับรองมาตรฐานได้รับเงินอุดหนุนและความช่วยเหลือเป็ นพิเศษจากรัฐ
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หมวด 3 กองทุนส่ งเสริ มและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ
มาตรา 21 ให้จดั ตั/งกองทุนขึ/น เรี ยกว่า “กองทุนส่ งเสริ มและพัฒนาการศึกษา
สําหรับคนพิการ” ในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐานเพือใช้จ่ายในการส่ งเสริ ม
สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการอย่างเป็ นธรรมและทัวถึง โดยกองทุนประกอบด้วย
1) เงิ นและทรัพ ย์สินทีโอนมาจากเงิ นกองทุ นการศึก ษาสําหรับ คนพิการตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2546
2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
3) เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
4) เงินรายได้ทีได้จากการออกสลากหรื อการจัดกิจกรรม
5) ดอกผลและผลประโยชน์ทีเกิดจากเงินหรื อทรัพย์สินของกองทุน
6) เงินหรื อทรัพย์สินทีมีผบู้ ริ จาคหรื อมอบให้
7) รายได้บางส่ วนจากภาษีของสิ นค้าและบริ การทีเป็ นสาเหตุแห่ งความพิการ
ตามทีกฎหมายกําหนด
2.11 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่ า ด้ ว ยเงินเพิมสํ าหรั บ ตํา แหน่ งทีมีเหตุ พิเศษของครู
การศึกษาพิเศษ และครู การศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่ วม พ.ศ. 3539
ข้อ 5 ในระเบียบนี/คาํ ว่า เงิน “พ.ค.ศ.” หมายความว่า เงินเพิมพิเศษทีจ่ายควบคู่กบั เงินเดือน
แก่ครู การศึกษาพิเศษ และหรื อครู การศึกษาพิเศษกรณี เรี ยนร่ วม
“ครู การศึกษาพิเศษกรณี เรี ยนร่ วม” หมายความว่า ข้าราชการครู ซึงปฏิ บตั ิหน้าที
เป็ นครู สอนคนพิการซึงเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนปกติ และได้ปฏิบตั ิหน้าทีทําการสอนหรื อปฏิบตั ิงานที
เกี ยวข้องกับการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาของทางราชการ และหรื อในความควบคุ มของทาง
ราชการ
“ครู ประจําชั/นพิเศษ” หมายความว่า ข้าราชการครู ซึงปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นครู สอนคน
พิการ โดยแยกทําการสอนเป็ นห้องเด็กพิเศษโดยเฉพาะและทําหน้าทีเป็ นครู ประจําชั/น
“ครู เสริ มวิชาการ” หมายความว่า ข้าราชการครู ซึงปฏิ บตั ิหน้าทีเป็ นครู สอนคน
พิการอยู่ประจําห้องเสริ มวิชาการการศึกษาพิเศษ มีหน้าทีสอนเสริ ม ช่ วยเหลื อแก้ไขปั ญหา และ
พัฒนาทักษะด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และร่ างกายให้แก่คนพิการทีเรี ยนร่ วมในชั/นเรี ยนปกติ
“ครู ประจําชั/นเรี ยนร่ วม” หมายความว่า ข้าราชการครู ซึงปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นครู สอน
คนพิการ และหรื อปฏิ บตั ิงานในชั/นเรี ยนให้กบั คนทัวไปทีมีคนพิการเรี ยนร่ วม ทําหน้าทีเป็ นครู
ประจําชั/น และปฏิบตั ิหน้าทีครู เสริ มวิชาการให้แก่คนพิการด้วย
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“ครู เดินสอน” หมายความว่า ข้าราชการครู ซึงปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นครู สอนคนพิการอยู่
ประจําศูนย์เสริ มวิชาการการศึกษาพิเศษ มีหน้าทีสอนเสริ มช่วยเหลือแก้ไขปั ญหา และพัฒนาทักษะ
ด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และร่ างกายให้แก่คนพิการทีเรี ยนร่ วมในชั/นเรี ยนปกติในโรงเรี ยนที
อยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียงกัน
ข้อ 7 ครู ก ารศึ ก ษาพิเศษกรณี เรี ย นร่ วม ซึ งอยู่ใ นเกณฑ์ที จะได้รับ เงิ น “พ.ค.ศ.” กรณี
เรี ยนร่ วม ได้แก่ ครู การศึกษาพิเศษทีปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นครู ประจําชั/นพิเศษ ครู เสริ มวิชาการ ครู เดิน
สอนที มี เ วลาทํา การสอน และหรื อมี เ วลาปฏิ บ ัติ ง านที เกี ยวข้อ งกับ การเรี ย นการสอนเกี ยวกับ
การศึกษาของคนพิการไม่นอ้ ยกว่าสัปดาห์ละ 18 คาบ (คาบละ 50 นาที) หรื อครู ประจําชั/นเรี ยนร่ วม
ทีมีเวลาทํา การสอน และหรื อมี เวลาปฏิ บ ตั ิงานทีเกี ยวกับ การศึกษาให้ก ับคนทัวไปทีมีคนพิการ
เรี ยนร่ วมตามเวลาปฏิบตั ิงานปกติไม่นอ้ ยกว่าสัปดาห์ละ 18 คาบ (คาบละ 50 นาที) และต้องปฏิบตั ิ
หน้าทีครู เสริ มวิชาการให้กบั คนพิการเพิมเติมอีกไม่นอ้ ยกว่าสัปดาห์ละ 5 คาบ (คาบละ 50 นาที)
และมี วุฒิป ริ ญญาทางการศึ กษาพิเศษ หรื อเป็ นผูผ้ ่า นการอบรมด้า นการศึก ษาพิเศษหลัก สู ตรที
กระทรวงการคลังรับรอง และจะต้องรับผิดชอบเกี ยวกับการศึกษาของคนพิการในจํานวนอัตรา
ครู : นักเรี ยน ตามหลักเกณฑ์อย่างน้อยดังนี/
ครู ประจําชั/นพิเศษกรณี เรี ยนร่ วม 1 คน: นักเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 6 คน
ครู เสริ มกรณี เรี ยนร่ วม 1 คน: นักเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 6 คน
ครู ประจําชั/นเรี ยนร่ วมและได้ปฏิบตั ิหน้าทีครู เสริ มวิชาการ 1 คน:นักเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
ครู เดินสอนกรณี เรี ยนร่ วม 1 คน: ไม่นอ้ ยกว่า 2 โรงเรี ยน: นักเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
ข้อ 8 เงิน “พ.ค.ศ.” ให้จ่ายเดือนละ 2,000 บาท (สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ, 2552:
ออนไลน์)
2.12 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้ วยสิ ทธิของคนพิการ
การนําเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ
ในครั/งนี/ ยึดหลักการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิคนพิการเป็ นสําคัญ อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ คนพิการมี
หลักการทัวไปดังนี/ (สํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ, 2552: 7-107)
ข้อ 1 ความมุ่งประสงค์
อนุสัญญาฉบับนี/ มีความมุ่งประสงค์เพือส่ งเสริ ม พิทกั ษ์และรับรองให้คนพิการได้ใช้สิทธิ
มนุษยชนและเสรี ภาพขั/นพื/นฐานอย่างเต็มทีและเสมอภาค และส่ งเสริ มการเคารพในศักดิhศรี ทีมีมา
แต่กาํ เนิดของบุคคลเหล่านี/
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คนพิการ หมายถึง บุคคลทีมีความผิดปกติหรื อบกพร่ องทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา หรื อ
ทางประสาทสัมผัสในระยะยาว ซึ งเมือมีปฏิสัมพันธ์กบั อุปสรรคนานัปการ จะกี ดขวางการมีส่วน
ร่ วมในสังคมอย่างเต็มที และมีประสิ ทธิผลบนพื/นฐานทีเท่าเทียมกับบุคคลอืน
ข้อ 2 นิยาม
“การสื อสาร” หมายความรวมถึงการสื อสารด้วยภาษา การแสดงข้อความ อักษรเบรลล์ การ
สื อสารด้วยการสัมผัส ตัวพิมพ์ขนาดใหญ่ สื อผสมทีสามารถเข้าถึงได้ ตลอดจนสื อทีเป็ นลายลักษณ์
อักษร สื อเสี ยงภาษาทีเข้าใจง่าย ผูอ้ ่าน และช่องทาง วิธีการ และรู ปแบบการสื อสารทางเลือก และ
การสื อสารเสริ มรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารทีสามารถเข้าถึงได้
“ภาษา” หมายความรวมถึงภาษาพูด ภาษามือ และรู ปแบบอืนๆ ของภาษาทีไม่ใช้เสี ยงพูด
“การเลือกปฏิบตั ิเพราะเหตุแห่ งความพิการ” หมายถึง ความแตกต่าง การกี ดกัน หรื อการ
จํากัดบนพื/นฐานของความพิการซึ งมีความมุ่งประสงค์หรื อส่ งผลให้เป็ นการเสื อมเสี ยหรื อทําให้ไร้
ผลซึงการยอมรับ การอุปโภคหรื อการใช้สิทธิมนุษยชนและเสรี ภาพขั/นพื/นฐานทั/งปวงบนพื/นฐานที
เท่าเทียมกับบุคคลอืนในด้านการเมือง เศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม ความเป็ นพลเมืองหรื อด้านอืน
รวมถึงการเลือกปฏิบตั ิในทุกรู ปแบบ รวมทั/งการปฏิเสธการช่วยเหลือทีสมเหตุสมผล
“การช่วยเหลือทีสมเหตุสมผล” หมายถึง การเปลียนแปลงหรื อการปรับปรุ งทีจําเป็ นและ
เหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดภาระอันเกินควรหรื อเกินสัดส่ วน เฉพาะในกรณี ทีจําเป็ น เพือประกันว่า
คนพิการได้อุปโภคและใช้สิทธิมนุษยชนและเสรี ภาพขั/นพื/นฐานทั/งปวงทีเท่าเทียมกับบุคคลอืน
“การออกแบบทีเป็ นสากล” หมายถึง การออกแบบผลิตภัณฑ์ สภาพแวดล้อม โปรแกรม
และบริ การทีทุกคนสามารถใช้ได้ ในขอบเขตมากทีสุ ดเท่าทีจะเป็ นไปได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องดัดแปลง
หรื อออกแบบเป็ นพิเศษ และจะต้องไม่กนั ออกไปซึงอุปกรณ์เครื องช่วยคนพิการเฉพาะกลุ่ม
ข้อ 3 หลักการทัวไปของอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิคนพิการ
(ก) การเคารพในศักดิhศรี ทีมีมาแต่กาํ เนิด
(ข) การไม่เลือกปฏิบตั ิ
(ค) การเข้ามีส่วนร่ วมและการเข้าร่ วมได้อย่างเต็มทีและมีประสิ ทธิผลในสังคม
(ง) การเคารพความแตกต่างและยอมรับว่าคนพิการเป็ นส่ วนหนึงของความหลากหลายของ
มนุษย์และมนุษยชาติ
(จ) ความเท่าเทียมกันของโอกาส
(ฉ) ความสามารถในการเข้าถึง
(ช) ความเท่าเทียมกันระหว่างชายกับหญิง
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(ซ) การเคารพขีดความสามารถของเด็กพิการทีมีพฒั นาการอย่างต่อเนื องและการเคารพ
สิ ทธิของเด็กพิการเพือสงวนรักษาอัตลักษณ์แห่งตน
ข้อ 4 พันธกรณี ทวไป
ั
รัฐภาคีรับทีจะประกันส่ งเสริ มในการทําให้สิทธิ มนุ ษยชนและเสรี ภาพขั/นพื/นฐานของคน
พิการทั/งปวงกลายเป็ นจริ งอย่างเต็มทีโดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิในรู ปแบบใดๆ บนพื/นฐานจาก
ความพิการ
ข้อ 5 ความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบตั ิ
รัฐภาคียอมรับว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกันเบื/องหน้าและภายใต้กฎหมายและมีสิทธิ ทีจะ
ได้รับความคุม้ ครองและสิ ทธิประโยชน์ทีเท่าเทียมกันตามกฎหมายโดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิใด
ข้อ 6 สตรี พิการ
รัฐภาคียอมรับว่าสตรี และเด็กหญิงพิการนั/นตกอยูภ่ ายใต้การเลือกปฏิบตั ิอย่างทวีคูณ และ
ในการนี/รัฐภาคีตอ้ งดําเนินมาตรการทีเหมาะสมทั/งปวงเพือประกันให้เกิดการพัฒนา ความก้าวหน้า
และการเสริ มสร้างพลังอํานาจแก่สตรี อย่างเต็มทีเพือเป็ นหลักประกันว่าบุคคลเหล่านี/ จะสามารถใช้
และอุปโภคสิ ทธิมนุษยชนและเสรี ภาพขั/นพื/นฐานตามทีระบุไว้ในอนุสัญญานี/
ข้อ 7 เด็กพิการ
ให้รัฐภาคีดาํ เนินมาตรการทีจําเป็ นทั/งปวงเพือประกันว่า เด็กพิการได้อุปโภคสิ ทธิ มนุษยชน
และเสรี ภาพขั/นพื/นฐานทั/งปวงอย่างเต็มทีเท่าเทียมกับเด็กอืน โดยประโยชน์สูงสุ ดของเด็กเป็ นสิ งที
ต้องคํานึงถึงเป็ นลําดับแรก และได้รับความช่วยเหลือทีเหมาะสมกับวัยและความพิการ
ข้อ 8 การสร้างความตระหนัก
ให้รัฐภาคีดาํ เนินมาตรการทีมีประสิ ทธิ ผล เพือสร้างความตระหนักเกี ยวกับคนพิการให้มี
ขึ/นในสังคมรวมทั/งในระดับครอบครัว และเสริ มสร้างการเคารพศักดิhศรี ของคนพิการ
ข้อ 9 ความสามารถในการเข้าถึง
เพือให้ค นพิก ารดํารงชี วิตอยู่ไ ด้โดยอิส ระและมี ส่วนร่ วมอย่า งเต็มทีในทุก ด้านของการ
ดําเนินชีวติ จะต้องดําเนินมาตรการทีเหมาะสมทีจะทําให้คนพิการสามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ การขนส่ ง สารสนเทศและการสื อสาร สิ งอํานวยความสะดวก รวมถึงบริ การอืนทีเปิ ดหรื อ
ทีจัดให้แก่สาธารณะ ทั/งในเมืองและในชนบท ทั/งนี/บนพื/นฐานทีเท่าเทียมกับบุคคลอืน
ข้อ 10 สิ ทธิในชีวติ
คนพิการทุกคนมีสิทธิในการมีชีวติ ตั/งแต่กาํ เนิด และจะดําเนินมาตรการทีจําเป็ นทั/งปวง
เพือให้คนพิการสามารถอุปโภคสิ ทธิ ดงั กล่ าวได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลบนพื/นฐานทีเท่าเทียมกันกับ
บุคคลอืน
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ข้อ 11 สถานการณ์ทีมีความเสี ยงและสถานการณ์ฉุกเฉินทางมนุษยธรรม
รัฐภาคีจะดําเนิ นมาตรการทีจําเป็ นทั/งปวงเพือประกันการคุม้ ครองและความปลอดภัย
ของคนพิก ารที มี ความเสี ยง รวมทั/ง สถานการณ์ ความขัดแย้ง ทางอาวุธ สถานการณ์ ฉุ กเฉิ นทาง
มนุษยธรรมและการเกิดขึ/นของภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
ข้อ 12 การยอมรับอย่างเท่าเทียมกันเบื/องหน้ากฎหมาย
คนพิการมีสิทธิ เป็ นเจ้าของทรัพย์สิน เช่ น บ้าน รถยนต์ ทีดิน หรื ออืนๆ และสามารถรับ
ทรัพย์มรดก การควบคุ มการเงิ นของตนเอง และการเข้าถึงเงิ นกู้ธนาคาร การจํานอง และสิ นเชื อ
ทางการเงินในรู ปแบบอืน หรื อใช้สิทธิใดๆ ได้ตามกฎหมาย
ข้อ 13 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ให้รัฐภาคีประกันการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิ ทธิ ผลสําหรับคนพิการ บน
พื/นฐานทีเท่าเทียมกันกับบุคคลอืน ซึงรวมถึงการให้ความช่วยเหลือในเรื องกระบวนการวิธีพิจารณา
ความช่วยเหลือทีเหมาะสมตามวัยเพืออํานวยความสะดวกในการแสดงบทบาทของคนพิการในฐาน
เป็ นพยานในกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายทั/งปวง และส่ ง เสริ ม การฝึ กอบรมที เหมาะสม
สําหรับผูท้ ีทํางานในด้านกระบวนการยุติธรรม รวมถึงเจ้าหน้าทีตํารวจ และเจ้าหน้าทีราชทัณฑ์
ข้อ 14 เสรี ภาพและความมุ่งมันของบุคคล
คนพิการต้องได้รับความมันคงในชีวิตตามกฎหมาย และไม่ถูกลิดรอนเสรี ภาพของตนโดย
มิชอบด้วยกฎหมาย หรื อตามอําเภอใจ
ข้อ 15 เสรี ภาพจากการถู ก ทรมาน หรื อ การถู ก ลงโทษ หรื อการปฏิ บ ัติที โหดร้ า ยไร้
มนุษยธรรม หรื อยํายีศกั ดิhศรี
คนพิการต้องไม่ถูกทรมาน และไม่ถูกกระทําอย่างโหดร้ายทารุ ณ ไม่ถูกยํายีศกั ดิhศรี ความ
เป็ นคน และไม่ถูกนําไปทดลองทางวิทยาศาสตร์
ข้อ 16 เสรี ภาพจากการถูกแสวงผลประโยชน์ การใช้ความรุ นแรงและการล่วงละเมิด
คนพิการต้องได้รับการคุม้ ครอง การช่ วยเหลือ สนับสนุ นทีเหมาะสม เพือป้ องกันการถูก
แสวงหาผลประโยชน์ การใช้ความรุ นแรง และการล่วงละเมิดในทุกรู ปแบบ และจะต้องคํานึ งถึง
เพศ วัย และความพิการของแต่ละบุคคลด้วย
ข้อ 17 การคุม้ ครองบูรณภาพของบุคคล
คนพิการทุกคนมีสิทธิได้รับการเคารพในบูรณภาพทางร่ างกายและจิตใจเท่าเทียมกับบุคคล
อืน
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ข้อ 18 เสรี ภาพในการโยกย้ายถินฐานและการถือสัญชาติ
คนพิการมีเสรี ภาพในการโยกย้ายถินฐาน มีสิทธิในการได้สัญชาติและเปลียนแปลงสัญชาติ
ออกจากประเทศใดๆ รวมทั/งประเทศของตนโดยเสรี และเด็กพิการหลังการเกิดมีสิทธิ ได้รับการจด
ทะเบียนทันที และมีสิทธิทีจะได้รู้จกั และรับบริ การเลี/ยงดูจากบิดามารดาของตน
ข้อ 19 การอยูไ่ ด้โดยอิสระและเป็ นส่ วนหนึงในชุมชน
คนพิ ก ารไม่ จ ํา เป็ นต้อ งอาศัย ในที อาศัย ที จัด เตรี ย มให้เ ฉพาะเท่ า นั/น ต้อ งได้รั บ ความ
ช่ วยเหลือส่ วนบุคคลทีจะเป็ นต่อการดํารงชี วิต การเป็ นส่ วนหนึ งของชุ มชน และต้องไม่ถูกทําให้
โดดเดียวจากชุมชน
ข้อ 20 การเคลือนไหวส่ วนบุคคล
คนพิการจะมีการเคลือนไหวส่ วนบุคคลได้ ต้องมีการอํานวยความสะดวกให้มีเครื องช่ วย
การเคลือนไหวทั/งทีเป็ นสิ งมีชีวติ และสื อกลาง ในราคาทีคนพิการสามารถจ่ายได้
ข้อ 21 เสรี ภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น และการเข้าถึงสารสนเทศ
คนพิการมีเสรี ภาพที จะพูดหรื อแสดงความคิดเห็ น และมีสิทธิ รับรู้ ขอ้ มูลข่ าวสารทีมีไ ว้
บริ การประชาชน และจะต้องมีการอํานวยความสะดวกล่ามภาษามือ อักษรเบรลล์และการสื อสาร
อืน เพือให้คนพิการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั/นได้
ข้อ 22 การเคารพความเป็ นส่ วนตัว
คนพิการต้องได้รับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ข้อมูลเกียวกับสุ ขภาพและการฟื/ นฟู และ
ต้องได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมายจากการถูกแทรกแซง หรื อถูกลบหลู่เกียรติยศและชือเสี ยง
ข้อ 23 การเคารพในการสร้างครอบครัวและสถาบันครอบครัว
คนพิการสามารถสมรสและสร้างครอบครัว กําหนดจํานวนบุตร กําหนดการเว้นระยะการมี
บุตร ต้องได้รับความรู้เกียวกับการเจริ ญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว มีสิทธิ และความรับผิดชอบ
ในการปกครองบุตร โดยไม่พรากเด็กพิการออกจากครอบครัว และสนับสนุนให้เด็กพิการได้รับการ
ดูแลในครอบครัวขยาย (เครื อญาติ) ของเด็ก หรื อดูแลแบบครอบครัวภายในชุมชนทีเด็กอาศัยอยู่
ข้อ24 การศึกษา
1) รัฐภาคีรับรองสิ ทธิ ของคนพิการในด้านการศึกษา และเพือให้สามารถใช้สิทธิ เหล่านี/ ได้
จริ งโดยปราศจากการเลื อกปฏิ บตั ิและบนพื/นฐานโอกาสทีเท่าเทียมกัน ให้รัฐภาคี ประกันการมี
ระบบการศึกษาทีทัวถึงและทุกระดับและการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ โดยมุ่งเพือ
(ก) พัฒนาศักยภาพของมนุ ษย์และการสํานึ กในศักดิh ศรี และคุ ณค่าของตนอย่า ง
เต็มที และการเสริ มสร้ า งการเคารพในสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เสรี ภาพขั/นพื/นฐานและ
ความหลากหลายของมนุษย์

32
(ข) การให้คนพิการพัฒนาบุคลิกภาพ พรสวรรค์ และความคิดสร้างสรรค์ของตน
รวมทั/งความสามารถด้านจิตใจและร่ างกาย ให้ถึงศักยภาพสู งสุ ด
(ค) การให้คนพิการสามารถเข้ามีส่วนร่ วมในสังคมอิสระได้อย่างมีประสิ ทธิผล
2) โดยตระหนักถึงสิ ทธิดงั กล่าวนี/ รัฐภาคีขอรับรองว่า
(ก) คนพิการจะไม่ถูกกี ดกันออกจากระบบการศึกษาทัวไปเพราะเหตุแห่ งความ
พิ ก าร และเด็ ก พิ ก ารนั/น จะไม่ ถู ก กี ด กัน จากการศึ ก ษาภาคบัง คับ ระดับ
ประถมศึกษาและโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายหรื อการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เพราะ
เหตุแห่งความพิการ
(ข) คนพิการจะสามารถเข้าถึ งการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทีมี
คุณภาพและไม่เสี ยค่าใช้จ่ายร่ วมกับคนทัวไปได้โดยเท่าเทียมกับผูอ้ ืนทีจัดให้
มีในชุมชนทีอาศัยอยู่
(ค) คนพิการจะได้รับการช่วยเหลือทีสมเหตุผลกับความต้องการของแต่ละบุคคล
(ง) คนพิการจะได้รับการสนับสนุ นตามทีต้องการในระบบการศึกษาทัวไป เพือ
อํานวยความสะดวกในการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิผลแก่คนพิการ
(จ) มี ก ารจัด มาตรการสนั บ สนุ น เฉพาะที มี ป ระสิ ทธิ ภ าพแก่ ค นพิ ก ารใน
สภาพแวดล้อมทีส่ งเสริ มการพัฒนาทางวิช าการและทางสังคมสู งสุ ด และ
สอดคล้องกับเป้ าหมายการเป็ นส่ วนหนึงของสังคมอย่างเต็มที
3) รัฐภาคีจะดําเนินการให้คนพิการสามารถเรี ยนรู้ทกั ษะในการพัฒนาชี วิตและทางสังคม
เพือให้สามารถเข้าร่ วมในการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมสมบูรณ์ในฐานะการเป็ นสมาชิกในชุมชน เพือ
การนี/ รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการทีเหมาะสมอันรวมถึง
(ก) การส่ งเสริ มการเรี ย นอักษรเบรลล์ ตัวอัก ษรทางเลื อกอืนแบบนิ ยมวิธี และ
รู ปแบบการสื อสารทางเลื อ กแบบผสมผสาน ทัก ษะการปรั บ ตัว และ
เคลื อนไหว อิ ริ ยาบท รวมทั/ง ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารสนับ สนุ น ผู้ที มี ก ารเห็ น
เลือนราง และสนับสนุนให้มีสิงช่วยบอก
(ข) ส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนภาษามือ และสนับสนุนให้มีสิงช่ วยบอกทีเป็ นตัวอักษร
สําหรับกลุ่มคนพิการทางการได้ยนิ
(ค) รั บ รองว่า การให้ก ารศึ ก ษาแก่ บุ ค คลโดยเฉพาะอย่า งยิ งเด็ ก ซึ งพิ ก ารทาง
การเห็น การได้ยิน และทั/งพิการทางการได้ยินและการเห็น จะได้สือสารถึง
กัน ได้ด้ว ยภาษาและวิ ธี สื อสารที เหมาะสมที สุ ด กับ แต่ ล ะบุ ค คล และใน
สิ งแวดล้อมทีทําให้เกิดการพัฒนาในด้านความรู้และสังคมได้สูงสุ ด
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4) เพื อเป็ นการรั บ รองการตระหนัก ถึ ง สิ ท ธิ ป ระการดัง กล่ า ว รั ฐ ภาคี จะใช้ม าตรการที
เหมาะสมเพือการจ้างครู รวมทั/งคนพิก ารทีชํานาญในการใช้ภาษามื อและอักษรเบรลล์ และจะ
ฝึ กอบรมผูป้ ระกอบวิชาชีพและเจ้าหน้าทีทีทํางานในทุกระดับการศึกษา การฝึ กอบรมดังกล่าวจะ
บรรจุ ค วามรู้ เกี ยวกับ ความพิก ารไว้ และใช้แบบนิ ย มวิธี และรู ป แบบการสื อสารทางเลื อกแบบ
ผสมผสาน เทคนิคและวัสดุการเรี ยนการสอนเพือสนับสนุนคนพิการ
5)รัฐภาคีจะดําเนิ นการให้คนพิการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา การฝึ กอบรมวิชาชี พ
การศึกษาผูใ้ หญ่และการเรี ยนรู้ตลอดชี วิตโดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิและโดยเท่าเทียมกับผูอ้ ืน
เพือวัตถุประสงค์ดงั กล่าว รัฐภาคีรับรองว่าจะจัดให้มีการช่วยเหลือทีสมเหตุสมผลแก่คนพิการ
ข้อ 25 สุ ขภาพ
คนพิการต้องเข้าถึ งบริ การด้านสาธารณสุ ขโดยคํานึ งถึงเพศสภาพ รวมทั/งการฟื/ นฟูด้าน
สุ ขภาพ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย หรื อทีคนพิการสามารถจ่ายได้ จะต้องได้รับบริ การช่ วยเหลื อตั/งแต่
ระยะแรกเริ ม เพือป้ องกันการเกิดความพิการ และได้รับบริ การในพื/นทีทีอาศัยอยู่ และห้ามการเลือก
ปฏิบตั ิต่อคนพิการ
ข้อ 26 การส่ งเสริ มสมรรถภาพและการฟื/ นฟูสมรรถภาพ
คนพิ ก ารต้อ งได้รั บ บริ ก ารด้า นการส่ ง เสริ ม สมรรถภาพและการฟื/ นฟู ส มรรถภาพ ที
ครอบคลุมด้านสุ ขภาพ การจ้างงาน การศึกษา บริ การทางสังคม โดยเป็ นไปตามความสมัครใจของ
คนพิการ มีหลักวิชาชีพ ชุมชนมีส่วนร่ วม มีการฝึ กอบรมเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องอย่างต่อเนือง
ข้อ 27 งานและการจ้างงาน
คนพิการต้องได้รับโอกาสในการทํางาน การแนะแนวอาชีพ การฝึ กอาชีพ การจ้างงานอย่าง
ต่อเนื อง ความก้าวหน้า ในอาชี พการงาน มี ความปลอดภัยในการทํางาน ได้รับค่า ตอบแทนการ
ทํางานทีเท่ากันสําหรับเนื/องานทีเท่ากัน มีสิทธิดา้ นแรงงานและสหภาพแรงงาน
คนพิการต้องได้รับการส่ งเสริ มให้มีอาชีพอิสระ การเริ มธุ รกิจ การทํางานในหน่วยงานของ
รั ฐ เอกชน ได้รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ที สมเหตุ ส มผลในสถานที ทํา งาน ได้รั บ การส่ ง เสริ ม ให้ มี
ประสบการณ์ในตลาดแรงงานเปิ ด และได้รับการปกป้ องจากการเป็ นแรงงานถูกบังคับ
ข้อ 28 มาตรฐานความเป็ นอยูแ่ ละความคุม้ ครองทางสังคมอย่างเพียงพอ
คนพิการต้องมีมาตรฐานความเป็ นอยูท่ ีเพียงพอ รวมถึงอาหาร นํ/าสะอาด เครื องนุ่งห่ ม ทีอยู่
อาศัย และสภาพการครองชีพทีดี สามารถเข้าถึงบริ การอุปกรณ์ต่างๆ ความช่วยเหลือ การขจัดความ
ยากจน โดยเฉพาะเด็กหญิงพิการ สตรี พิการและผูส้ ู งอายุพิการ เข้าถึงสวัสดิการทีอยู่อาศัยของรัฐ
และสิ ทธิประโยชน์หลังเกษียณ
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ข้อ 29 การมีส่วนร่ วมทางการเมืองและเรื องสาธารณะ
คนพิการมีสิทธิและโอกาสในการออกเสี ยง และได้รับเลือกตั/ง โดยมีการจัดสิ งอํานวยความ
สะดวกและอุปกรณ์ในการออกเสี ยงทีเหมาะสม ได้รับการกระตุน้ ให้มีส่วนร่ วมในสาธารณกิจของ
องค์กรพัฒนาเอกชน การบริ หารของพรรคการเมือง และร่ วมกับองค์กรคนพิการในการเป็ นผูแ้ ทน
ของคนพิการในระดับนานาประเทศ ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิน
ข้อ 30 การมีส่วนร่ วมทางวัฒนธรรม นันทนาการ การผ่อนคลายยามว่าง และการกีฬา
คนพิการต้องสามารถเข้าถึงสถานทีจัดแสดงวัฒนธรรม โรงละคร พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด
และบริ การด้า นท่องเที ยว สถานทีสํา คัญของชาติ รายการโทรทัศ น์ นอกจากนี/ ต้องมี โอกาสได้
พัฒนาการสร้ า งสรรค์ง านด้า นศิ ล ปะและสติ ปั ญญา ไม่ เ ลื อ กปฏิ บ ตั ิ ต่อ การเข้า ถึ ง สิ งที เกี ยวกับ
วัฒนธรรม ทรัพ ย์สินทางปั ญญา โดยคนพิการมี การส่ งเสริ มอัตลักษณ์ ด้านวัฒนธรรมและภาษา
รวมทั/ง ภาษามื อ และวัฒ นธรรมของคนหู ห นวก และส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของคนพิก ารใน
กิจกรรมนันทนาการ การผ่อนคลายยามว่างและกีฬา
3. หน่ วยงานทีเ กีย วข้ องกับการศึกษาของคนพิการ
ในประเทศไทยมี ห น่ ว ยงานที เกี ยวข้อ งกับ การพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร ทั/ง ด้า น
การศึกษา สื อ สิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ อยู่มากมาย ปั จจุบนั สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ เป็ นหน่ วยงานหลักทีมีหน้าที
รับผิดชอบด้านการศึกษาของคนพิการ
3.1 สํ านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั*นพืน* ฐาน
ประวัติความเป็ นมา
พ.ศ.2532 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่ วนราชการกรมสามัญศึกษากําหนดให้มีกองการศึกษา
พิเศษรับผิดชอบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส จึงแบ่งออกเป็ นฝ่ ายส่ งเสริ ม
การศึกษาพิเศษ และฝ่ ายส่ งเสริ มการศึกษาสงเคราะห์
พ.ศ.2541 ได้ออกพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่ วนราชการกรมสามัญศึกษาเป็ นกองการศึกษา
พิเศษเพือคนพิการและกองการศึกษาสงเคราะห์ เพือให้มีการจัดการศึกษาให้แก่ คนพิการและ
ผูด้ อ้ ยโอกาสอย่างชัดเจนยิงขึ/น
พ.ศ.2546
เนื องจากมี ก ารปฏิ รู ประบบราชการได้ มี ก ารปรั บ โครงสร้ า งของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ตามพระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ มี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐาน โดยรวม 3 กรม คือ สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่ งชาติ กรมสามัญศึกษา และกรมวิชาการ และออกกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการ
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จัดตั/งสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ โดยรวมกองการศึกษาเพือคนพิการ และกองการศึกษา
สงเคราะห์เข้าด้วยกัน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป็ นหน่ ว ยงานที มี ห น้า ที จัด การดู แ ลเด็ ก พิ ก ารทุ ก คนให้ ไ ด้รั บ
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกันและมีคุณภาพ จนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ด้วยเหตุน/ ี จึงได้
มีการจัดตั/งสํานักงานบริ หารการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐาน โดยมี
หน้าทีดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการโดยตรง
สํานักงานบริ หารการศึกษาพิเศษ (ชือเดิม กองการศึกษาพิเศษเพือคนพิการ) มีอาํ นาจหน้าที
และความรั บ ผิดชอบเกี ยวกับ การจัดการศึ ก ษาเพือคนพิก ารทุ ก ประเภท พร้ อมทั/ง จัดการศึ ก ษา
สําหรับเด็กทีเจ็บป่ วยเรื/ อรังในโรงพยาบาล นอกจากนี/ยงั ให้ความร่ วมมือกับโรงเรี ยนของรัฐ องค์กร
หรื อมูลนิธิเอกชนจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
สํานักบริ หารการศึกษาพิเศษมีหน่วยงานทีรับผิดชอบงานการเรี ยนร่ วมสําหรับคนพิการ คือ
กลุ่มการศึกษาสําหรับคนพิการ ฝ่ ายการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม/เรี ยนรวม
บทบาทอํานาจหน้ าที
1) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลและประสานการจัดทําข้อเสนอ นโยบายและแผนการจัด
การศึกษาเพือคนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส ทีสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่ งชาติ แผนพัฒนา
การศึกษาขั/นพื/นฐานและการศึกษาปฐมวัย นโยบายของรัฐทีเกียวข้อง รวมทั/งประเมินและรายงาน
ผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาพิเศษ / คณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐาน
และกระทรวงศึกษาธิการ
2) ประสานงานส่ งเสริ มและดําเนินการเกียวกับการจัดการศึกษาเพือคนพิการและผูท้ ีด้อย
โอกาส จัดระบบสื อและสิ งอํานวยความสะดวก รวมทั/งดําเนินการเกียวกับกองทุนการศึกษาสําหรับ
คนพิการและผูด้ อ้ ยโอกาส
3) ส่ งเสริ ม สนับสนุนและดําเนินการวิจยั พัฒนาคุณภพการเรี ยนการสอน และการเรี ยนรู้
ของคนพิการและด้อยโอกาส
4) ดํา เนิ น การเกี ยวกับ งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการส่ ง เสริ มการศึ ก ษาพิ เ ศษ
5) ปฏิบตั ิงานร่ วมกัน หรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง หรื องานที
ได้รับมอบหมาย
วิสัยทัศน์
คนพิการและผูด้ อ้ ยโอกาสได้รับการศึกษาขั/นพื/นฐานทีมีคุณภาพ ด้วยรู ปแบบทีหลากหลาย
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจําเป็ นพิเศษของแต่ละบุคคล ทั/งนี/ เพือให้มีทกั ษะชี วิต
สามารถพึงตนเองได้ อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข มีศกั ดิhศรี มีคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะคนพิการจะ
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ได้รับ บริ การช่ วยเหลื อระยะแรกเริ ม และได้รับ สิ งอํานวยความสะดวก สื อบริ ก ารและความ
ช่วยเหลืออืนใดตามความเหมาะสม (สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ, 2553: ออนไลน์)
นอกจากนั/นยังมีก ลุ่ มแผนและงบประมาณ เป็ นหน่ วยงานทีรั บผิดชอบเรื องเงิ นทุนเพือ
การศึกษาสําหรับคนพิการ ได้แก่ กองทุนส่ งเสริ มและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ ซึ งเป็ น
กองทุนทีตั/งโดยกฎหมายคือพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 21
ให้จดั ตั/งกองทุนขึ/น เรี ยกว่า “กองทุนส่ งเสริ มและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ” ในสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐานโดยมีสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษดําเนินการเกียวกับงาน
ธุรการของกองทุน (กัลยา อ่อนจันทร์, สั มภาษณ์, 26 กรกฎาคม 2555)
วัตถุประสงค์
เพือใช้จ่ายในการส่ งเสริ มสนับสนุ น และพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการอย่างเป็ นธรรม
และทัวถึง ซึ งเป็ นวัตถุประสงค์ทีมีขอบเขตกว้างมาก กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชี กลาง จึงได้
กําหนดขอบเขตการใช้เงินกองทุน เพือการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไว้ดงั นี/
1) เป็ นเงิ นให้กูยืม จัดหาสิ งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวก สื อ
บริ การและความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ
2) เป็ นทุนการศึกษา หรื อฝึ กอบรม
3) เป็ นเงินจัดซื/อ จัดหา จัดจ้างล่ามภาษามือ
4) เป็ นค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการบริ หารและพัฒนาระบบการจัดการสิ งอํานวยความสะดวก
เทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวก
5) เป็ นค่าใช้จ่ายเกียวกับ การสนับสนุนแก่สถานศึกษาในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
6) เป็ นค่าใช้จ่ายเกียวกับการบริ หารกองทุน
7) เป็ นค่าใช้จ่ายเพือส่ งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ
คณะกรรมการบริหาร
1) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐานเป็ นประธาน
2) รองเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐาน และผูท้ รงคุณวุฒิทีเป็ นผูแ้ ทนองค์กร
คนพิการ เป็ นรองประธาน
3) ผูแ้ ทนส่ วนราชการ 7 หน่ วยงาน ได้แก่ ผูแ้ ทนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
ผูแ้ ทนสํา นัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา ผูแ้ ทนสํานัก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษา
ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง ผูแ้ ทนกระทรวงสาธารณสุ ข ผูแ้ ทนสํานักงบประมาณ ผูแ้ ทนสํานักงาน
ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ
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4) ผูท้ รงคุณวุฒิซึงคณะกรรมการแต่งตั/งจํานวน 11 คน ในจํานวนนี/ ตอ้ งเป็ นผูแ้ ทนองค์การ
คนพิการแต่ละประเภทอย่างน้อย 7 คนเป็ นกรรมการ
5) ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษเป็ นกรรมการและเลขานุการ
หน้ าทีข องคณะกรรมการบริหาร
1) บริ หารกองทุน
2) พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงิน เพือส่ งเสริ มการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (ในทางปฏิบตั ิ
ระเบียบคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 ผ่านกระทรวงการคลัง
กําหนดให้ เลขาธิ การหรื อผูช้ ่วยเลขาธิ การหมอบหมายเป็ นผูส้ ังจ่ายเงินกองทุนส่ งเสริ มและพัฒนา
การศึกษาสําหรับคนพิการ)
3) รายงานสถานะการเงิ น และการบริ ห ารกองทุ น ต่ อ คณะกรรมการตามระเบี ย บที
คณะกรรมการกําหนด
4) แต่งตั/งคณะอนุ กรรมการ ซึ งขณะนี/ มีกรรมการ 2 ชุ ด คือ อนุ กรรมการกลันกรอง
โครงการ และอนุกรรมการกฎหมาย
นอกจากสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐาน
กระทรวงศึกษาธิ การ ซึ งเป็ นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบด้านการศึกษาของคนพิการแล้ว ยังมี
หน่วยงานอืนๆทีเกียวข้อง เช่น
3.2 กระทรวงพัฒนาสั งคมและความมันคงของมนุษย์
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ ษย์มีหน้าทีจัดสวัสดิ การสังคมด้านต่างๆ
ให้แก่คนพิการทุกประเภท ตั/งแต่แรกเกิ ดจนถึงวัยชรา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้บริ การ
และสงเคราะห์ ดังนี/ (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์, 2553: ออนไลน์)
1) สงเคราะห์คนพิการในสถานสงเคราะห์ โดยให้บริ การด้านปั จจัย 4 ฟื/ นฟูสมรรถภาพ
ทางร่ างกาย รักษาพยาบาล ฝึ กอาชีพ และนันทนาการ เป็ นต้น แก่คนพิการทียากจน ถูกทอดทิ/ง ขาด
ผูอ้ ุปการะเลี/ยงดู ปั จจุบนั มีสถานสงเคราะห์คนพิการ 9 แห่ ง แบ่งเป็ น เด็กพิการอายุแรกเกิด ถึง 7 ปี
มี 1 แห่ง ทีจังหวัดนนทบุรี เด็กพิการอายุ 7 - 18 ปี มี 3 แห่ ง ทีจังหวัดนนทบุรี และคนพิการ อายุ 18
ปี ขึ/นไป มี 5 แห่ง ใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานี ชลบุรี และฉะเชิงเทรา
2) ฝึ กอาชี พในศูนย์ฟ/ื นฟูอาชี พคนพิการ โดยให้การฟื/ นฟูสมรรถภาพทางอาชี พแก่คน
พิการ อายุ 17 - 40 ปี โดยฝึ กวิชาชีพสาขาต่าง ๆ เช่น ช่างตัดเย็บ เสื/ อผ้า ช่างเย็บหนัง ช่างไฟฟ้ า ช่าง
ถม ศิลปหัตถกรรม พนักงานพิมพ์ดีด และคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น ปั จจุบนั มีศูนย์ฟ/ื นฟูอาชีพคนพิการ
8 แห่ ง ทีจัง หวัดสมุ ท รปราการ ลพบุ รี เชี ย งใหม่ ขอนแก่ น อุบ ลราชธานี นครศรี ธรรมราช
และหนองคาย
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3) พัฒนาอาชี พในศูนย์พฒั นาอาชี พคนพิการ โดยรับคนพิการทีสําเร็ จหลักสู ตรการฝึ ก
อาชีพแล้ว และไม่สามารถหางานทําในสถานประกอบการภายนอกได้ให้เข้าทํางานในศูนย์พฒั นา
อาชี พคนพิการ เพือให้มีรายได้เลี/ ยงตนเอง และเพือเพิมพูนความรู้ ประสบการณ์ ฝึ กทักษะทาง
อาชีพ และฝึ กการใช้ชีวิตในสถานประกอบการ ปั จจุบนั มี 1 แห่ ง คือ ศูนย์พฒั นาอาชี พคนพิการ
จังหวัดนนทบุรี
4) จัดสวัสดิการแก่คนพิการในชุมชน ตาม พระราชบัญญัติการฟื/ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
พ.ศ. 2534 โดยให้บริ การ ดังนี/ ช่ วยเหลือเป็ นเงินจัดซื/ อเครื องกาย อุปกรณ์ และเครื องช่วยความ
พิการ เช่น รถเข็น รถโยก และข้อสะโพกเทียม เป็ นต้น
3.3 สํ านักงานส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่ งชาติ
อํานาจหน้ าที
1) เสนอนโยบาย แผนหลัก และโครงการทีเกียวกับการส่ งเสริ ม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการต่อคณะรัฐมนตรี เพือพิจารณาให้ความเห็ นชอบ และมอบหมายให้ หน่ วยงานของรัฐที
เกียวข้องรับไปดําเนินการตามอํานาจหน้าทีต่อไป
2) ประสานงานและร่ วมมือในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานทีเกี ยวกับการ
ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับหน่วยงานของ รัฐบาล และเอกชน ทีเกี ยวข้องทั/งใน
ประเทศ และต่างประเทศ
3) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนานวัตกรรม สํารวจ รวบรวม เก็บรักษาข้อมูลเกียวกับคนพิการและ
สถานการณ์คนพิการเพือประโยชน์ต่อการส่ งเสริ มและคุณภาพชีวติ คน พิการ
4) สนับสนุนให้มีการจัดตั/งการดําเนินงานการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการ
เพือให้สามารถทําหน้าทีพิทกั ษ์สิทธิ คนพิการตลอดจนสนับสนุ น และประสานงานให้หน่ วยงาน
ของรัฐจัดงบประมาณให้แก่องค์การด้านคนพิการ เพือดําเนิ นงานส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ
5) ศึกษารู ปแบบสิ ทธิ และสวัสดิ การอืนๆ เพือการส่ งเสริ มศักยภาพ และการคุม้ ครอง
พิทกั ษ์สิทธิ คนพิการ ตลอดจนสนับสนุนการขับเคลือนทางสังคม ในการบูรณาการ คนพิการเข้าสู่
สังคมอย่างเต็มทีและมีประสิ ทธิภาพ
6) เสนอ ปรับปรุ ง พัฒนากฎหมายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ทนั สมัย รวมทั/ง
ให้คาํ ปรึ กษา และดําเนินงานเกียวกับความรับผิดทางเพ่ง อาญา และงานคดีปกครอง รวมถึงงานคดี
อืนทีอยูใ่ นอํานาจหน้าทีของสํานักงาน
7) บริ หารจัดการกองทุนส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
8) เป็ นฝ่ ายเลขานุการของคณะกรรมการส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ
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9) ปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ หรื อตามกฎหมายอืน หรื อตามที
คณะรัฐมนตรี หรื อคณะกรรมการมอบหมาย
วิสัยทัศน์
เป็ นองค์กรทีเป็ นเลิศด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พันธกิจ
1) พัฒนาระบบการคุม้ ครองพิทกั ษ์สิทธิและการส่ งเสริ มศักยภาพคนพิการ
2) ส่ งเสริ ม สนับสนุน สร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรด้านคนพิการและเครื อข่าย
ยุทธศาสตร์
1) พัฒนาระบบบริ หารจัดการการคุม้ ครองพิทกั ษ์สิทธิคนพิการ
2) ส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการ
3) เสริ มพลังองค์กรด้านคนพิการและเครื อข่าย (สํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ คนพิการ, 2553: ออนไลน์)
3.4 สภาคนพิการทุกประเภทแห่ งประเทศไทย (COUNCIL OF DISABLED PEOPLE
OF THAILAND)
วัตถุประสงค์
1) ติดตามค้นหา และเสนอแนะระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายทีมีประโยชน์ต่อคน
พิการ
2) คัดค้าน ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายทีทําให้คนพิการเสี ยสิ ทธิ ประโยชน์ หรื อ
ก่อให้เกิดการแบ่งแยกคนพิการในสังคม
3) จัดหา และเผยแพร่ ความรู้เกียวกับคนพิการต่อสังคม
4) ส่ งเสริ ม การฟื/ นฟูสมรรถภาพทุกขั/นตอนของคนพิการทุกประเภท
5) ดํา เนิ นการให้ได้มาซึ งสิ ท ธิ ทีเท่ าเที ยมกัน (ทั/งทางพฤตินัยและทางนิ ตินัย )
สําหรับคนพิการทุกประเภทในการได้รับการศึกษาตามความเหมาะสม
6) สร้างความมันใจ ให้คนพิการถึงโอกาสอันเท่าเทียมกันในการได้รับการจ้างงาน
7) ร่ วมมือ และประสานงานกับหน่วยงานอืนทีมีวตั ถุประสงค์ไม่ขดั กัน
8) ไม่ ค้ากําไรและไม่เกียวข้องกับการเมือง
กลุ่มเป้ าหมายและบริการ
คนพิการทุกประเภท หน่วยงานต่างๆ ทั/งภาครัฐ เอกชนและบุคคลทัวไป
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4. การศึกษาสํ าหรับคนพิการ
ในปั จจุบนั การศึกษาสําหรับคนพิการมีหลายรู ปแบบ ทั/งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย โดยการศึกษาในระบบจะมีโรงเรี ยนสําหรับคนพิการทั/งทีเป็ นโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ
เฉพาะความพิ ก าร โรงเรี ย นทัวไปที จัด การเรี ย นร่ ว ม ศูน ย์ก ารศึ ก ษาพิเ ศษประจํา เขตและศูน ย์
การศึ ก ษาพิ เ ศษประจํา จัง หวัด เพื อให้ บ ริ ก ารแก่ ค นพิ ก าร เป็ นการเพิ มโอกาสในการเรี ย นรู้
และได้รับโอกาสทางการศึกษาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
4.1 การศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education)
ประวัติความเป็ นมาของการเรียนร่ วม
ใน พ.ศ. 2494 กระทรวงศึกษาธิ การได้จดั การเรี ยนการสอนแก่ เด็กพิการประเภทต่างๆ
ได้แก่ เด็กเรี ยนช้า ตาบอด หู หนวก ร่ างกายพิการและเจ็บป่ วยเรื/ อรัง นอกจากนี/ มีการทดลองเปิ ด
โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ หลังจากนั/น พ.ศ. 2499 จึงมีการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนตา
บอดได้เข้าเรี ยนร่ วมกับนักเรี ยนทัวไปในระดับมัธยมศึกษาเป็ นครั/งแรกทีโรงเรี ยนเซนต์คาเบรี ยล
วิทยาลัย ซึ งเป็ นโรงเรี ยนเอกชนในกรุ งเทพฯ โดยความช่ วยเหลื อของมูลนิ ธิช่วยคนตาบอดแห่ ง
ประเทศไทย และปี ต่ อมาจึ ง ได้มี ก ารทดลองนํา เด็ก ประเภทอื นเข้า เรี ย นร่ วมในโรงเรี ย นระดับ
ประถมศึกษาของกรุ งเทพฯ อย่างไรก็ ตามการให้โอกาสทางการศึกษาสําหรับคนพิการยังจํากัด
เฉพาะเด็ ก พิ ก ารบางประเภท ทํา ให้ เ ด็ ก พิ ก ารมี โ อกาสทางการศึ ก ษาน้ อ ยมาก จนกระทัง
กระทรวงศึกษาธิ การและหน่วยงานทีเกี ยวข้องทีจัดการสอนเด็กพิการได้พบว่า เด็กพิการสามารถ
เรี ยนได้ ไม่ว่าจะมีความพิการประเภทใดก็ตาม จึงได้เปลี ยนมาใช้ พระราชบัญญัติประถมศึกษา
พ.ศ. 2523 กําหนดให้เด็กทุกคนต้องเข้ารับการศึกษา ดังนั/นผูป้ กครองทีไม่ตอ้ งการส่ งลูกพิการเข้า
เรี ยน จึงต้องยืนคําร้องขอยกเว้นการเข้าเรี ยน
การศึกษาสําหรับเด็กทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษในยุคต้นๆ เป็ นการส่ งเด็กเข้าเรี ยนใน
โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษทีจัดตั/งขึ/นสําหรับเด็กเหล่ านี/ โดยเฉพาะ เช่ น โรงเรี ยนสอนคนหู หนวก
โรงเรี ยนสอนคนตาบอด เป็ นต้น ในประเทศทางตะวันตกทีระบบการศึกษาเจริ ญก้าวหน้ามากแล้ว
นั/น พิจารณาเห็นว่าโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษทีจัดตั/งขึ/นสําหรับเด็กเฉพาะกลุ่มพิการนั/นไม่เหมาะสม
หลายประการ ผิดหลักการทีแยกเด็กออกเป็ นชนส่ วนน้อยของสังคม และขัดแย้งกับสิ ทธิ พ/ืนฐาน
ของเด็กและของผูป้ กครองทีเด็กควรจะมีสิทธิ เลือกว่าจะเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนปกติหรื อในโรงเรี ยน
การศึกษาพิเศษ จึงมีแนวโน้มทีจะให้เด็กเรี ยนในโรงเรี ยนปกติมากขึ/น รัฐบาลของหลายประเทศจึง
กําหนดมาตรการให้โรงเรี ยนจัดการเรี ยนร่ วม ดังนั/นแนวโน้มในช่วง 20 ปี ทีผ่านมา เด็กทีมีความ
ต้องการจําเป็ นพิเศษจึงเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนปกติมากขึ/น เด็กทีอยูใ่ นโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษทีพอจะ
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เรี ยนร่ วมได้ ก็ยา้ ยออกมาเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนปกติ จนทําให้จาํ นวนเด็กในโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ
ลดลงมาก
อย่า งไรก็ ต ามการเรี ย นร่ วมในอดี ต ได้พิ จารณาถึ ง ประเภทและความรุ น แรงของความ
บกพร่ อง เด็กทีมีความบกพร่ องทางร่ างกายส่ วนใหญ่ยงั เรี ยนอยู่ในโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ มีเข้า
เรี ยนในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วมบ้างแต่ไม่มากนัก เด็กทีมีความบกพร่ องในระดับปานกลางให้เข้าเรี ยน
ร่ วมมากที สุ ด โดยเฉพาะอย่า งยิ งบุ ค คลที มี บ กพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ เด็ ก ที มี ค วามบกพร่ อ งทาง
สติ ปั ญ ญาในระดับ เรี ย นได้ เด็ก ที มี ปั ญ หาพฤติ ก รรมไม่ รุ นแรง เด็ ก เหล่ า นี/ ส่ ว นใหญ่ จ ะเข้า รั บ
การศึกษาในโรงเรี ยนปกติ
ความหมายของการเรียนร่ วม
ณัฐกฤตา ไพศาลสมบัติ (2545) กล่าวว่า การเรี ยนร่ วมหมายถึง การจัดการศึกษาให้กบั เด็กที
มีความต้องการจําเป็ นพิเศษได้เรี ยนรวมและได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ กับเด็กทัวไปในสิ งแวดล้อมทีมี
ข้อจํากัดน้อยทีสุ ด โดยคํานึ งถึ งความสามารถเฉพาะบุคคล เพือส่ งเสริ มพัฒนาการ ศักยภาพและ
ความสามารถของเด็กทั/งด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ให้เจริ ญถึงจุดสู งสุ ดและ
สามารถอยูร่ ่ วมในสังคมได้
ภูฟ้า เสวกพันธ์ (2555) กล่าวว่า การเรี ยนร่ วม หมายถึง การให้บริ การทางการศึกษากับ
นัก เรี ยนที มี ค วามต้อ งการจํา เป็ นพิ เ ศษประเภทต่ า งๆ ซึ งส่ ง เสริ มการเรี ยนรู้ โดยคํา นึ ง ถึ ง
ความสามารถพื/นฐานนักเรี ย นทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษแต่ละบุคคล ตลอดจนการให้ความ
ช่วยเหลือตามความจําเป็ นพิเศษควบคู่กนั ไป เพือความสามารถในการดําเนิ นชี วิตในสังคมได้โดย
การพึงพาตนเองให้มากทีสุ ด และการปรับตัวเพืออยูร่ ่ วมในสังคมอย่างเป็ นปกติ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐาน (2548) กล่าวว่า การเรี ยนร่ วม (Integrated
Education) หมายถึ ง การจัดให้เด็กและเยาวชนพิการได้รับการเตรี ยมความพร้ อมมาก่ อนเรี ย น
ร่ วมกับนักเรี ยนทัวไปในโรงเรี ยนปกติ จัดได้หลายรู ปแบบ เช่น เรี ยนร่ วมในชั/นเรี ยนปกติเต็มเวลา
เรี ยนร่ วมเป็ นบางเวลา เรี ยนร่ วมโดยได้รับบริ การสอนเสริ มจากครู สอนเสริ มหรื อครู เดินสอน และ
จัดให้มีบริ การสนับสนุนตามความต้องการจําเป็ นพิเศษของเด็กและเยาวชนเป็ นเฉพาะบุคคล
จากที มี ผูใ้ ห้ค วามหมายของการเรี ย นร่ วมข้า งต้น สรุ ป ได้ว่า การเรี ย นร่ วม (Integrated
Education) หมายถึง การจัดการศึกษาให้คนพิการและนักเรี ยนทัวไปได้เรี ยนร่ วมกัน โดยคนพิการ
จะต้องได้รับ การเตรี ย มความพร้ อมก่ อนเข้า เรี ย นร่ วมกับ นัก เรี ย นทัวไป และต้องได้รับ บริ ก าร
สนับสนุนตามความต้องการจําเป็ นพิเศษของเด็กและเยาวชนเป็ นเฉพาะบุคคล
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การเตรียมความพร้ อมในการจัดการเรียนร่ วม
การเตรี ยมความพร้อมในด้านต่างๆ ก่อนการจัดการเรี ยนร่ วมมีประเด็นดังนี/
1) การเตรี ยมความพร้อมโรงเรี ยนสําหรับการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม ซึ งประกอบด้วย
การจัดสรรทรัพยากร อาคาร สถานที ตลอดจนเครื องมือในการอํานวยความสะดวกให้กบั นักเรี ยนที
มีความต้องการจําเป็ นพิเศษ ซึงครู หรื อผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรทราบ
2) การเตรี ยมครู สําหรับการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม ซึ งประกอบด้วยการสร้างทัศนคติ
เชิงบวกให้กบั ครู ทีสอนนักเรี ยนทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษ กระบวนการคัดแยกนักเรี ยนเบื/องต้น
ทีครู ควรทราบ ตลอดจนแนวทางการจัดชั/นเรี ยนให้กบั นักเรี ยน
3) การเตรี ยมนักเรี ยนสําหรับการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม มุ่งให้ผศู้ ึกษาได้เข้าใจวิธีการ
จัดประเภทของนักเรี ยนทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษเข้าเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยน ตลอดจนแนวทาง
การจัดชั/นเรี ยนให้กบั นักเรี ยน
4) การเตรี ยมผูป้ กครองสําหรับการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม มุ่งให้ผเู้ รี ยนได้เข้าใจ การ
จัดเตรี ยมความพร้อมให้ผปู้ กครอง เนืองจากผูป้ กครองนับเป็ นปั จจัยส่ งเสริ มความสําเร็ จของการจัด
การศึกษาแบบเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยน ทั/งในบริ บทของการเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาและผูร้ ับบริ การ (ภูฟ้า
เสวกพันธ์, 2555: 61-61)
การเตรียมความพร้ อมด้ านสิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการแต่ ละประเภท
1) สิ งอํานวยความสะดวกทางกายภาพสําหรับบุคคลทีมีความบกพร่ องทางร่ างกาย หรื อการ
เคลือนไหว มีดงั นี/
1.1) พื/น ควรปูดว้ ยกระเบื/องยางหรื อวัสดุทีไม่ลืน เพือความปลอดภัยในการใช้
เครื องพยุงและไม้ค/ าํ ยัน
1.2) ทางลาดขึ/ น-ลง ยกพื/น หรื อบันไดตั/งแต่ 2 ขั/นขึ/นไปเพือใช้สําหรับเก้าอี/
ล้อเลือนหรื อไม้ค/ าํ ยัน และควรมีราวจับอย่างน้อย 1 ข้าง
1.3) ทางเดิน/ทางเท้าภายในและภายนอกอาคาร ควรกว้าง 8-12 ฟุต ไม่ควรมีสิงกีด
ขวางและควรปรับให้ลาดเชื อมกับพื/นโดยตลอด เพือความสะดวกในการใช้เก้าอี/ลอ้ เลือนโดยไม่
ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผูอ้ ืนมากนัก
1.4) ครุ ภณ
ั ฑ์ประจําห้องเรี ยน โดยทัวไปใช้ตามเกณฑ์มาตรฐานเหมือนนักเรี ยน
ทัวไป แต่ควรจัดหาโต๊ะเรี ยนทีเหมาะสมกับความต้องการจําเป็ นพิเศษ เช่น โต๊ะยืน โต๊ะเว้า โต๊ะที
ปรับความสู งได้สาํ หรับเก้าอี/ทีใช้ลอ้ เลือน
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1.5) ครุ ภณั ฑ์ประกอบห้องบําบัดพิเศษ ห้องแก้ไขการพูด ห้องกายภาพบําบัด และ
ห้องกิจกรรมบําบัด ควรพิจารณาจัดหาตามความจําเป็ นและเหมาะสมกับสภาพความต้องการจําเป็ น
พิเศษของคนพิการแต่ละประเภท
1.6) ครุ ภณั ฑ์ทีเป็ นส่ วนประกอบจําเป็ นอืนๆ ในห้องนํ/า/ห้องส้วม ควรมีดงั นี/
1.6.1) ราวจับใกล้โถส้วม ทําด้วยท่อเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ/ว (เพือการ
ทิ/งนําหนักลงบนราวจับเมือใช้ส้วม)
1.6.2) ถ้ามีทีกดนํ/าชําระล้างควรติดในทีสามารถเอื/อมถึงได้ง่าย
1.6.3) ทีนังของโถส้วมแบบนังราบ ควรสู ง 20 นิ/ วจากพื/น สําหรับที
ปัสสาวะชายไม่ควรสู งเกิน 19 นิ/วจากพื/น ถ้ามีโถส้วมแบบนังยองก็อาจดัดแปลงทําเป็ นทีนังสู งขึ/น
และเลือนเข้าไปเมือจะใช้
1.6.4) อ่างล้างมือควรสู ง 2 ฟุต 4 นิ/วจากพื/น
1.6.5) กระจกควรสู ง 3 ฟุตจากพื/น ถ้าจําเป็ นควรติดกระจกสองระดับ
1.6.6) กระดาษเช็ คมือและสบู่ ควรอยู่ในที ตําพอที คนพิก ารทีใช้เก้า อี/
ล้อเลือนเอื/อมถึง
1.6.7) ประตูหอ้ งนํ/าควรกว้าง 32 นิ/ว และเปิ ดออกด้านนอก
นอกจากนี/ โรงเรี ยนควรมีวสั ดุอุปกรณ์ทีจําเป็ นเพียงพอสําหรับการเรี ยนการสอน
ในกลุ่มวิชาต่างๆ เพือให้การสอนมีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมตามความจําเป็ นเหมือนโรงเรี ยน
ทัวไป วัสดุอุปกรณ์และสื อการเรี ยนเหล่านี/ เช่ น เครื องกีฬาทุกประเภท อุปกรณ์การเรี ยนการสอน
ทุกวิชา เครื องดนตรี โดยเฉพาะเครื องดนตรี ประกอบจังหวะ เกมทีใช้ในการฝึ กความพร้ อมด้าน
ต่างๆ ของนักเรี ยน (แท่งไม้บล็อกรู ปทรงเลขาคณิ ต แผงติดกระดุม ซิป ภาพตัดต่อ)
2) อุปกรณ์ทีควรจัดหาเพือใช้ประกอบการเรี ยนการสอนสําหรับนักเรี ยนทีมีความบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ ได้แก่
2.1) เครื องช่วยฟังเฉพาะตัว
2.2) กระจกเงาสําหรับฝึ กอ่านริ มฝี ปาก
2.3) เครื องดนตรี ประกอบจังหวะ
2.4) เครื องบันทึกเสี ยงเพือฝึ กพูด
2.5) เครื องขยายเสี ยงระบบลูป สําหรับห้องฝึ กพูด
2.6) เครื องตรวจสอบกําลังแบตเตอรี
2.7) เครื องสอนพูดสนามระบบเอฟเอ็ม (F.M.)
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สําหรับเครื องขยายเสี ยงระบบลูปในห้องสอนพูด เป็ นเครื องช่วยในการสอนพูดแบบกลุ่ม
ใช้ได้เฉพาะเมือนักเรี ยนอยูใ่ นห้องทีมีอุปกรณ์น/ ีเท่านั/นส่ วนเครื องสอนพูดสนามระบบเอฟเอ็ม เป็ น
เครื องช่วยในการพูดแบบกลุ่ม ซึงใช้ได้ทุกสถานทีทั/งภายในและภายนอกห้องเรี ยน เป็ นอุปกรณ์ทีมี
กําลังขยายสู งกว่าและใช้เป็ นอุปกรณ์ ในการฝึ กพูดเป็ นรายบุคคลได้ด้วย ดังนั/น อาจเลื อกจัดหา
เครื องขยายเสี ยงระบบลูปสําหรับห้องสอนพูดหรื อเครื องสอนพูดสนามระบบเอฟเอ็มอย่างใดอย่าง
หนึ งก็ ได้ ซึ งอุป กรณ์ ต่างๆ เหล่ านี/ โรงเรี ยนอาจเลื อกซื/ อได้ตามความเหมาะสม เช่ น กระจกเงา
เครื องบันทึกเสี ยง
3) อุปกรณ์ทีควรจัดหาเพือใช้ประกอบการเรี ยนการสอนสําหรับนักเรี ยนทีมีความบกพร่ อง
ทางการเห็น ได้แก่
3.1) Stylus
3.2) Slate
3.3) เครื องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์
3.4) เครื องมือเรขาคณิ ต
3.5) ลูกคิด
3.6) กระดานกราฟ
3.7) ไม้เท้าสําหรับฝึ ก
3.8) กระดาษสําหรับแม่พิมพ์เบรลล์
4) อุ ป กรณ์ พิเศษที ควรจัดหาสํา หรับ นัก เรี ย นที มีค วามบกพร่ องทางร่ า งกาย หรื อการ
เคลือนไหว หรื อสุ ขภาพ ได้แก่
4.1) ขาหยัง
4.2) แผ่นพลาสติกเจาะเป็ นรู ครอบแท่นพิมพ์
4.3) ทีเปิ ดหน้าหนังสื อ
4.4) ทีสําหรับเขียนบนเตียงและบนรถเข็น
4.5) หมวกกันน็อก
4.6) เก้าอี/รถเข็น
4.7) ไม้ค/ าํ ยัน
4.8) ดินสอขนาดใหญ่
4.9) ไม้เท้า
4.10) เครื องช่วยเดิน
4.11) รถลาก (Cart) ทีมีน/ าํ หนักยึดพอสมควร หรื อรถเข็น
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5) การเตรี ยมความพร้อมสําหรับนักเรี ยนทีมีความบกพร่ องทางสติปัญญา ได้แก่
5.1) นักเรี ยนเรี ยนช้า ระดับเชาวน์ปัญญา 70-90 เรี ยนร่ วมในชั/นเรี ยนปกติ สามารถ
ใช้วสั ดุร่วมกับนักเรี ยนทัวไปได้
5.2) นักเรี ยนทีมีระบบเชาวน์ปัญญา 50-69 ครู จาํ เป็ นต้องใช้สอนบทเรี ยนซํ/าหลาย
ครั/ง นักเรี ยนเองอาจต้องฝึ กบ่อยๆ บางบทเรี ยนย่อยเพิมเติม เพือให้นกั เรี ยนเข้าใจดีข/ ึน วัสดุอุปกรณ์
จึงต้องมีความหลากหลายและคงทน
5.3) นัก เรี ยนทีเรี ยนในชั/นเรี ยนสอนเสริ ม ใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เหมือนนักเรี ยนที มี
เชาวน์ปัญญา 50-69 แต่อาจเพิมจํานวนชุดให้มากพอกับจํานวนนักเรี ยน เพือให้นกั เรี ยนแต่ละคน
ใช้ได้เหมือนเดิมและพร้อมๆ กันไป (ภูฟ้า เสวกพันธ์, 2555: 64-70)
หลักการจัดการเรียนร่ วม
นักการศึกษาพิเศษกล่าวถึงหลักการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วมไว้ดงั นี/
ผดุ ง อารยะวิญrู (2541) ได้ใ ห้หลัก การจัดการเรี ย นร่ วมว่า การเรี ย นร่ วมจะประสบ
ความสําเร็ จได้เพียงใด ขึ/นอยูก่ บั วิธีดาํ เนินการและการวางแผนในการจัดการเรี ยนร่ วม ดังนี/
1) การเรี ยนร่ วมนั/นควรเริ มเมือเด็กอายุยงั น้อย ดังนี/ควรเริ มเรี ยนร่ วมตั/งแต่ในชั/นปฐมวัย
2) ให้โอกาสแก่ครู ทีสอนเด็กทัวไปในการตัดสิ นใจว่า จะรับเด็กทีมีความต้องการจําเป็ น
พิเศษเข้ามาเรี ยนร่ วมในชั/นทีตนสอนหรื อไม่
3) สถานศึกษาทีจะบริ การด้านการเรี ยนร่ วมต้องมีความพร้อมด้านบุคลากรโดยเฉพาะอย่าง
ยิงครู ผทู้ าํ หน้าทีสอนเด็กทัวไป และเด็กพิเศษ
4) ในการเตรี ยมความพร้อมของสถานศึกษานั/น ควรมีการชี/แจงทําความเข้าใจและอบรมครู
เจ้าหน้าทีของโรงเรี ยน และนักเรี ยนเกี ยวกับโครงการเรี ยนร่ วมทีจะเริ มขึ/นในสถานศึกษาแห่ งนั/น
ให้เข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
5) สถานศึกษาจะต้องมีเครื องมือเครื องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์อนั จําเป็ นในการเรี ยนการสอน
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ
6) ควรมีแผนการศึกษาสําหรับเด็กเฉพาะบุคคลบุคคล (IEP) เพราะแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคลนี/จะช่วยให้การศึกษาสําหรับเด็กทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษบรรลุเป้ าหมายได้
7) หากไม่จาํ เป็ นแล้ว ไม่ควรแยกเด็กทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษออกจากเด็กทัวไป ในแง่
ของการให้ บ ริ ก ารการเรี ยนการสอน ทั/ง นี/ เพื อให้ เ ด็ ก ทัวไปได้เ ข้า ใจถึ ง ความต้อ งการและ
ความสามารถของเด็กทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษ
8) การประเมิ นพัฒนาการและผลการเรี ย นของเด็กต้องกระทําสมําเสมอ ด้วยวิธี ก าร
ประเมินทีเชือถือได้
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9) ศึกษาข้อบกพร่ องของการจัดการเรี ยนร่ วมอยู่เสมอ และหาแนวทางแก้ไขปรับปรุ ง
ให้บริ การต่างๆมีประสิ ทธิภาพ
การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย ปั จจุบนั ยังให้บริ การแก่เด็กทีมีความต้องการจําเป็ น
พิเศษไม่ทวถึ
ั ง เนื องจากรัฐไม่มีงบประมาณเพียงพอทีจะจัดตั/งโรงเรี ยนพิเศษในทุกจังหวัด เพราะ
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาพิเศษสู งมาก และสู งกว่านักเรี ยนทัวไปหลายเท่า จึงเป็ นเรื องที
เกินกําลังทีรัฐจะทําได้อย่างทัวถึง
ดังนั/นเพือไม่ให้เด็กทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษทีสามารถเรี ยนได้ ต้องเสี ยโอกาสในการ
ได้รับการศึกษารัฐจึงเน้นการจัดการศึกษาพิเศษในรู ปแบบของการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนปกติ ซึ งเรา
เรี ยนว่าการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม (Mainstreaming) การกระทําเช่นนี/ จะทําให้เด็กพิเศษมีโอกาสทาง
การศึกษามากขึ/น
ผดุง อารยะวิญrู (2541) กล่าวว่า การเรี ยนร่ วมเป็ นการรวมเด็กทีมีความต้องการจําเป็ น
พิเศษไว้กบั เด็กทัวไป ในด้านการเรี ยนการสอน และด้านสังคม ภายใต้พ/ืนฐานของการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนืองและคํานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั/งการปรับตัวทางสังคม เพือให้เด็กมี
ประสบการณ์ตรง และสามารถพัฒนาตนเองไปให้ได้มากทีสุ ด
โครงการเรี ยนร่ วมจะสําเร็ จได้ดียอ่ มต้องอาศัยองค์ประกอบ ดังนี/
1) กระทรวงศึกษาธิการต้องพร้อมทีจะสนับสนุนโครงการ
2) ควรจัดการอบรมครู ผสู้ อน
3) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรยอมรับหลักการเรี ยนร่ วม
4) บุคลากรในโรงเรี ยนต้องยินดีทีจะร่ วมมือ
5) ชุมชนในท้องถินต้องพร้อมทีจะสนับสนุน
6) นักเรี ยนในโรงเรี ยนปกติควรยอมรับเด็กทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษทีมาเรี ยนร่ วม
7) ผูป้ กครองของเด็กทัวไปและเด็กทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษควรให้ความร่ วมมือ
ละออ ชุติกร (2552) ได้กล่าวถึงหลักการจัดการเรี ยนร่ วมไว้ดงั นี/
1) เมือรับนักเรี ยนเข้ามาในชั/นเรี ยนปกติ ควรปฏิ บตั ิต่อนักเรี ยนทีมีความต้องการพิเศษ
เหมือนนักเรี ยนคนอืน อย่าปกป้ องหรื อแสดงความเอาใจใส่ มากเกินควร
2) ควรคํานึงว่าคนพิการประเภทเดียวกันและความพิการเท่ากัน อาจบรรลุความสําเร็ จได้ไม่
เท่ากัน เนื องจากสติปัญญา วุฒิภาวะ สังคม พื/นฐานของครอบครัวมีความสําคัญต่อคนพิการมาก
สาเหตุ ดัง กล่ า วมี ค วามสํา คัญต่ อการเรี ย นของนักเรี ย นมากกว่า ความไร้ ค วามสามารถใดๆ อย่า
คาดหวังว่าคนพิการทุกคนสามารถทําได้ตามทีครู คาดหมายเสมอไป
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3) พยายามค้นพบความสามารถ ความสนใจและส่ งเสริ มเช่นเดียวกับนักเรี ยนทัวไป เพราะ
นักเรี ยนทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษบางคนมีความเก่งและความสามารถบางอย่าง อย่าคิดว่าคน
พิการไม่มีความสามารถอันเนืองมาจากเขามีความบกพร่ อง
4) พยายามใช้วิธีการสอนและการสื อสารหลายอย่าง เพือช่วยให้นกั เรี ยนทีมีความต้องการ
จําเป็ นพิเศษเข้าใจบทเรี ยน และไม่ควรใช้วิธีเดียวในการสอน (ละออ ชุ ติกร, 2552 อ้างถึงใน
ภูฟ้า เสวกพันธ์, 2555: 36)
นอกจากนี/ ยงั มีผกู้ ล่าวถึงหลักการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วมให้นกั เรี ยนทีมีความต้องการ
จําเป็ นพิเศษไว้ดงั นี/
1) ให้นัก เรี ย นที มีค วามต้องการจํา เป็ นพิเศษ มีผลสัม ฤทธิh ทางการเรี ยนสอดคล้องกับ
หลักการ เป้ าหมาย และจุดประสงค์ของหลักสู ตร เช่นเดียวกับนักเรี ยนทัวไป
2) ใช้วิธี สอนและจัดหาอุปกรณ์ ในการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการจําเป็ นพิเศษ และสภาพของนักเรี ยนทีมีความบกพร่ องแต่ละประเภท
3) จัดสื อการเรี ยนการสอนให้เพียงพอเพือให้นกั เรี ยนทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษเรี ยนได้
สะดวกรวดเร็ วทันกัน หรื อพร้ อมกันกับนักเรี ยนทัวไป ครู จะต้องมีสือทีใช้สอน แบบเรี ยน คู่มือ
วัสดุฝึกพอเพียงทีจะทําให้ผเู้ รี ยนเกิดความเข้าใจ ซึ งอาจมีบางอย่างทีต้องใช้วิธีการทีแตกต่างไปจาก
นั ก เรี ยนทั วไป ตามความสามารถของนั ก เรี ยนที มี ค วามต้ อ งการจํา เป็ นพิ เ ศษจะทํา ได้
(ทรงวุฒิ มลิวลั ย์, 2550 อ้างถึงใน ภูฟ้า เสวกพันธ์, 2555: 37)
รูปแบบจัดการเรียนร่ วม
จรรจา สุ วรรณทัต (2546) กล่าวว่ารู ปแบบในการจัดการศึกษาพิเศษโดยทัวไปเป็ นสากล มี
การจัดกันหลายรู ปแบบ คือ
1) ให้เด็กพิการเรี ยนร่ วมในชั/นเรี ยนปกติเต็มเวลา
2) จัดให้เด็กพิการเรี ยนร่ วมในชั/นเรี ยนปกติ โดยได้รับการศึกษาพิเศษ
3) จัดให้เด็กพิการเรี ยนในชั/นพิเศษ ในโรงเรี ยนปกติ
4) จัดโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กพิการ หรื อเด็กทีมีความสามารถสู งเกิ นกว่าจะ
เรี ยนร่ วมกับเด็กทัวไปได้
5) เป็ นการจัดการศึกษาพิเศษนอกโรงเรี ยน เช่ น ในโรงพยาบาล สถานพักฟื/ น สถานรับ
เลี/ ยงเด็ก รู ปแบบนี/ มีความยืดหยุ่นมาก เพราะเด็กทีเข้ารับบริ การจากรู ปแบบนี/ อาจมีสภาพความ
พิการและความต้องการจําเป็ นพิเศษแตกต่างกันมาก
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อนึ งควรตระหนัก ว่า แต่ ล ะรู ป แบบมี ค วามแตกต่ า งกันออกไป จึ ง สมควรที จะได้มี ก าร
ศึกษาวิจยั เพือให้เกิดความรู้ทีจะนําไปปฏิบตั ิเพือการแก้ไขป้ องกันหรื อการส่ งเสริ มทีมุ่งประโยชน์
แก่ตวั เด็กเป็ นสําคัญ
เนืองจากรู ปแบบการจัดการเรี ยนร่ วมเป็ นรู ปแบบการศึกษาทีคนพิการให้ความสนใจ และมี
กฎหมายต่ า งๆ ที กํา หนดขึ/ นให้ค นพิก ารสามารถเข้า ถึ ง รู ป แบบการศึ ก ษาที เหมาะสมกับ ความ
ต้องการได้มากขึ/น หน่ วยงานทีเกี ยวข้องจึงได้ให้ความสําคัญและพัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษา
แบบเรี ยนร่ วมเพือให้สอดคล้องกับความต้องการของคนพิการ โดยมีผวู้ ิจยั ศึกษาเกียวกับการพัฒนา
รู ปแบบการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วมดังนี/
เบญจา ชลธาร์ นนท์ (2538) กล่าวว่า การดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษทีผ่านมา ได้มุ่งเน้น
ให้ผูเ้ รี ยนที มีความต้องการจําเป็ นพิเศษทางการศึกษาได้เรี ยนร่ วมกับ เด็กทัวไป เพือให้เด็กได้มี
โอกาสได้เรี ย นรู้ อย่างเหมาะสมกับสภาพร่ างกาย จิตใจ และความสามารถของแต่ล ะคน โดยมี
รู ปแบบในการจัดการศึกษาหลายรู ปแบบ ซึ งเด็กพิการสามารถเข้าเรี ยนได้ตามระดับความสามารถ
ดังนี/ (1) ชั/นเรี ยนปกติเต็มวัน (2) ชั/นเรี ยนปกติกบั การให้คาํ แนะนําปรึ กษา (3) ชั/นเรี ยนปกติกบั
บริ การครู เดินสอน (4) ชั/นเรี ยนปกติกบั บริ การครู สอนเสริ ม (5) ศูนย์วินิจฉัยและวางแผนแก้ไข (6)
การสอนในโรงพยาบาลและทีบ้าน (7) ชั/นเรี ยนพิเศษในโรงเรี ยนปกติ (8) โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ
ไปกลับ และ (9) โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษประจํา ผลการดําเนิ นงานในอดี ตพบว่า สามารถขยาย
บริ การและโอกาสการศึกษาให้คนพิการโดยใน พ.ศ. 2536 มีคนพิการในวัยเรี ยนกลุ่มอายุ 7-14 ปี มี
โอกาสเข้าเรี ยน 7,242 คนเท่านั/น แต่ใน พ.ศ. 2544 นักเรี ยนทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษจํานวน
125,433 คน มีโอกาสได้เข้าเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนประถมศึกษาครอบคลุมทุกจังหวัดทัวประเทศ
สกาวรัตน์ ตันตินีรนาท (2549) ได้ศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐาน เขตภาคกลาง พบว่า โรงเรี ยน
แกนนําจัดการเรี ยนร่ วมยังขาดการสนับสนุ นงบประมาณจากฝ่ านบริ หารในการจัดการเรี ยนร่ วม
ขาดงบประมาณทีใช้ในการผลิตสื อการเรี ยนการสอน รัฐบาลควรมีนโยบายและการดําเนิ นการใน
การผลิ ตบุ ค ลากรด้า นการศึ ก ษาพิเ ศษเพิ มมากขึ/ น และควรจัด ทํา อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพเพือที จะ
สามารถรองรับการจัดการเรี ยนร่ วมตามนโยบายของกระทรวง ทีให้เด็กพิการทุกคนทีอยากเรี ยน
ต้องได้เรี ยน เพือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช
2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พุทธศักราช 2545 รวมถึงปั ญหาด้านการขาดงบประมาณ ซึ ง
ส่ งผลให้การดําเนินการด้านต่างๆ ไม่สามารถดําเนินการได้อย่างสะดวก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ั ญา ขําเพชร (2538) ได้ทาํ การศึกษาความพร้อมและความต้องการในการจัดการเรี ยนร่ วม
สุ กญ
ระหว่างเด็กทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษกับเด็กทัวไปในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
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กรุ ง เทพมหานคร พบว่า การจัดการเรี ย นร่ ว มจะประสบความสํา เร็ จ ต้องมี ค วามพร้ อมทั/ง ด้า น
บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที และเครื องมืออุปกรณ์ต่างๆ และกลุ่มติดตามประเมินผลสํานัก
ผูต้ รวจราชการประจําเขตตรวจราชการที 3 (2549) พบว่าปั ญหาอุปสรรคในการดําเนิ นการจัด
การศึกษาเด็กทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษเรี ยนร่ วมกับเด็กทัวไปในสถานศึกษา ด้านงบประมาณ
ในการดําเนินงานไม่เพียงพอ ไม่มีงบประมาณมาสนับสนุนให้
เนาวรัตน์ คงพ่วง (2551) ได้ทาํ การวิจยั เรื องการประเมินความต้องการจําเป็ นสมบูรณ์ของ
การจัดการศึกษาแบบเรี ยนรวมสําหรับนักเรี ยนออทิสติก พบว่าด้านสื อ สถานที และสิ งอํานวยความ
สะดวก คื อ โรงเรี ย นขาดการจัดสภาพแวดล้อมที เอื/ อต่ อการให้นัก เรี ย นออทิ ส ติ ก ได้ฝึกการใช้
ชี วิตประจํา วัน มี แนวทางการแก้ปั ญหาคื อ รั ฐ ควรมี นโยบายการจัดสรรงบประมาณอย่า งเป็ น
รู ป ธรรมและจริ ง จัง และควรแสดงให้ ป ระชาชนทุ ก คน โดยเฉพาะผูบ้ ริ ห ารและครู ให้เ ห็ น
ความสําคัญเกียวกับการจัดสิ งอํานวยความสะดวกให้แก่คนพิการได้มีชีวิตเท่าเทียมกับคนทัวไปแต่
ไม่ใช่การให้สิทธิพิเศษ โดยควรพัฒนาครู ให้มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะของการแก้ปัญหา และ
ผูบ้ ริ หารต้องให้ความสําคัญอย่างจริ งจังในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
จากงานวิจยั ที กล่ า วมาข้างต้นสรุ ป ได้ว่า การดํา เนิ นงานเกี ยวกับ การจัดการเรี ย นร่ วมมี
ปั ญหาในด้านงบประมาณ ดังนั/นรัฐควรมีนโยบายการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็ นรู ปธรรมและ
จริ งจัง เพือลดปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการจัดการเรี ยนร่ วม
4.2 การศึกษาสํ าหรับคนพิการในต่ างประเทศ
4.2.1 การศึกษาสํ าหรับคนพิการในสหรัฐอเมริกา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐาน (2550) ได้ศึกษาการศึกษาใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา พบว่าการศึกษาเป็ นหน้าทีของรัฐแต่ละรัฐ รัฐบาลกลางมีหน้าทีส่ งเสริ ม และ
สนับสนุนเท่านั/น รัฐแต่ละรัฐส่ วนมากให้ทอ้ งถินเป็ นผูจ้ ดั การศึกษา ดังนั/นแต่ละเขตพื/นทีการศึกษา
(School District) จึ งจัดการศึ กษาไม่เหมื อนกัน ทั/งในด้านหลักสู ตร ตําราเรี ยน ตลอดจน
กระบวนการเรี ยนการสอน แต่ส่วนใหญ่แล้วมีระบบการศึกษาคล้ายกันคือ ระดับประถมศึกษา 6 ปี
ระดับมัธยมต้น 3 ปี และระดับมัธยมปลาย 3 ปี การศึกษาพิเศษมีกฎหมายอีกฉบับหนึงต่างหากแยก
ออกไปจากกฎหมายการศึกษาสําหรับเด็กทัวไป
สหรัฐอเมริ กาได้ประกาศกฎหมายการศึกษาพิเศษเป็ นครั/งแรกเมือ พ.ศ. 2518 ชือ
“Education for All Handicapped Children Act of 1975” ทําให้เด็กทีมีความบกพร่ องทางด้านต่างๆ
ได้รับการศึกษาแบบให้เปล่าทีรัฐจัดให้ ก่อนประกาศใช้กฎหมายฉบับนี/ เด็กทีมีความต้องการจําเป็ น
พิเศษกว่า 1 ล้านคน ในสหรัฐอเมริ กาไม่มีทีเรี ยน เนืองจากโรงเรี ยนของรัฐปฏิเสธทีจะรับเด็กเข้า
เรี ยน ส่ วนทีเข้าเรี ยนแล้ว ซึ งส่ วนมากอยู่ในโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษหรื อสถานสงเคราะห์ต่างๆ
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ไม่ได้รับบริ การทีดีเท่าทีควร ตามสิ ทธิ ทีเขาพึงได้รับ กฎหมาย PL 94-142 ได้รับการต้อนรับอย่าง
กว้างขวางหลังประกาศใช้
ก่อนประกาศใช้กฎหมายฉบับนี/ เด็กทีมีความบกพร่ องทางด้านต่างๆ ถูกส่ งเข้ารับ
บริ การในสถานสงเคราะห์หรื อโรงเรี ยนเฉพาะ ซึ งส่ วนมากเป็ นโรงเรี ยนประจํา ขณะนี/ สถานภาพ
เปลียนไปมาก เด็กเหล่านี/ มิได้อยูใ่ นสถานสงเคราะห์หรื อโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษต่อไปอีกแล้ว แต่
เด็ ก เหล่ า นี/ จะเข้า เรี ย นในโรงเรี ย นเรี ย นร่ ว มกับ เด็ ก ทัวไป ตั/ง แต่ ร ะดับ อนุ บ าลจนถึ ง ระดับ
มหาวิทยาลัย
หลังจากใช้กฎหมายการศึกษาพิเศษฉบับนี/ มาเป็ นเวลา 22 ปี จึงมีการปรับปรุ ง
กฎหมายการศึกษาพิเศษครั/งใหญ่ในพ.ศ.2540 เพือให้สอดคล้องกับสภาวะทางสังคมทีเปลียนไป
และตั/งชือใหม่วา่ พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการศึกษาสําหรับคนพิการ (Individuals with Disability
Education Act, Amendment of 1997)
ในสหรัฐอเมริ กาเด็กทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษไม่เรี ยนหลักสู ตรเดียวกับเด็ก
ทัวไปเนืองจากเด็กแต่ละคนมีความสามารถและความต้องการแตกต่างกันมาก ทางโรงเรี ยนจึงต้อง
จัดทําหลักสู ตรเฉพาะสําหรับเด็กแต่ละคน โดยบรรจุหลักสู ตรไว้ในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
กฎหมายกําหนดให้แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Plan:
IEP) สําหรับเด็กแต่ละคน แผนนี/ เปรี ยบเสมือนหลักสู ตรสําหรับเด็ก ซึ งแตกต่างกันไปและ
เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของเด็กแต่ละคน แผนนี/ ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย ซึ ง
คล้ายกับจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร เนื/ อหาวิชาทีจะเรี ยนใน 1 เทอม และ 1 ปี วิธีสอน การวัดผลและ
ประเมินผล
แผนนี/ จดั ทําขึ/นก่อนเปิ ดเรี ยนโดยคณะกรรมการ ซึ งประกอบด้วย ผูป้ กครองครู
การศึกษาพิเศษ ครู สอนเด็กเรี ยนร่ วม นักวิชาการด้านหลักสู ตร นักจิตวิทยา ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนหรื อ
ผูแ้ ทน คณะกรรมการประจํา School district จะทําหน้าทีตัดสิ นสภาพความบกพร่ องของเด็ก และ
วินิจฉัยว่าสมควรได้รับการศึกษาพิเศษหรื อไม่อย่างไร หากผูป้ กครองไม่พอใจกับการตัดสิ นของ
คณะกรรมการอาจอุทธรณ์ได้
จุดเด่ นทีสําคัญประการหนึ งของกฎหมายฉบับนี/ คือ การให้ความช่ วยเหลื อ
เบื/องต้นแก่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ขวบ ซึงได้รับการผนวกเข้าไปในกฎหมายในการปรับปรุ งแก้ไข
ในพ.ศ. 2540 เป็ นหมวดทีว่าด้วย ทารกและเด็กทีด้อยความสามารถตามคําจํากัดความหมายถึงเด็ก
อายุ 0-3 ขวบ ทีแสดงสัญญาณแห่งการด้อยความสามารถทางพัฒนาการด้านต่างๆ ได้แก่
1) พัฒนาการทางด้านร่ างกาย
2) พัฒนาการทางด้านความคิด
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3) พัฒนาการด้านการสื อสาร/สื อความหมาย
4) พัฒนาการทางอารมณ์และสังคม
5) พัฒนาการด้านการปรับตัว
ตามนัยแห่ งกฎหมายนี/ รัฐจะต้องจัดบริ การการช่ วยเหลือเบื/องต้นแก่เด็กทุกคนที
สงสัยว่ามีปัญหาใดปั ญหาหนึงหรื อมากกว่าตั/งแต่ขอ้ 1 - 5 ข้างบน ในการให้ความช่วยเหลือจะ
เหมือนกัน ขั/นตอนในการให้การศึกษาพิเศษกล่าวคือ ขั/นแรกเป็ นการทดสอบเด็กต่อไปเป็ นการ
จัดทําแผนเฉพาะบุคคล ซึ งรวมจุดมุ่งหมาย หลักสู ตรวิธีการดําเนินงาน และการวัด/ประเมินผล
ตามทีไว้แล้ว
แผนการให้บริ การทางครอบครัวเฉพาะบุคคล (Individualized Family Service
Plan: IFP) มีลกั ษณะคล้ายแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เป็ นแผนการให้ความช่ วยเหลื อ
เบื/องต้นแก่เด็ก ซึ งเริ มต้นด้วยการทดสอบเด็กศึกษาและหาข้อมูลเกียวกับเด็กให้มากทีสุ ด แล้วนํา
ข้อมูลมาประกอบในการกําหนดจุดมุ่งหมาย แล้วยังกําหนดรายละเอียดของแผนการให้ความ
ช่วยเหลือว่าจะให้ความช่วยเหลือแก่เด็กในลักษณะใดบ้าง และในตอนสุ ดท้ายเป็ นการประเมินผล
ของแผนการดําเนินงานว่าได้ช่วยเด็กให้มีพฒั นาการเพิมขึ/นเพียงใด
การศึกษาพิเศษของสหรัฐอเมริ กาในยุคต้นเริ มต้นทีครอบครัว โดยพ่อแม่สอนเด็ก
ทีบ้านหรื อบางครอบครัวก็ไม่สอน ต่อมาพ่อแม่มีความจําเป็ นต้องออกไปทํางานนอกบ้าน จึงนําเด็ก
ไปฝากเลี/ ยงทีศูนย์เลี/ยงเด็กเฉพาะกลางวัน (Day care center) ในยุคต่อมามีการจัดสร้างโรงเรี ยน
โดยเฉพาะขึ/น (Special Schools) เช่น โรงเรี ยนสอนคนตาบอด โรงเรี ยนสอนคนหูหนวก เพราะเชือ
ว่า โรงเรี ย นเฉพาะเป็ นโรงเรี ย นที เหมาะสมและดี ที สุ ด สํา หรั บ เด็ก พิ ก ารแต่ ล ะประเภท ต่ อ มา
สหรัฐอเมริ กาได้พบว่าโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ (Special School) ไม่ใช่แนวทางทีถูกต้อง เพราะเป็ น
การแยกเด็กออกจากสังคม (Segregation) เป็ นการกระทําทีขัดรัฐธรรมนูญอเมริ กา จึงมีการส่ งเด็ก
เข้าเรี ยนร่ วมกับเด็กทัวไป (Integration/Mainstreaming Programs) ทําให้เด็กทัวไปและเด็กพิการมี
ความเข้าใจในข้อจํากัดและความสามารถของกันและกัน และพบว่าการให้การศึกษาในลักษณะนี/
เป็ นแนวทางทีถูกต้องเหมาะสม รัฐจึงขยายการศึกษาพิเศษในลักษณะการเรี ยนร่ วมให้มากขึ/น ใน
ขณะเดี ย วกันก็ ตดั งบประมาณสํา หรับ โรงเรี ยนการศึ ก ษาพิเศษหรื อโรงเรี ยนเฉพาะลง ทํา ให้
โรงเรี ยนประเภทนี/ลดขนาดและจํานวนลงมาจนเหลือน้อยทีสุ ด
การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง ผูป้ กครองจะมีบทบาทมากยิงขึ/นในการศึกษาพิเศษ
โดยผูป้ กครองมีบทบาทในการวินิจฉัยเบื/องต้น ในฐานะทีเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่นกั จิตวิทยาเกี ยวกับ
บุตรของตน มีบทบาทในการส่ งเด็กเข้าเรี ยนว่าจะให้เด็กเรี ยน ณ โรงเรี ยนใด เป็ นโรงเรี ยนการศึกษา
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พิเศษหรื อโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม มีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล มีส่วนร่ วมในการ
จัดและประเมินผลเด็กตลอดจนในกิจกรรมนอกหลักสู ตรต่างๆ
การศึกษาพิเศษเป็ นส่ วนหนึงของระบบการศึกษาปกตินนคื
ั อ เด็กทีมีความต้องการ
จําเป็ นพิเศษมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรี ยนเคียงบ่าเคียงไหล่กบั เด็กทัวไป ดังนั/นครู ทีสอนเด็กทัวไป
จะต้องเข้าใจความต้องการ ความสามารถ ข้อจํากัดของเด็กทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษด้วย จึง
จําเป็ นต้องมีการอบรมครู ปกติอย่างกว้างขวาง เพือให้รู้เรื องเด็กทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษ
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ทอ้ งถิน ในสหรัฐอเมริ กา การจัดการศึกษา
เป็ นหน้าทีของ School board เมือกฎหมายกําหนดให้ School board รับเด็กทีมีความต้องการจําเป็ น
พิเศษเพิมขึ/น และรัฐบาลของรัฐก็ปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน ดังนั/นเมือโรงเรี ยนรับเด็กประเภทนี/มากขึ/น ก็
จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิมขึ/นเป็ นเงาตามตัว
นักการศึกษาพิเศษเชือว่าการให้การช่ วยเหลือเด็ก เมือเด็กอายุยงั น้อยจะสามารถ
ขจัดความบกพร่ องของเด็กได้มากกว่าการให้ความช่วยเหลือเมืออายุมากขึ/น ดังนั/นแนวโน้มทางการ
ศึกษาพิเศษของสหรัฐอเมริ กานอกจากเป็ นการให้การศึกษาแบบเรี ยนร่ วมแก่เด็กอายุ 3-21 ปี แล้ว
ขยายไปถึงเด็กอายุ 0-3 ขวบอีกด้วย
ในยุคสังคมข้อมูล เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญต่อการศึกษาพิเศษมาก มีการนํา
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนโปรแกรมการเรี ยนการสอน และเครื องมือใหม่ๆ ทางการสื อสารเข้ามาช่วย
ในการสอนเด็กทีด้อยความสามารถในปริ มาณทีมากขึ/นทําให้การศึกษาพิเศษก้าวหน้าไปมาก
4.2.2 การศึกษาสํ าหรับคนพิการในประเทศนิวซีแลนด์
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐาน (2550) ได้ศึกษาการศึกษาใน
ประเทศนิ วซี แลนด์ พบว่าประเทศนิ วซี แลนด์ไม่มี กฎหมายการศึ กษาโดยเฉพาะ ในกฎหมาย
การศึกษา พ.ศ. 2530 ทีปรับปรุ งใหม่ (Education Act, 1987) ได้มีบททีกําหนดเกียวกับการศึกษา
พิเศษไว้ดว้ ย ซึงกําหนดให้เด็กทีมีอายุ 5-19 ปี ต้องเข้าเรี ยนไม่วา่ จะเป็ นเด็กพิการหรื อไม่ก็ตาม ไม่มี
การยกเว้น มาตราทีเกี ยวกับการศึกษาพิเศษโดยละเอียด เช่ น การบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
คณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการโรงเรี ยน การส่ งเด็กเข้าเรี ยน การบริ หารบุคลากร การ
ตรวจสอบโรงเรี ย น โรงเรี ยนการศึก ษาพิเศษชั/นพิเศษ และบริ การการศึ กษาพิเศษ (Special
education service) บริ การการศึกษาพิเศษเป็ นหน่ วยงานทีถูกจัดตั/งขึ/นเพือให้คาํ แนะนําปรึ กษา
ชี/ แนะแนวทาง และจัดผูเ้ ชียวชาญเพือให้ความช่วยเหลือแก่ผปู้ กครอง ครู และผูส้ นใจ หน่วยงานนี/
ยังจัดหาบุคลากรเพือให้ช่วยเหลือผูป้ กครองทีบ้านทีมีบุตรอยู่ในวัยทารกด้วย การให้บริ การของ
หน่ วยงานนี/ ครอบคลุมตั/งแต่เด็กก่อนวัยเรี ยนจนกระทังถึงวัยทีเด็กจบจากโรงเรี ยนมัธยมศึกษาไป
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แล้ว บุคลากรของหน่ วยงานนี/ ส่วนมากเป็ นนักจิตวิทยานักแก้ไขการพูด ครู เดินสอน ตลอดจน
ผูเ้ ชียวชาญในด้านการช่วยเหลือเบื/องต้น (Early Intervention)
นโยบายการศึกษาสําหรับคนพิการในประเทศนิวซีแลนด์ คือ
1) รัฐให้การศึกษาแก่เด็กทุกคน ไม่มีการยกเว้นว่าเด็กคนนั/นจะเป็ นเด็กพิการ
หรื อไม่เด็กทุกคนมีสิทธิ ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ในสภาพแวดล้อมทีเท่าเทียมกันกับเด็ก
ทัวไป ได้มีโอกาสเรี ยนร่ วมกับเด็กทัวไป
2) เน้นการช่ วยเหลื อเบื/ องต้น (Early Intervention) รัฐให้ความสําคัญแก่การ
ช่วยเหลือเบื/องต้นว่าเป็ นความสําคัญและความจําเป็ นในการให้บริ การประเภทนี/ เพือเป็ นพื/นฐาน
สําคัญของการศึกษา การให้การศึกษาของรัฐจะต้องรวมเด็กพิเศษ (Inclusion) เข้าในห้องเดียวกัน
กับเด็กทัวไปให้มากทีสุ ดเท่าทีจะทําได้
3)แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Plan -IEP) กฎหมาย
ไม่ได้ระบุวา่ ให้ครู ทุกคนจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (ผศบ.) แต่เป็ นนโยบายของรัฐทีระบุวา่
การให้การศึกษาแก่เด็กทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษนั/น จะต้องเป็ นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม
กับความต้องการและความสามารถของแต่ละบุคคล
4.2.3 การศึกษาสํ าหรับคนพิการในประเทศญีป ุ่ น
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐาน (2550) ได้ศึกษาการศึกษาใน
ประเทศญีปุ่ น พบว่า ระบบการศึ กษาในญี ปุ่ นเป็ นระบบ 6-3-3-4 นันคื อประถมศึก ษา 6 ปี
มัธยมศึกษา 6 ปี และอุดมศึกษา 4 ปี การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี สําหรับเด็กทีมีอายุ 6-15 ปี อัตราการ
ส่ งเด็กเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมต้นร้อยละ 100 มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 95
อัตราผูร้ ู้หนังสื อร้อยละ 99
การศึกษาพิเศษเริ มต้นขึ/นในประเทศญีปุ่ น เมือหนึงร้อยกว่าปี มาแล้ว มีการจัดตั/ง
โรงเรี ยนสําหรับคนตาบอด และคนหูหนวกขึ/นก่อนโรงเรี ยนประเภทอืน แต่ไม่มีการบังคับให้เด็ก
พิการเข้าเรี ยน การศึกษาพิเศษเป็ นการศึกษาบังคับใน พ.ศ. 2491 สําหรับเด็กตาบอดและหู หนวก
ต่อมามีการจัดตั/งโรงเรี ยนสําหรับเด็กปั ญญาอ่อน และโรงเรี ยนสําหรับเด็กทีมีความบกพร่ องทาง
ร่ างกายขึ/นในเวลาต่อมา
ใน พ.ศ. 2499 กฎหมายการศึกษาของญีปุ่ นได้ประกาศใช้ครอบคลุมการศึกษาของ
เด็กพิการด้วย โดยไม่มีการยกเว้นการเข้าโรงเรี ยนสําหรับเด็กพิการ เด็กพิการส่ วนมากเข้าเรี ยนใน
โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษทีจัดตั/งขึ/นสําหรับเด็กพิการแต่ละประเภทโดยเฉพาะ ใน พ.ศ. 2530 มีการ
จัดตั/งโรงเรี ยนเรี ยนร่ วมตัวอย่างขึ/น เพือทดลองจัดการเรี ยนร่ วมและเป็ นตัวอย่างแก่โรงเรี ยนอืน
ต่อมาโรงเรี ยนประเภทนี/ได้ขยายตัวออกไปหลายแห่งทัวประเทศ
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โรงเรี ย นการศึ ก ษาพิ เ ศษในประเทศญี ปุ่ นมี ท/ งั โรงเรี ย นการศึ ก ษาพิ เ ศษและ
โรงเรี ยนเรี ยนร่ วม โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษมี 3 ประเภทคือ
1)โรงเรี ยนสอนคนหูหนวก (School for the deaf)
2)โรงเรี ยนสอนคนตาบอด (School for the blind)
3)โรงเรี ยนสอนคนพิการ (School for the handicapped)
โรงเรี ยนประเภทที 3 ยังจําแนกย่อยออกเป็ นอีก 3 ประเภทคือ โรงเรี ยนสําหรับเด็ก
ปั ญญาอ่อน โรงเรี ยนสําหรับเด็กทีมีความบกพร่ องทางร่ างกาย โรงเรี ยนสําหรับเด็กเจ็บป่ วยเรื/ อรัง
ซึ งส่ วนมากเป็ นเด็กทีมีความบกพร่ องขั/นรุ นแรง เด็กทีมีความบกพร่ องระดับปานกลางได้รับการ
จัดเข้าเรี ยนร่ วมกับเด็กทัวไป ซึงมีท/ งั เรี ยนร่ วมเต็มเวลา เรี ยนร่ วมบางเวลาและชั/นพิเศษ เด็กเหล่านี/ มี
7 ประเภท 5 ประเภท ได้กล่าวถึงข้างบนแล้ว อีก 2 ประเภทได้แก่ เด็กทีมีความบกพร่ องทางการพูด
และเด็กทีมีความบกพร่ องทางอารมณ์
เด็กทีจะถูกส่ งเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษจะต้องให้รับการคัดเลือก ซึ งมี
ขั/นตอนและวิธีก ารทีกฎหมายกํา หนด อนึ งกฎหมายการศึก ษาของญีปุ่ นกําหนดให้ทุ กจังหวัด
(Prefecture) จัดตั/งโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษขึ/น 1 โรง และรับเด็กในบริ เวณใกล้เคียงเข้าเรี ยน
อาจกล่าวได้วา่ เด็กทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษทีได้รับบริ การทางการศึกษาได้แก่
1) เด็กทีมีความบกพร่ องทางสติปัญญา ขั/นเล็กน้อย-ปานกลาง
2) เด็กทีมีความบกพร่ องทางสติปัญญา ขั/นรุ นแรง
3) เด็กทีมีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ขั/นเล็กน้อย-ปานกลาง
4) เด็กทีมีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ขั/นรุ นแรง (หูหนวก)
5) เด็กทีมีความบกพร่ องทางการพูด
6) เด็กทีมีความบกพร่ องทางสายตา ขั/นเล็กน้อย-ปานกลาง
7) เด็กทีมีความบกพร่ องทางสายตา ขั/นรุ นแรง (ตาบอด)
8) เด็กทีมีความบกพร่ องทางอารมณ์
9) เด็กทีมีความบกพร่ องทางร่ างกาย
10) เด็กทีมีความบกพร่ องทางสุ ขภาพ (เจ็บป่ วยเรื/ อรัง)
กระทรวงศึกษาธิการญีปุ่ น ได้กาํ หนดให้มีหลักสู ตรแห่ งชาติสําหรับเด็กทัวไป ใน
ขณะเดียวกันก็มีคู่มือการใช้หลักสู ตรสําหรับเด็กพิการทีเรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนเฉพาะด้วย คู่มือเหล่านี/
จะให้คาํ แนะนําและแนวทางในการสอนเด็กพิการตลอดจนเนื/ อหาวิชาในหลักสู ตรทีจะนํามาสอน
เด็กพิการ
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เจ้าหน้าทีท้องถิ นจะทําการสํารวจเด็ก หากพบเด็กพิการเจ้าหน้าทีทางการศึกษา
ของท้องถินจะให้คาํ แนะนําให้ผปู้ กครองส่ งเด็กเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนทีเหมาะสม ให้สอดคล้องกับ
ลักษณะความพิการและความต้องการของผูป้ กครอง กระทรวงศึกษาธิ การญีปุ่ นได้กาํ หนดระเบียบ
เกียวกับเรื องนี/ไว้ เด็กพิการส่ วนใหญ่จะเรี ยนในโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ หรื อชั/นพิเศษในโรงเรี ยน
ปกติ เด็กทีเรี ยนในโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษมีประมาณร้อยละ 43 ในขณะทีร้อยละ 57 เรี ยนในชั/น
เรี ยนพิเศษในโรงเรี ยนปกติ
มีระบบห้องเสริ มวิชาการ (Resource Room System) เป็ นระบบการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กทีมีความบกพร่ องทีไม่รุนแรงนัก เป็ นการจัดการเรี ยนร่ วมชนิ ดหนึ ง เด็กทีมีความ
ต้องการจําเป็ นพิเศษจะเรี ยนร่ วมกับเด็กทัวไปในห้องปกติทวไป
ั
แต่ในบางครั/งบางเวลาเด็กทีมี
ความต้องการจําเป็ นพิเศษจะแยกตัวออกมา โดยมาเรี ยนทีห้องเสริ มวิชาการนี/ โดยมีครู สอนเป็ น
กลุ่มย่อยหรื อรายบุคคลในส่ วนทีเด็กเรี ยนไม่ทนั ระบบนี/มีมากขึ/นในระบบโรงเรี ยนญีปุ่ น
มีการจัดตั/งศูนย์การศึกษาพิเศษ (Special Education Centers) ขึ/นหลายแห่งในญีปุ่ น
ศูนย์น/ ี มีหน้าทีศึกษาวิจยั อบรมครู จัดทําคู่มือสําหรับครู ในด้านการเรี ยนการสอน เด็กทีมีความ
ต้องการจําเป็ นพิเศษ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอืนๆ เพือให้การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที
มีความต้องการจําเป็ นพิเศษ ดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
สรุ ป การศึกษาพิเศษในประเทศญีปุ่ นได้เริ มต้นมาได้ร้อยกว่าปี แล้ว ส่ วนกฎหมาย
ทีเกี ยวข้องกับการศึก ษาพิเศษมีมาประมาณกึ งศตวรรษแล้ว การศึก ษาพิเศษในประเทศญีปุ่ น
คล้ายคลึ งกับการศึกษาพิเศษในประเทศอืนๆ กล่าวคือ เริ มจากการส่ งเด็กเข้าไปอยู่ในโรงเรี ยน
การศึกษาพิเศษ ซึ งส่ วนมากเป็ นโรงเรี ยนประจํา ต่อมาพบว่าโรงเรี ยนดังกล่าวไม่ให้ประโยชน์ต่อ
เด็กเท่าทีควร จึงมีการส่ งเด็กเข้าเรี ยนร่ วมมากขึ/น โดยเฉพาะเด็กทีมีความบกพร่ องไม่มากนัก
อัตราส่ วนระหว่างเด็กทีอยูใ่ นโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษกับโรงเรี ยนเรี ยนร่ วมใกล้เคียงกัน ต่อมามี
นวัตกรรมใหม่ๆ เพิมขึ/น ในด้านรู ปแบบของการจัดการศึกษาพิเศษ เช่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ จุดเด่น
ทีสําคัญอีก ประการหนึ งของการศึ กษาญีปุ่ นคือ เทคโนโลยีเข้า มามีบ ทบาทสํา คัญมากในด้า น
การศึกษาพิเศษ ไม่วา่ จะเป็ นเครื องมืออุปกรณ์ต่างๆ คอมพิวเตอร์ ทั/งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์
4.2.4 การศึกษาสํ าหรับคนพิการของราชอาณาจักรเดนมาร์ ก
สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2549) ได้ศึกษาการศึกษาในราชอาณาจักร
เดนมาร์ก พบว่าการศึกษาพิเศษจัดรวมอยูใ่ นการศึกษาภาคบังคับโดยจัดเป็ นชั/นพิเศษเรี ยนร่ วมและ
จัดเป็ นสถาบันพิเศษในบางกรณี ครู การศึกษาพิเศษต้องสําเร็ จการฝึ กหัดครู ภาคบังคับมาก่อน แล้ว
เข้ารับการอบรมการศึกษาพิเศษเพิมเติมอีก 1 ปี
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การศึกษาของเด็กทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษได้รับการดูแลในโรงเรี ยนปกติ
เช่ น โรงเรี ยนการศึกษาภาคบังคับ เด็กจะได้รับการสังเกต ตรวจวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไข
ตั/งแต่ระดับอนุบาล การศึกษาพิเศษจึงไม่มีลกั ษณะทีเด่นหรื อเห็นได้ชดั ในเดนมาร์ก
ก่อน พ.ศ. 2512 เด็กทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษจะได้รับการส่ งตัวไปเข้าเรี ยนใน
โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะ ถ้าอยูใ่ นโรงเรี ยนการศึกษาภาคบังคับก็ให้อยูใ่ นชั/นพิเศษ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2512 รัฐสภาเดนมาร์ กได้มีมติให้เด็กทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษได้รับการศึกษา
ในโรงเรี ยนปกติ เว้นแต่ผปู้ กครองต้องให้การศึกษาเอง หรื อมีความจําเป็ นต้องเข้าสถานศึกษาพิเศษ
หลัง พ.ศ. 2513 ได้มีการจัดตั/งศูนย์การศึกษาของเขต รับเด็กพิเศษเข้าชั/นพิเศษใน
โรงเรี ยนปกติ ต่อมาเทศบาลก็ใช้วิธีเดียวกัน ยกเว้นเด็กตาบอดทีส่ งไปโรงเรี ยนสําหรับเด็กตาบอด
โดยเฉพาะ พ.ศ. 2523 เด็กทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษอายุ 0-6 ปี และ 6/7-16/17 ปี ได้ยา้ ยจาก
หน่วยงานบริ การการศึกษาพิเศษไปอยูใ่ นกรอบของโรงเรี ยนการศึกษาภาคบังคับ ซึ งมีท/ งั เรี ยนร่ วม
เรี ยนแยกบางรายวิชา และชั/นพิเศษโดยเฉพาะตามความเหมาะสม โดยมีครู การศึกษาพิเศษเข้ามา
ช่วย
การเรี ยนการสอนเด็กทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษในชั/นเรี ยนปกติทีเรี ยนร่ วมกับ
เด็กทัวไป ครู จะปรับวิธีสอนของตนเองให้เหมาะกับเด็กพิเศษเป็ นรายบุคคล บางครั/งครู การศึกษา
พิเศษจะรับเด็กไปสอนแยกจากเด็กทัวไปก็ได้
เด็กทีพิการทางร่ างกายหรื อสมองอย่างมากทีต้องเข้าอยูภ่ ายใต้การดูแลของสถาบัน
24 ชัวโมงต่อวัน จะได้รับการสอนตามหลักสู ตรการศึกษาภาคบังคับภายในสถาบันนั/นๆ
เด็ก ที มี ค วามต้องการจํา เป็ นพิเศษที พิก ารทางร่ า งกายหรื อสมองไม่ม ากนัก จะ
ได้รับการสอนทีศูนย์เยาวชนและโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ (Efterskoler) ด้วย นอกเหนือไปจากเรี ยน
ในชั/นเรี ยนปกติในโรงเรี ยนปกติ
4.2.5 การศึกษาสํ าหรับคนพิการของสาธารณรัฐฟิ นแลนด์
สํา นัก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา (2549) ได้ศึ ก ษาการศึ ก ษาในประเทศ
สาธารณรั ฐ ฟิ นแลนด์ พบว่ า รั ฐ ให้ ค วามสํ า คัญ กั บ การจัด การศึ ก ษาพิ เ ศษโดยกํา หนดให้
สถาบันการศึกษาต้องจัดทําแผนพัฒนาสถาบันโดยครอบคลุมเรื องการศึกษาพิเศษ เพือรับประกัน
ความมันคงทางการศึกษา โดยเด็กทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษต้องได้รับแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล ตามหลักสู ตรและความสามารถของเด็ก รวมทั/งมีครู ทีเชียวชาญเฉพาะเป็ นผูส้ อน ทั/งนี/
รัฐสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาพิเศษให้กบั หน่วยงานบริ หารส่ วนท้องถินเป็ นพิเศษเพือให้
เด็กกลุ่มทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษมีสิทธิเท่าเทียมกับเด็กทัวไปได้พฒั นาเต็มศักยภาพของตนเอง
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ฟิ นแลนด์ดาํ เนิ นงานด้านการศึกษาตามแนวความคิดทีว่า “การศึกษาเป็ นของทุก
คน” เด็กทุกคนต้องได้เรี ยนในโรงเรี ยนอย่างเสมอภาค ได้รับการปฏิบตั ิ และการยอมรับนับถืออย่าง
เท่า เทีย มกัน รวมทั/ง มีสิท ธิ ตดั สิ นใจในปั ญหาที ส่ งผลกระทบต่อตนเองในระดับที เหมาะสมกับ
พัฒนาการ โดยทุกคนดํารงอยูบ่ นพื/นฐานแห่ งความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทั/งทางเพศ อายุ
ถินกําเนิด สุ ขภาพ ความบกพร่ องทางร่ างกาย และสาเหตุอืนๆ ทีเกียวกับตัวเด็กโดยตรง
การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั/นพื/นฐาน (Compulsory Education and Basic
Education) พัฒนาการด้านการศึกษาพิเศษของฟิ นแลนด์มีการดําเนิ นการควบควบคู่ไปกับระบบ
การศึกษาปกติ โดยมีพฒั นาการเป็ น 4 ระยะคือ
ระยะที 1 เป็ นระยะก่อตั/งการศึกษาพิเศษ และมีการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา
ภาคบังคับ โดยในตอนแรกเริ มเน้นจัดการศึกษาให้กบั คนพิการ โดยมีการก่อตั/งโรงเรี ยนสําหรับคน
พิการ
ระยะที 2 ในช่ วงนี/ มีกฎหมายกําหนดให้เด็กฟิ นแลนด์ทุกคนต้องเรี ยนการศึกษา
ภาคบังคับ ยกเว้นเด็กทีขาดความสามารถทางด้านสติปัญญา
ระยะที 3 มีการจัดตั/งโรงเรี ยน Comprehensive School ใน พ.ศ. 2515 ในช่วงเวลา
นี/ มีการให้ความดูแลด้านการแพทย์ การบําบัดรักษา และการบําบัดโดยใช้วิธีการฝึ กอาชี พให้เด็กที
เข้ารับการศึกษาพิเศษ เมือมีจาํ นวนเด็กทีเข้ารับการศึกษาพิเศษเพิมมากขึ/น จึงได้มีการแบ่งความ
พิการเฉพาะด้านมากขึ/น ในช่ วงทศวรรษที 1940-1960 มีการเสนอให้จดั การศึกษาเด็กพิเศษเรี ยน
ร่ วมกับเด็กทัวไป
ระยะที 4 ใน พ.ศ. 2538 มีการประเมินการศึกษาพิเศษ และได้กาํ หนดเป้ าหมายใน
การปฏิ รูปการศึก ษาพิเศษ วัฒนธรรมการจัดการการจัดองค์ก รและการบริ หารร่ วมกัน จากการ
สนับสนุนเชิงบูรณาการในระบบบริ การด้านการศึกษาจากหน่วยงานภูมิภาคและเทศบาล
การศึ ก ษาด้า นอาชี ว ศึ ก ษาและฝึ กอบรมเด็ ก ที มี ค วามต้อ งการจํา เป็ นพิ เ ศษ
(Vocational Special Needs Education and Training) เริ มตั/งแต่ปลายศตวรรษที 19 เมือเริ มก่อตั/ง
โรงเรี ยนสําหรับเด็กทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษ จากนั/นจึงก่อตั/งโรงเรี ยนสําหรับเด็กพิการทางหู
ในต้นศตวรรษที 20 ต่อมาในช่วงทศวรรษที 1940-1950 มีการก่อตั/งโรงเรี ยนอาชีวศึกษาสําหรับเด็ก
พิการทางการเคลือนไหวและการหายใจ และในทศวรรษที 1970 การศึกษาด้านอาชีวศึกษาและการ
ฝึ กอบรมเด็กทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษ ก็ได้ขยายครอบคลุมทุกอาชี พ โดยช่ วงเวลาดังกล่าวมี
กฎหมายเกี ยวกับการศึกษาด้านอาชี วศึกษาสําหรับเด็กพิการทางหู ซึ งมีผลบังคับใช้ในพ.ศ. 2487
รวมทั/งมีกฎหมายเกียวกับการศึกษาด้านอาชีวศึกษาสําหรับเด็กพิการทางหูและทางตา ซึงมีผลบังคับ
ใช้ใน พ.ศ. 2514
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สถาบันการศึกษาต้องจัดทําแผนพัฒนาสําหรับการศึกษาพิเศษ โดยให้รวมอยู่ใน
แผนพัฒนาของสถาบัน โดยอาจจะเป็ นแผนระดับภูมิภาคหรื อระดับท้องถินก็ได้ เป้ าหมายคือ การ
รับประกันความมันคงทางการศึกษา ขจัดการกีดกันทางสังคม การตรวจสอบและช่วยเหลือในระยะ
เริ มต้นตามสิ ทธิการศึกษาขั/นพื/นฐานของเด็กทุกคน ทุกระดับการศึกษา
กลุ่มเป้ าหมาย (Target Groups) การศึกษาพิเศษของประเทศสาธารณรัฐฟิ นแลนด์
คือเด็กทุกคนต้องมีแผนการเรี ยนการสอนรายบุคคล (Individual Education Plan: IEP) ตาม
หลักสู ตรและความสามารถของเด็ก โดยจัดเด็กตามประเภทความพิการเป็ น 9 กลุ่ม
รั ฐ บาลให้ ก ารสนับ สนุ น หน่ ว ยงานบริ ห ารส่ ว นท้อ งถิ นในด้า นงบประมาณ
(Financial Support for Pupils’ Families) การศึกษาพิเศษ และหน่วยงานบริ หารส่ วนท้องถินมีหน้าที
สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษ โดยเด็กทีเข้ารับการศึกษาพิเศษมีสิทธิ ที
จะได้รับการศึกษา การแปลความหมาย และความช่ วยเหลื อด้านต่างๆ เช่ น การสอน สวัสดิ การ
การแพทย์ การบําบัด การบริ การทางสังคมและสุ ขภาพ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
ด้านตําราเรี ยน สื อและอุปกรณ์การศึกษา พาหนะ อาหารกลางวัน ทีพักอาศัย และการรักษาในกรณี
ทีเกิดอุบตั ิเหตุทีโรงเรี ยนหรื อระหว่างเดินทางไปโรงเรี ยน
มี ข ้อ กํา หนดพิ เศษด้า นการศึ ก ษา (Special Provision within Mainstream
Education) คือเด็กทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษมีสิทธิ ในด้านการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
การศึกษาภาคบังคับ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการศึกษาเพิมเติมเท่าเทียมกับเด็ก
ทัวไป
วัตถุ ประสงค์ทวไปของการศึ
ั
กษาระดับก่ อนประถมศึกษา การศึกษาภาคบังคับ
และการศึกษาเพิมเติม (General Objectives in Pre-primary, Basic and Additional Education) คือ
การให้ความรู้ทีเหมาะสมกับอายุและความสามารถของเด็กโดยความร่ วมมือกับผูป้ กครองของเด็ก
ทั/งนี/ การศึกษาและการให้ความรู้แก่เด็กจะเน้นเรื องของแรงบันดาลใจ การสนับสนุ นเด็กในระยะ
เริ มต้น และการสร้างความมันใจให้แก่เด็ก รวมถึงร่ วมของการบําบัด การบริ การ การพัฒนา การ
แนะแนว และการบริ ก ารสนับ สนุ น ซึ งสถานศึ กษาต้องจัดให้ โดยสิ งเหล่ า นี/ ต้องบันทึ ก ไว้ใ น
แผนการเรี ยนรายบุคคลของเด็กทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษ นอกจากนี/ การเรี ยนการสอนต้อง
ส่ งเสริ มสนับสนุ นการเจริ ญเติบโตของเด็กให้เป็ นคนดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้มีความรู้และทักษะทีจําเป็ นในการดํารงชีวติ
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (General Objectives in General Upper Secondary
Education) สถานศึกษาต้องช่ วยให้เด็กพิเศษได้เข้าสอบ Matriculation รวมทั/งการยืดหยุ่นในการ
สอบด้วยเหตุความพิการบางประการ โดยความยินยอมของ Matriculation Exanimation Board เช่น
เด็กหูหนวกขอยกเว้นการสอบด้านการฟัง เป็ นต้น
ระดับอาชี วศึกษาและฝึ กอบรม (General Objectives in Vocational Upper
Secondary Education and Training ) สถาบันการศึกษาจะช่วยให้เด็กได้รับคุณวุฒิดา้ นอาชีวศึกษา
เพือการมีงานทํา และประสบความสําเร็ จในการทํางาน รวมทั/งการให้ความรู้และทักษะทีจําเป็ นต่อ
การดํารงชีวติ ในสังคม
แผนงาน การดําเนิ นงาน การประเมินผล การติดตาม และการพัฒนา ต้องปรากฏ
ในระบบพัฒนาเด็กทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษของสถานศึกษาตามกรอบหลักสู ตรแกนกลาง
แห่งชาติ
5. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐาน (2554) ได้จดั ทําคูมือแนวทางการดําเนินงาน
ตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี ปี งบประมาณ 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี/
5.1 ความเป็ นมาของนโยบาย
ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ได้บญั ญัติวา่ “บุคคลย่อมมี
สิ ทธิ เสมอกันในการรับการศึกษาไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองปี ทีรัฐจะต้องจัดให้อย่างทัวถึงและมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)
พ.ศ.2545 มาตรา 10 วรรค 1 บัญญัติวา่ “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอ
กันในการรับการศึกษาขั/นพื/นฐานไม่น้อยกว่าสิ บสองปี ทีรัฐจะต้องจัดให้อย่างทัวถึงและมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ซึงเป็ นข้อกําหนดทีเกียวกับการจัดการศึกษาขั/นพื/นฐาน ประกอบกับคําแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรี ได้กาํ หนดเป็ นนโยบายเร่ งด่ วน ทีจะเริ มดําเนิ นการตามเจตนารมณ์
ดังกล่าวในปี แรก โดยกําหนดไว้ในข้อ 1.3 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ข้อ 1.3.1 ว่า “ให้
ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี โดยสนับสนุนตําราในวิชาหลักให้แก่ทุกสถานศึกษา จัดให้
มีชุดนักเรี ยนและอุปกรณ์การเรี ยนฟรี ให้ทนั ปี การศึกษา 2552 และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอืนๆ เพือ
ชดเชยรายการต่างๆ ทีสถานศึกษาเรี ยกเก็บจากผูป้ กครอง” อีกทั/งนโยบายของรัฐด้านการศึกษา ข้อ
3.1.4 กําหนดว่า “จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี ตั/งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พร้อมทั/งเพิมประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการให้เกิดความเสมอภาคและความเป็ นธรรม
ในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส ทั/งผูย้ ากไร้ คนพิการหรื อทุพพลภาพ
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ผูอ้ ยู่ในสภาวะยากลําบากผูบ้ กพร่ องทางร่ างกายและสติปัญญา และชนต่างวัฒนธรรม รวมทั/ง
ยกระดับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุ มชน” กระทรวงศึกษาธิ การจึงได้ดาํ เนิ นการตามเจตนารมณ์
ดังกล่าวข้างต้น โดยจัดทําโครงการดําเนินงานตาม “นโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ” ขึ/น
ตั/งแต่ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2552 เพือส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
เต็มตามศักยภาพ ซึ งกระทรวงศึกษาธิ การยังคงดําเนิ นงานตาม “นโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ” ต่อเนืองมาจนถึงปัจจุบนั
5.2 วัตถุประสงค์
เพือให้นกั เรี ยนทุกคนได้รับการศึกษา ตั/งแต่ระดับอนุ บาลจนจบการศึกษาขั/นพื/นฐานทีมี
คุณภาพและมาตรฐานโดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายในรายการพื/นฐานให้ ได้แก่ ค่าจัดการเรี ยนการ
สอน หนังสื อเรี ยน อุปกรณ์การเรี ยน ค่าเครื องแบบนักเรี ยนและค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
5.3 สาระสํ าคัญของนโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั/นพื/นฐานได้รับงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
2554 ตามแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั/นพื/นฐาน 15 ปี โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทัวไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั/นพื/นฐานรวม
5 รายการดังนี/
1) ค่าจัดการเรี ยนการสอน
26,671,300,300 บาท
2) ค่าหนังสื อเรี ยน
3,624,389,600 บาท
2) ค่าอุปกรณ์การเรี ยน
3,084,294,400 บาท
3) ค่าเครื องแบบนักเรี ยน
3,221,148,500 บาท
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
5,253,688,500 บาท
รวมทั/งสิ/ น
41,854,821,300 บาท
5.4 การจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
ในการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ทั/งนี/นกั เรี ยนเข้าใหม่ ชั/นอนุบาล 1, ป.1, ม.1, ม.4 จะ
จัดสรรให้เบื/องต้นร้อยละ 80 ของจํานวนนักเรี ยน เนืองจากยังไม่ทราบจํานวนนักเรี ยนทีแน่นอน
สําหรับชั/นอืนๆ จัดสรรให้ร้อยละ 100 โดยคิดจากจํานวนนักเรี ยนในปี การศึกษา 2553 เลือนชั/นไป
อีกระดับชั/นหนึ ง (ในกรณี ทีมีขอ้ มูลผูข้ อสละสิ ทธิh ไม่รับค่าเครื องแบบนักเรี ยนและค่าอุปกรณ์การ
เรี ยน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐานจะไม่จดั สรรรายการดังกล่าวให้ตามจํานวน ผู้
ขอสละสิ ทธิh ) และจะจัดสรรงบประมาณเพิมเติมให้อีกตามข้อมูลนักเรี ยน ณ วันที10 มิถุนายน 2554
หักลบด้วยนักเรี ยนทีสละสิ ทธิhโดยให้โรงเรี ยนดําเนินการบันทึก/แก้ไข/ปรับปรุ งและยืนยันข้อมูลให้
ครบถ้วนเป็ นปัจจุบนั ณ วันที 10 มิถุนายน 2554 ส่ งภายในวันที 30 มิถุนายน 2554
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การจัดสรรงบประมาณรายหัวจําแนกตาม 5 รายการค่าใช้จ่าย ดังนี/
1) รายการค่ าจัดการเรียนการสอน
นโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปี การศึกษา 2554 จัดสรรงบประมาณรายหัว
ในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนตามระดับชั/นการศึกษาสําหรับโรงเรี ยนปกติ ดังตารางที 2.1
ตารางที 2.1 เกณฑ์ของเงินทีจะจัดสรรเป็ นค่าจัดการเรี ยนการสอนตามรายหัว
ระดับการศึกษา

ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

งบประมาณ
(บาท/คน/ภาคเรียน)

850
950
1,750
1,900

รวม 2 ภาคเรียน
(บาท/คน/ปี )

1,700
1,900
3,500
3,800

มติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 27 ตุลาคม 2552 เห็นชอบให้เพิมเงินอุดหนุนรายหัวให้
นักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดเล็กตั/งแต่ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2553 เป็ นต้นไปดังนี/
- โรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็กทีมีนกั เรี ยน 120 คนลงมาให้เพิมจากรายหัวที
ได้รับปกติ (ก่อนประถมศึกษา 1,700 บาท/ประถมศึกษา 1,900 บาท) เพิมอีก 250 บาท/คน/ภาคเรี ยน
(500 บาท/คน/ปี )
- โรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดเล็กทีมีนกั เรี ยน 300 คนลงมาให้เพิมจากรายหัวที
ได้รับปกติ (มัธยมศึกษาตอนต้น 3,500 บาท/มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 บาท) เพิมอีก 500 บาท/
คน/ภาคเรี ยน (1,000 บาท/คน/ปี )
2) รายการค่ าหนังสื อเรียน
นโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปี การศึกษา 2554 กําหนดให้แจกหนังสื อ
เรี ยนแก่นกั เรี ยนทุกคนโดยไม่เรี ยกคืน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐานจะโอนเงิ น
งบประมาณค่าหนังสื อเรี ยน ซึงเป็ นเงินอุดหนุนทัวไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา และ
ให้สถานศึกษาจัดซื/อหนังสื อเรี ยน โดยครู ผสู้ อนเป็ นผูเ้ ลือกหนังสื อ เสนอคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ าย
ซึ งประกอบด้วย ครู ผูป้ กครอง กรรมการนักเรี ยน และผูแ้ ทนชุมชน และคณะกรรมการการศึกษา
ขั/นพื/นฐาน โดยพิจารณาคัดเลือกหนังสื อทีสอดคล้องกับหลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิ การและมี
เนื/ อหาสาระตรงตามความต้องการของครู ผสู้ อน ซึ งสามารถเลือกได้จากทุกสํานักพิมพ์ตามบัญชี
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กําหนดสื อการเรี ยนรู้ สํา หรั บเลื อกใช้ในสถานศึ กษาปี การศึก ษา 2554 โดยมีเกณฑ์ของเงิ นทีจะ
จัดสรรเป็ นค่าหนังสื อเรี ยนตามรายหัวมีรายละเอียดดังตารางที 2.2
ตารางที 2.2 เกณฑ์ของเงินทีจะจัดสรรเป็ นค่าหนังสื อเรี ยนตามรายหัว
งบประมาณ
ระดับการศึกษา
(บาท/คน/ปี )
ก่อนประถมศึกษา
200.00
ประถมศึกษาปี ที 1
560.80
ประถมศึกษาปี ที 2
604.00
ประถมศึกษาปี ที 3
692.00
ประถมศึกษาปี ที 4
652.80
ประถมศึกษาปี ที 5
795.20
ประถมศึกษาปี ที 6
877.60
มัธยมศึกษาปี ที 1
699.20
843.20
มัธยมศึกษาปี ที 2
มัธยมศึกษาปี ที 3
805.60
1,215.20
มัธยมศึกษาปี ที 4
มัธยมศึกษาปี ที 5
1,208.00
มัธยมศึกษาปี ที 6
988.00
อุปกรณ์การเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐานจะโอนเงินงบประมาณค่าอุปกรณ์การเรี ยน
ซึงเป็ นเงินงบอุดหนุนทัวไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาจ่ายเงินสด
ให้กบั นักเรี ยนและ/หรื อผูป้ กครองเพือนําไปเลือกซื/ ออุปกรณ์การเรี ยนทีจําเป็ นต้องใช้ ในการเรี ยน
การสอนได้ตามความต้องการให้เหมาะสมกับนักเรี ยนในแต่ละระดับชั/นดังนี/
1) ระดับก่อนประถมศึกษา เช่น กระดาษ สี เทียน ดินนํ/ามันไร้สารพิษ กระเป๋ า
นักเรี ยน เป็ นต้น
2) ระดับประถมศึกษา เช่ น สมุด ดินสอ ยางลบ ปากกา ไม้บรรทัด ไม้โปร
แทรกเตอร์ วัสดุฝึก ICT กระเป๋ านักเรี ยน เป็ นต้น
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3) ระดับมัธยมศึกษา เช่ น สมุด ยางลบ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ไม้โปร
แทรกเตอร์ เครื องมือเรขาคณิ ตวัสดุฝึก ICT กระเป๋ านักเรี ยน เป็ นต้น
4) ผูป้ กครองสามารถใช้จ่ายเงินอุปกรณ์การเรี ยนโดยถัวจ่ายร่ วมกับค่าเครื องแบบ
นักเรี ยนได้
5) กรณี ทีผูป้ กครองสละสิ ทธิh อุปกรณ์ การเรี ยนให้แก่ สถานศึกษาต้องนําส่ งคืน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐาน
6) กรณี ที ผูป้ กครองบริ จาคอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นให้ส ถานศึ ก ษานํา ไปใช้จ่ า ยใน
โครงการเรี ยนฟรี เรี ยนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพได้ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของภาคี 4 ฝ่ ายและคณะกรรมการสถานศึกษาขั/น
พื/นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐานมีเกณฑ์การจัดการจัดสรรเงิ นงบประมาณ
รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนตามระดับชั/นการศึกษาดังตารางที 2.3
ตารางที 2.3 เกณฑ์ของเงินทีจะจัดสรรเป็ นค่าอุปกรณ์การเรี ยน
งบประมาณ
รวม 2 ภาคเรียน
ระดับการศึกษา
(บาท/คน/ภาคเรียน)
(บาท/คน/ปี )
ก่อนประถมศึกษา
100
200
ประถมศึกษา
195
390
มัธยมศึกษาตอนต้น
210
420
มัธยมศึกษาตอนปลาย
230
460
เครืองแบบนักเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐานจะโอนเงินงบประมาณค่าเครื องแบบนักเรี ยน
ซึงเป็ นเงินงบอุดหนุนทัวไปเข้าบัญชี เงินฝากธนาคารของสถานศึกษาโดยให้สถานศึกษาจ่ายเงินสด
ให้กบั นักเรี ยนและ/หรื อผูป้ กครองเพือไปจัดซื/ อเครื องแบบนักเรี ยนคนละ 2 ชุ ดในกรณี ตอ้ งใช้
เครื องแบบนักเรี ยนทีแตกต่างไปจากเครื องแบบปกติและราคาสู งกว่าวงเงิ นทีได้รับอาจจัดซื/ อได้
เพียง 1 ชุ ด และหากมีเครื องแบบนักเรี ยนทัวไปเพียงพอแล้วอาจนําเงินทีได้รับไปจัดซื/ อเข็มขัด
รองเท้าถุงเท้าชุ ดลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ชุ ดกี ฬา/อุปกรณ์การเรี ยนทีจําเป็ น โดยมีเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณดังตารางที 2.4
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ตารางที 2.4 รายการเครื องแบบนักเรี ยนทีจัดสรรตามระดับการศึกษา
งบประมาณ
ระดับการศึกษา
(บาท/คน/ปี )
ก่อนประถมศึกษา
300
ประถมศึกษา
360
มัธยมศึกษาตอนต้น
450
มัธยมศึกษาตอนปลาย
500
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐานจะโอนเงินงบประมาณซึ งเป็ นเงินงบอุดหนุน
ทัวไป เข้าบัญชี เงินฝากธนาคารของสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาจัดกิ จกรรมสําหรับนักเรี ยน
ดังต่อไปนี/
1) กิจกรรมวิชาการอย่างน้อยปี ละ 1 ครั/ง
2) กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาดอย่างน้อยปี ละ 1 ครั/ง
3) กิจกรรมการทัศนศึกษาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั/ง
4) การให้บริ การสารสนเทศ/ICT อย่างน้อยปี ละ 40 ชัวโมง/คนโดยดําเนินการตามขั/นตอน
ดังนี/
4.1) เมือได้รับเงินงบประมาณให้ตรวจสอบ จํานวนเงินทีได้รับแจ้งการโอนเงิน
และจํานวนเงินในสมุดคู่ฝากของธนาคารว่ามีจาํ นวนเงินทีถูกต้องตรงกัน
4.2) ออกใบเสร็ จรับเงิ นตามแบบของทางราชการในนามของสถานศึกษาตาม
จํานวนเงินทีได้รับ ส่ งสํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาเพือรวบรวมไว้เป็ นหลักฐาน
4.3) กําหนดกิจกรรมทีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรี ยนโดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั/นพื/นฐาน
4.4) การใช้จ่ายเงินงบประมาณต้องดําเนินการตามระเบียบของทางราชการเพือให้
เกิดความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อนักเรี ยน
4.5) งบประมาณทีเหลือจากการจัดกิ จกรรมพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยนแล้วสามารถ
นําไปจัดซื/ อหนังสื อเรี ยน สาระการเรี ยนรู้เพิมเติม/รายวิชาเพิมเติม/จัดทําสําเนา
เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เช่น ใบงานใบความรู้ แผนคละชั/นเป็ นต้น โดย
ผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ าย และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั/นพื/นฐาน
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐานมีเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่ากิ จกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ดังตารางที 2.5
ตารางที 2.5 เกณฑ์ของเงินทีจะจัดสรรเป็ นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
งบประมาณ
รวม 2 ภาคเรียน
ระดับการศึกษา
(บาท/คน/ภาคเรียน)
(บาท/คน/ปี )
ก่อนประถมศึกษา
215
430
ประถมศึกษา
240
480
มัธยมศึกษาตอนต้น
440
880
มัธยมศึกษาตอนปลาย
475
950
5.5 การประเมินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
จากรายงานการตรวจราชการ กรณี ปกติ งวดที 1 นโยบายรัฐบาล : ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวติ ดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ เมือวิเคราะห์ในด้านโอกาสทางการศึกษาแล้ว พบว่า
มีนโยบายทีเกียวข้อง 3 นโยบาย ได้แก่ นโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษาทั/งระบบ นโยบายด้านการ
จัดโอกาสทางการศึกษาขั/นพื/นฐาน และนโยบายด้านการปรับกองทุนให้กยู้ มื เพือการศึกษา จากการ
ตรวจราชการ โดยในนโยบายด้านการจัดโอกาสทางการศึกษาปรากฏผลดังนี/
การจัดโอกาสทางการศึกษาขั/นพื/นฐาน ในการดําเนินงานตามนโยบายนี/ จะเป็ นนโยบายที
เกียวข้องโดยตรงในด้านการจัดโอกาสทางการศึกษา ซึ งเป็ นนโยบายสําคัญนโยบายหนึงทีรัฐกําลัง
เร่ งดําเนินการอยูใ่ นปัจจุบนั นโยบายสําคัญทีได้ระบุไว้ในการแถลงนโยบายด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวติ คือ นโยบายข้อที 4 จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี รัฐบาลได้ระดมงบประมาณ
ในการขับเคลื อนนโยบายมาตั/งแต่ปลายปี การศึก ษา 2551 ซึ งประสบความสําเร็ จอย่างดี เมือได้
ศึกษา/วิเคราะห์ผลการเข้าเรี ยนของประชากรในวัยเรี ยน พบว่าประชากรในวัยเรี ยนเข้าเรี ยนสู งขึ/น
ในระดับชั/นประถมศึกษาปี ที 1 และมีการเรี ยนต่อมากขึ/น ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายทั/งสายสามัญและอาชีวศึกษา
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ในปี การศึกษา 2552 ได้มีการตรวจราชการทีเน้นประเด็นไปทีผูด้ อ้ ยโอกาสทางการศึกษา
มากขึ/น พบว่า
1) หน่วยงาน สถานศึกษาทุกสังกัด มีการจัดทําแผนงาน/โครงการและงบประมาณ
ในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การเข้าเรี ยน และศึกษาต่อของประชากรวัยเรี ยนทุกช่วงชั/น ทุก
ระดับ
2) มีคณะกรรมการในการดําเนินงานติดตาม กํากับ ดูแลและช่วยเหลือนักเรี ยนให้
สามารถเรี ยนจนจบการศึกษาภาคบังคับและระดับทีสู งขึ/น
3) มีการประสานความมือระหว่างหน่วยงานในการดําเนินการรับ/ส่ งต่อนักเรี ยน
เพือให้เข้ารับการศึกษาทั/งในระบบโรงเรี ยนและนอกระบบโรงเรี ยน
4) มีการจัดกิจกรรมแนะแนว และรณรงค์การเรี ยนต่อของนักเรี ยนอย่างทัวถึงและ
ทันเวลา
5) มีการกําหนดเป้ าหมายและตัวชี/ วดั โดยรวม คือ ต้องการเพิมอัตราการเข้าเรี ยน
อัตราการเรี ยนต่อและลดอัตราการออกกลางคัน
6) มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพือใช้ในการวางแผนการศึกษาและจัดทําแผนบริ การ
ให้ครอบคลุมทัวถึง ซึ งมีปัจจัยความสําเร็ จทีทําให้เด็กทัวไป เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ และเด็กไร้
สัญชาติ ได้รับการศึกษามากขึ/นจําแนกตามรายสังกัด
7) มีการสร้างความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานระดับจังหวัด จัดอบรมให้ความรู้กบั
ผูบ้ ริ หาร ครู และผูป้ กครองถึงแนวทางการให้ความร่ วมมือช่วยเหลือเด็ก ด้อยโอกาส เด็กพิการ
8) ร่ วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาให้ความรู้เรื องการจัดการเรี ยนการสอนสําหรับเด็ก
พิการประเภทต่างๆ ซึงได้จดั การศึกษาได้อย่างครอบคลุม
9) ร่ วมมือกับสํานักงานการศึกษานอกระบบจังหวัด เปิ ดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาส
ทีไม่สามารถเรี ยนในระบบการศึกษาปกติ ให้เข้ามาเรี ยนทีสถานศึกษานอกระบบได้
10) จัดหาทุนการศึกษาให้นักเรี ยนด้อยโอกาส โดยการสร้ างการมีส่วนร่ วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ท้องถิน ชุมชน และองค์กรเอกชนต่างๆ ในการระดมเงินทุนช่วยเหลือ
11) ประสานความร่ วมมือและวิธีดาํ เนิ นการจัดการศึ กษา ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ให้สถานศึกษาทราบและถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
12) มีการจัดทําโครงการรองรับ เช่น โครงการเพิมโอกาสและสร้างความเสมอภาค
ทางการศึ กษาสําหรั บเด็ก ด้อยโอกาสโรงเรี ย นตามแนวตะเข็บชายแดน พื/นทีพิเศษทีอยู่ภูเขาสู ง
โครงการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนทํางานหารายได้ในช่วงปิ ดภาคเรี ยนฤดูร้อน
13) จัดตั/งศูนย์พฒั นาการเรี ยนรู้และอาชีพในสถานศึกษา
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14) สํารวจข้อมูล ประชากรวัย เรี ยนอายุ 4-18 ปี ที อยู่ในเขตพื/นทีบริ ก าร เพือ
สนับสนุนให้ประชากรวัยเรี ยนทุกกลุ่มได้มีโอกาสได้รับการศึกษาระดับการศึกษาขั/นพื/นฐาน ตาม
ความเหมาะสม เช่น จัดบ้านพักให้นกั เรี ยนทีอยูห่ ่างไกล ทุรกันดาร ประสานกับศูนย์การเรี ยนชุมชน
ของศูนย์ส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ เพือให้ได้รับการศึกษา
15) จัดทําข้อมูลพื/นฐานเด็กพิการ เด็กยากจน และเด็กด้อยโอกาส
16) ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
17) ให้โควตาเข้าเรี ยนเป็ นกรณี พิเศษให้แก่เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ และเด็กทีมี
ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ได้เรี ยนร่ วมกับเด็กทัวไป ทั/งในและนอกระบบโรงเรี ยน
18) รับเข้าเรี ยนระดับ ปวช. โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย มีหอพักให้พกั ฟรี และอาหารฟรี
โดยนักศึกษาปลูกผัก เลี/ยงปลา เลี/ยงไก่ เลี/ยงหมู ไว้บริ โภคเอง
19) สอนวิชาชีพให้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
20) ดําเนิ นการโครงการต้นกล้าอาชี พ ซึ งเป็ นโครงการช่ วยฝึ กและพัฒนาอาชี พ
ให้แก่ผทู้ ีสนใจทัวไป เรี ยนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ พร้อมรับประกาศนียบัตรรับรอง
21) ดําเนิ นการโครงการทําดี มีอาชี พ โดยให้การศึกษากับเยาวชนชายแดนของ
ภาคเหนือ ได้มีโอกาสฝึ กวิชาชีพ เรี ยนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมรับประกาศนียบัตรรับรอง
ข้ อจํากัดและอุปสรรค
1) ขาดบุคลากรเฉพาะด้านเพือสอนเด็กพิการ และการคัดกรองเด็กพิการบางประเภท
2) ผูป้ กครองไม่ยอมรับผลการคัดกรองของสถานศึกษา และไม่ส่งเด็กไปโรงพยาบาล
เพือวินิจฉัย
3) นักเรี ยนอยูใ่ นพื/นทีห่างไกล ทุรกันดาร
4) นักเรี ยนมีฐานะยากจน
5) มีปัญหาด้านการเรี ยน ผลการเรี ยนไม่ดี ไม่สามารถเรี ยนในระบบโรงเรี ยนได้
6) เยาวชนชาวเขายังมีปัญหาในเรื องการใช้ภาษาไทย ทําให้การสื อสารเป็ นปั ญหา
ข้ อเสนอแนะ
1) ควรจัดสรรงบประมาณเพิมเติม
2) จัดหา ประสาน องค์กรปกครองส่ วนท้องถินในเรื องงบประมาณค่าพาหนะ และ
อาหารกลางวัน
3) ควรอบรมให้ความรู้แก่ครู ในการดูแลเด็กพิการในสถานศึกษา
4) ควรจัดสวัสดิการให้ เช่น ให้ทีพักฟรี อาหารฟรี
5) ควรจัดหาอาชีพในระหว่างเรี ยนเพือหารายได้เพิมเติมให้
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6) ควรรณรงค์ และสร้างแรงจูงใจในการเข้าเรี ยนให้มากขึ/น โดยเฉพาะนโยบายเรี ยน
ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จะเป็ นแรงจูงใจให้ผปู้ กครองส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนเพิมขึ/น
7) จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่สถานศึกษา/องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถินในการดําเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐาน
และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
8) กํา หนดนโยบายการส่ ง เสริ ม การขยายโอกาสทางการศึ ก ษาให้แ ก่ ผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษาอย่างต่อเนือง
9) กําหนดแนวปฏิบตั ิการรับนักเรี ยนทุกระดับของสํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาให้
เป็ นไปตามนโยบายและร่ วมเป็ นคณะกรรมการนักเรี ยนระดับจังหวัด
10) นิ เทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสํา หรับเด็กพิเศษ ร่ วมกับศูนย์
การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
11) จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนการศึกษา
12) ส่ งเสริ ม สนับสนุน จัดการสอนวิชาชีพในโรงเรี ยน
13) จัดหลักสู ตรการศึกษาให้เหมาะสมกับท้องถินกันดาร
14) จัดการศึกษาเพือชุมชนในเขตภูเขา ซึ งเป็ นการจัดการเรี ยนการสอน เพือให้อ่าน
ออกเขียนได้
จากการประเมินของหน่ วยตรวจงานราชการ กระทรวงศึกษาธิ การ จะเห็นได้วา่ นโยบาย
เรี ยนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ได้มีการดําเนินการตามแผนงานและได้ผลตามทีตั/งเป้ าหมายไว้ มีการ
จัดทําสิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ให้คนพิการ เพือขยายโอกาสในการศึกษาให้กบั คนพิการมากขึ/น
แต่อย่างไรก็ตามควรมีการประชาสัมพันธ์เกียวกับรายละเอียดของนโยบายและสิ ทธิ ทีประชาชนจะ
ได้รับให้มากกว่าเดิม เพราะประชาชนอาจเกิดความเข้าใจผิดในนโยบายได้ และจากการประเมินยัง
พบว่าการจัดสรรงบประมาณนั/นยังไม่เพียงพอ ควรมีการจัดงบประมาณเพิมเติมเพือให้เกิดโอกาส
และคุณภาพการศึกษาแก่ตวั นักเรี ยนอย่างสู งสุ ด
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6. งบประมาณ
มีผศู้ ึกษางบประมาณเพือการศึกษาไว้ต่างๆ ดังนี/
ทิพวรรณ หล่อสุ วรรณรัตน์ (2546) ให้ความหมายของงบประมาณ ว่ามีความหมายทีสําคัญ
คื อ เป็ นแผนการเงิ นซึ งครอบคลุ ม ทั/ง ด้า นรายรั บ และรายจ่ า ย โดยแสดงแผนงาน/โครงการที
หน่วยงานจะดําเนินการในช่วงระยะเวลาหนึง และมีการจัดเตรี ยมเพือนําเสนอหน่วยงานทีมีอาํ นาจ
เพืออนุมตั ิก่อนทีจะนําแผนนั/นไปดําเนินการ
Welsch (1957 อ้างถึงใน ไกรยุทธ ธี รตยาคีนนั ท์, 2528: 10) ให้ความหมายว่า งบประมาณ
เป็ นข้อความอย่างเป็ นทางการของแผนการจัดการและนโยบายมาเป็ นงานสําหรับช่ วงระยะเวลา
หนึง เพือใช้เป็ นเครื องชี/ทางเป็ นพิมพ์เขียวสําหรับการปฏิบตั ิงานขององค์การสําหรับช่วงระยะเวลา
นั/น
Sherwood (1964 อ้างถึงใน ไพศาล ชัยมงคล, 2517: 19) กล่าวว่า งบประมาณคือ แผน
เบ็ดเสร็ จซึงแสดงในรู ปตัวเงิน แสดงโครงการดําเนินงานทั/งหมดในระยะเวลาหนึง แผนนี/จะรวมถึง
การกะประมาณบริ ก าร กิ จกรรม โครงการ และค่ า ใช้จ่า ย ตลอดจนทรั พ ยากรที จํา เป็ นในการ
สนับสนุน ในการดําเนินงานให้บรรลุตามแผนนี/ยอ่ มประกอบด้วยการกระทํา 3 ขั/นตอน คือ (1) การ
จัดเตรี ยม (2) การอนุมตั ิ และ (3) การบริ หาร
เกริ กเกี ยรติ พิพฒั น์เสรี ธรรม (2546) ให้ความหมายของงบประมาณไว้ว่า ความหมาย
ดั/งเดิมของงบประมาณ (budget) ในประเทศอังกฤษนั/น หมายถึงกระเป๋ าหนังสื อใบใหญ่ทีเสนาบดี
กระทรวงการคลังใช้บรรจุเอกสารต่างๆ ทีจะแถลงต่อรัฐสภา ซึ งต่อมาก็หมายถึงเอกสารทีเสนาบดี
หรื อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังใช้แถลงต่อรัฐสภาในเรื องทีเกี ยวกับการใช้จ่ายและการหา
รายได้ของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม โดยทัวไปแล้วงบประมาณจะหมายถึ งแผนการปฏิ บตั ิงานของ
รั ฐ บาลที แสดงในรู ป ตัวเงิ นที เสนอต่ อ รั ฐ สภาในช่ ว งระยะเวลาหนึ ง กล่ า วคื อ รั ฐ บาลจะเสนอ
งบประมาณในรู ปของร่ างกฎหมายต่อรัฐสภาเพือขออนุมตั ิดาํ เนินการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล
ซึ งในแต่ละประเทศจะมีกฎหมายกําหนดไว้วา่ รัฐจะต้องทําหรื อเสนองบประมาณอย่างไร เช่น ใน
ประเทศไทยตามพระราชบัญญัติวิธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. 2502 ได้กาํ หนดไว้ว่า งบประมาณ
ประจํา ปี ที รั ฐ บาลจะเสนอต่ อ รั ฐสภานั/นให้ป ระกอบด้ว ยรายการดัง นี/ (1) คํา แถลงประกอบ
งบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลัง และการเงิ น สาระสํ า คัญ ของงบประมาณ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายทีขอตั/ง (2) รายรับรายจ่ายเปรี ยบเทียบระหว่าง
ปี ทีล่วงมาแล้ว ปี ปัจจุบนั และปี ทีขอตั/งงบประมาณรายจ่าย (3) คําอธิบายเกียวกับงบประมาณรายรับ
(4) คําชี/ แจงเกี ยวกับงบประมาณรายจ่ายทีขอตั/ง (5) รายการเกี ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิ จ (6)
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คําอธิ บายเกียวกับหนี/ ของรัฐบาลทั/งทีมีอยูแ่ ล้วในปั จจุบนั และทีเสนอขอกูเ้ พิมเติม (7) รายงานการ
รับจ่ายเงินหรื อทรัพย์สินทีมีผมู้ อบให้เพือช่วยราชการ และ (8) ร่ างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจําปี
6.1 กระบวนการงบประมาณ
กระบวนการงบประมาณ (Budget Process) หรื อวงจรงบประมาณ (Budget Cycle) มี
ขั/นตอนที สํา คัญ 4 ขั/นตอน คื อ การจัดเตรี ย มงบประมาณ การอนุ ม ตั ิ งบประมาณ การบริ หาร
งบประมาณ และการติดตามประเมินผลงบประมาณ
1) การจัดเตรียมงบประมาณ (Budget Preparation)
(1) จุ ด มุ่ งหมาย การจัดเตรี ย มงบประมาณมี จุดมุ่ ง หมายที สํา คัญ คื อ
(Schiavo-Compo & Tommasi, 1999 อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุ วรรณรัตน์, 2546)
- เพือทําให้งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้ าหมายทางเศรษฐกิ จมหา
ภาคและเป้ าหมายทางการคลัง โดยจะต้องมีการกําหนดนโยบายและวงเงินงบประมาณเพือกําหนด
ขนาดรายจ่ายได้ในเกณฑ์ทีเหมาะสมกับสภาพการทางเศรษฐกิ จและการคลังของประเทศ (โดยมี
การจัดลําดับความสําคัญของงาน)
- จัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรื อทิศทางการ
พัฒนาของประเทศ
- หลักประกันเรื องประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงาน คือ มีการพิจารณาความ
เหมาะสมและความคุม้ ค่าของแผนงาน/โครงการก่อนจะได้รับเงินจัดสรรและดําเนินการ
(2) แนวทางการจั ด เตรี ยมงบประมาณ การจัดเตรี ย มงบประมาณ มี
แนวทางในการจัดทํา 2 ประการ คือ
- การจัดทํา จากบนลงล่ าง (Top-down) ได้แก่ การกํา หนดวงเงิ นของ
ภาครั ฐตามระยะเวลาทีกํา หนด การกําหนดวงเงิ นระดับด้านด้วย ซึ งสอดคล้องกับการจัดลําดับ
ความสําคัญของแผนงาน/โครงการ และทําให้กระทรวงต่างๆ ทราบถึงข้อจํากัดในการใช้จ่ายของรัฐ
- การจัดทําจากล่างขึ/นบน (Bottom-up) ซึ งประกอบด้วยการจัดทําคําขอ
งบประมาณของหน่วยงานต่างๆ และนําเสนอสู่ หน่วยงานทีรับผิดชอบในการพิจารณางบประมาณ
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรทีมีเหตุผลสอดคล้องกับแนวนโยบาย
(3) กิจ กรรมทีเกียวข้ อ ง กิ จกรรมต่ า งๆ ในขั/น ตอนการจัด เตรี ย ม
งบประมาณประกอบด้วย
- การจัดเตรี ยมกรอบเศรษฐกิจมหาภาค
- การจัดลําดับความสําคัญของงาน
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- การจัดเตรี ยมวงเงินงบประมาณ (Budget ceiling) สําหรับเป็ นแนวทาง
ในการจัดเตรี ยมงบประมาณระดับด้าน
- การจัดเตรี ยมงบประมาณของกระทรวงตามแนวทางดังกล่าว
- การเจรจาตกลงระหว่างส่ วนราชการและสํานักงบประมาณรายจ่าย
การจัด เตรี ยมกรอบเศรษฐกิ จ มหาภาคควรทํา เป็ นสิ งแรกในขั/น ตอนการจัด เตรี ยม
งบประมาณ โดยกรอบเศรษฐกิ จมหภาคจะแสดงถึงเป้ าหมายการคลัง (รายรับ รายจ่าย การขาดดุล
ฯลฯ) ระดับของความสามารถในการคาดการณ์ข/ ึนอยู่กบั ความสามารถด้านเทคนิ คของหน่ วยงาน
และสถานการณ์กรอบเศรษฐกิจมหาภาคควรตั/งอยูบ่ นสมมุติฐานทีเป็ นจริ ง ไม่ควรคาดการณ์รายรับ
เกิ นจริ ง หรื อ ประมาณรายจ่ า ยที จํา เป็ นตํากว่า ความเป็ นจริ ง เพื อให้มี ก ารตรวจสอบได้ กรอบ
เศรษฐกิจมหภาคนี/ควรมีการตีพิมพ์และเผยแพร่
2) การอนุมัติงบประมาณ (Budget Approval)
(1) จุดมุ่งหมาย การบริ หารงบประมาณมีจุดมุ่งหมาย คือ
- เพือให้ตวั แทนของประชาชนได้รับทราบการพิจารณาอนุมตั ิดา้ นรายรับ
และรายจ่ายของรัฐบาลตามหลักประชาธิปไตย
- เพือให้ตวั แทนของประชาชนได้เป็ นการตรวจสอบและควบคุ ม การ
บริ หารของรัฐบาล
(2) กิจกรรมทีเ กีย วข้ อง
- การนําร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี เสนอต่อรัฐสภา
เพือพิจารณาอนุมตั ิหลักการและรายละเอียดงบประมาณ
- เพือรัฐสภาอนุ มตั ิพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี แล้ว จึง
ประกาศใช้บงั คับเป็ นกฎหมาย
3) การบริหารงบประมาณ (Budget Execution)
(1) จุดมุ่งหมาย การบริ หารงบประมาณมีจุดมุ่งหมาย เพือ
- เป็ นหลักประกันว่างบประมาณจะได้รับการนําไปปฏิบตั ิให้สอดคล้อง
กับกฎหมายทีได้รับอนุมตั ิจากหน่วยงานทีมีอาํ นาจในการอนุมตั ิ ได้แก่ ทั/งด้านการเงินและนโยบาย
- ปรั บ การบริ ห ารงบประมาณให้ส อดคล้อ งกับ การเปลี ยนแปลงของ
สิ งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
- แก้ไขปัญหาในการดําเนินงาน
- การจัดซื/อและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
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จุ ด สํ า คัญ ของระบบการบริ หารงบประมาณแบบเดิ ม คื อ การปฏิ บ ัติ ต าม
พระราชบัญญัติง บประมาณรายจ่า ยประจํา ปี เพือให้เกิ ดความมันใจว่า จะไม่มี ก ารใช้จ่ายที มาก
เกิ น ไป และสั ด ส่ ว นของงบประมาณจะไม่ มี ก ารเปลี ยนแปลงในระหว่า งขั/น ตอนการบริ ห าร
งบประมาณซึงเป็ นขั/นตอนทีจะเกียวข้องกับเรื องวินยั ทางการคลังด้วย
(2) กิจกรรมทีเ กีย วข้ อง ในขั/นตอนการบริ หารงบประมาณประกอบด้วย
- การจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงานต่างๆ
- พันธะสัญญาในการจ่ายเงิน
- สิ นค้าบริ การจะได้รับการจัดส่ งตามสัญญา โดยมีการตรวจสอบ
- การจ่ายเงิน
ปัญหาทีมักเกิดขึ/นในขั/นตอนนี/ คือ การควบคุมรายละเอียดมากเกินไปในขั/นตอน
การบริ หารงบประมาณซึ งทําให้เสี ยเวลามากและทํา ให้งบประมาณขาดความยืดหยุ่นในการนํา
งบประมาณไปใช้ให้เกิดประสิ ทธิภาพ
4) การติ ด ตามและประเมิ น ผลงบประมาณ (Budget Monitoring and
Evaluation)
(1) จุดมุ่งหมาย ขั/นตอนนี/มีจุดมุ่งหมายเพือ
- รับประกันการนํานโยบายงบประมาณนโยบายและนโยบายอืนๆ ไป
ปฏิบตั ิ
- ป้ องกันการใช้เงินในทางทีไม่เหมาะสมและตรวจสอบหาการใช้เงินทีไม่
ถูกต้อง
- ประเมินประสิ ทธิภาพของการดําเนินงานและแนวทางการปรับปรุ ง
- รายงานที เชื อถื อ ได้ ด้ า นการเงิ น และข้ อ มู ล เกี ยวกั บ การบริ หาร
งบประมาณ
- รวบรวมข้อ มู ล เกี ยวกับ การดํา เนิ น งานของแผนงานเพื อใช้ใ นการ
ปรับปรุ งนโยบายในอนาคต
(2) กิจ กรรมทีเกียวข้ อ ง กิ จกรรมที นํา มาใช้ใ นขั/นตอนนี/ ได้แก่ การ
ควบคุ มภายในหรื อการบริ หารการควบคุ ม (Management control) การตรวจสอบภายใน การ
ตรวจสอบภายนอก และการประเมินผล
การควบคุมภายในเป็ นนโยบายและกระบวนการทีริ เริ มโดยผูบ้ ริ หาร เพือให้เกิ ด
ความแน่ใจว่าการดําเนินงานของหน่วยงานมีประสิ ทธิภาพประสิ ทธิ ผลและเป็ นไปตามระเบียบและ
นโยบายหรื อไม่ รู ปแบบและกลไกของการควบคุมภายในมีหลายประการ เช่น การทํารายงานทาง
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บัญชีและการเงิน การติดตามผลการดําเนิ นงาน การติดต่อสื อสารทีมีประสิ ทธิ ผล การควบคุมทาง
กระบวนการ และการตรวจสอบภายใน การพัฒนาระบบการควบคุ มภายในทีดี จะต้องอาศัยการ
ประเมินความเสี ยงทีเผชิญหน้าองค์การ นโยบายและกระบวนการทีเลือกมาเพือควบคุมความเสี ยง
อย่างได้ผลด้วยต้นทุนทีเหมาะสม
การตรวจสอบภายใน (Internal audit) มี หน้าทีในการรายงานไปยังผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งเกี ยวกับระบบการควบคุมภายในและเสนอแนะ การตรวจสอบภายในเป็ นกิ จกรรมทีทํา
โดยอิสระเพือวัดและประเมินประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายใน ส่ วนราชการมักจะมีหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในของตนเอง โดยจะทําหน้าทีแตกต่างจากผูต้ รวจสอบจากภายนอก แต่ท/ งั 2 ฝ่ ายควร
มีการร่ วมมือกันทําหน้าที โดยทัวไปผูต้ รวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อผูบ้ ริ หารระดับสู งของ
หน่วยงาน ผูบ้ ริ หารควรมีการใช้ผลการประเมินเป็ นข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งการทํางานให้ดีข/ ึน
รวมทั/งช่วยในการตรวจสอบปัยกาต่างๆ
การตรวจสอบภายนอก (External audit) คือ การให้ความไว้วางใจหน่วยงานทีเป็ น
อิ ส ระจากรั ฐ บาล เพื อช่ ว ยในการตรวจสอบด้า นการเงิ นและระเบี ย บต่ า งๆ รวมทั/ง ตรวจสอบ
ประสิ ท ธิ ภ าพของกิ จ กรรมของรั ฐ บาล และรายงานสิ งที พบต่ อ หน่ ว ยงานด้า นกฎหมายและ
สาธารณะชน การตรวจสอบภายนอกจะช่วยในการป้ องกันการใช้เงินทีผิด และชี/ ถึงจุดอ่อนของการ
ตรวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาเพือทําให้การใช้จ่ายงบประมาณ และนโยบายเกิดประสิ ทธิ ผล
การจัดทํารายงานเกี ยวกับการบริ หารงบประมาณ ตรวจสอบความไม่มีประสิ ทธิ ภาพในการใช้เงิน
งบประมาณ และให้ขอ้ มูลทีเชื อถือได้เกียวกับผลการดําเนินงาน เพือให้มีการปรับปรุ งการจัดสรร
งบประมาณให้ดีข/ ึน โดยทัวไปสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทําหน้าทีนี/
การประเมินผล (Evaluation) เป็ นความพยายามทีจะระบุและวัดผลของนโยบาย
และแผนงานของรัฐ โดยการใช้วิธีการทีเป็ นวิทยาศาสตร์ ทีจะเพิมความน่ าเชือถือของรายงาน เพือ
ขจัด ปั จ จัย หรื อ อิ ท ธิ พ ลของตัว แปรอื นที อาจมี ผ ลต่ อ นโยบายด้า นนั/น ด้ว ย การประเมิ น ผลที มี
ประสิ ทธิ ผลจะต้องได้รับความร่ วมมือจากบุคคลหลายฝ่ ายในกระบวนการประเมินผลได้แก่ ผูท้ ี
ต้องการให้มีการประเมินผล ผูป้ ระเมินผล ผูใ้ ช้ผลการประเมิน และผูท้ ีเกียวข้อง (Stakeholder) ซึ งมี
ผลประโยชน์เกี ยวข้องกับผลลัพธ์ของการประเมิน โดยทีผูท้ ีต้องการให้มีการประเมินผลจะต้อง
บอกถึงคําถามและเวลาทีต้องการให้มีการประเมินผล ส่ วนผูป้ ระเมินจะต้องระบุกระบวนการและ
ทรัพยากรทีต้องการ และบอกถึงข้อจํากัดของการประเมินความน่ าเชื อถือของการประเมินภายใต้
เวลาและทรัพยากรทีมีอยู่ และผูใ้ ช้การประเมินควรเกี ยวข้องในการวางแผนสําหรับการประเมิน
เพือให้แน่ ใจว่าผลทีได้รับจะสามารถนําไปใช้ได้ และผูท้ ีเกียวข้องควรให้ขอ้ มูลในการประเมินผล
และมีบทบาทช่วยในการตีความผลทีได้รับด้วย
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แผนภาพที 2.1 กระบวนการงบประมาณ
การจัดเตรี ยมงบประมาณ
การจัดเตรี ยมกรอบเศรษฐกิจมหภาค
การจัดลําดับความสําคัญของงาน
การจัดเตรี ยมวงเงินงบประมาณ (Budget ceiling)
การจัดเตรี ยมงบประมาณของกระทรวง
การตกลงเจรจาระหว่างส่วนราชการและสํานัก
งบประมาณ
ร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

การติดตามและประเมินผลงบประมาณ
- การควบคุมภายใน
- การตรวจสอบภายใน
- การตรวจสอบภายนอก
- การประเมินผล

การอนุมตั ิงบประมาณ
- รัฐสภาพิจารณาอนุมตั ิหลักการและรายละเอียด
งบประมาณ
- รัฐสภาอนุมตั ิพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี

การบริ หารงบประมาณ
- การจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงานต่างๆ
- พันธะสัญญาในการจ่ายเงิน
- สิ นค้าบริ การได้รับการจัดส่งตามสัญญา
- การจ่ายเงิน

ทีมา: ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2546)

6.2 การจัดสรรงบประมาณเพือ การศึกษา
งบประมาณเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างหนึ งในการพัฒนาประเทศ เนื องจากเงินงบประมาณจะ
เป็ นตัวขับ เคลื อนนโยบายต่ า งๆ ของรั ฐ บาล ให้ไ ด้ผลตามเป้ าหมายตามที กํา หนดไว้ มี ผูน้ ิ ย าม
ความหมายของคําว่างบประมาณไว้ต่างๆกัน ดังนี/
ไพรัช ตระการศิรินนท์ (2544) ให้ความหมายของคําว่างบประมาณว่า หมายถึง เครื องมือ
อย่างหนึ งของรัฐบาลทีเป็ นเอกสารแสดงถึ งความต้องการของรัฐบาล หรื อหน่ วยงานต่างๆ ของ
รัฐบาล ซึ งแสดงออกมาในลักษณะแผนทางการเงินและโครงการทีจะดําเนินการในปี งบประมาณ
หนึงๆ โดยทีรัฐบาลได้สัญญาต่อรัฐสภาและประชาชนทีจะใช้จ่ายเงินภายใต้เงือนไขทีได้ตกลงกัน
แล้ว ทั/งนี/ งบประมาณแผ่นดินยังมีฐานะเป็ นกฎหมายสําคัญของประเทศทีเสนอโดยฝ่ ายบริ หาร
หรื อต่อรัฐบาลต่อสภาหรื อฝ่ ายนิ ติบญั ญัติ เพือให้ฝ่ายนิ ติบญั ญัติพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจึง
เสนอต่อประมุขของประเทศ ในกรณี ประเทศทีมีประมุขเป็ นคนละคนกับผูบ้ ริ หาร เพือลงนามและ
ประกาศใช้เป็ นกฎหมายต่อไป
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นงลักษณ์ สุ ทธิ วฒั นพันธ์ (2544) ให้ค วามหมายของการงบประมาณว่าประกอบด้วย
สาระสําคัญ ดังนี/
1) เป็ นการวางแผนการบริ หารของรัฐบาล แสดงกิจกรรม หรื อโครงการทีจะปฏิบตั ิจดั ทํา
และหน่วยงานทีรับผิดชอบ
2) กะประมาณค่าใช้จ่าย และทีมาของรายได้เพือการใช้จ่ายนั/นๆ
3) มีระยะเวลาทีแน่ นอน (หมายถึ งในช่ วงเวลาหนึ งๆ ทีแน่ นอนเรี ยกว่า “ปี งบประมาณ
หรื อ fiscal year ซึงโดยทัวไปมักเป็ น 1 ปี แต่อาจจะมากหรื อน้อยกว่า 1 ปี ก็ได้)
4) เป็ นแผนบริ หารทีฝ่ ายบริ หารจัดทําขึ/น เพือเสนอขออนุมตั ิจากรัฐสภา
Burrup,Brimley and Garfield (1996 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2543) ได้ให้คาํ นิยามเชิง
วิชาการของศัพท์คาํ ว่างบประมาณการศึกษาตามแนวคิดของ Leon Ovsiew,et al. ว่า เป็ นแผนงาน
เฉพาะที จัด ทํา ขึ/ น เพื อใช้ใ นการดํา เนิ น งานตามนโยบาย และตามวัต ถุ ป ระสงค์ข ององค์ก รใน
ช่วงเวลาทีกําหนด แผนงานนี/ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่ วน ส่ วนแรกเป็ นการบรรยายลักษณะ
โครงการ ลักษณะงาน และกิจกรรมการจัดและให้บริ การทางการศึกษาทีสอดคล้องกับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ส่ วนทีสอง เป็ นการประมาณการค่าใช้จ่ายและการจัดสรรทรัพยากรเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานแต่ละงานหรื อกิ จกรรม และส่ วนทีสาม เป็ นการคาดคะเนแหล่ งและ
ปริ ม าณรายได้ที คาดว่ า จะได้รั บ เพื อนํา มาใช้ป ระโยชน์ กล่ า วได้ว่ า งบประมาณการศึ ก ษามี
องค์ประกอบแยกเป็ น 3 มิติเช่ นเดียวกับองค์ประกอบของงบประมาณในกิ จการภาคอืนๆ ของรัฐ
และมิติท/ งั 3มิติน/ ีแสดงได้ดว้ ยรู ปสามเหลียมด้านเท่าดังแผนภาพที 2.2
แผนภาพที 2.2 สามมิติของงบประมาณการศึกษา

ประมาณการค่าใช้จ่าย

.

โครงการทางการศึกษา
ทีมา: นงลักษณ์ วิรัชชัย (2543)

การพิจารณาจัดหาเงินทุน
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ตามภาพจะเห็ นว่า ฐานของรู ป สามเหลี ยมเป็ นมิ ติแรกของงบประมาณการศึ ก ษาได้แ ก่
โครงการหรื อกิจกรรมทางการศึกษา มิติทีสอง คือ ประมาณค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นต้องใช้ในการบริ หาร
โครงการหรื อกิจกรรมทางการศึกษา และ มิติทีสาม คือ การพิจารณาจัดหารายได้เพือนํามาใช้ในการ
ดําเนินงานตามโครงการ หรื อกิจกรรมทางการศึกษา ในทีนี/ โครงการหรื อกิ จกรรมทางการศึกษามี
ความสําคัญสู งสุ ดและเป็ นตัวกําหนดองค์ประกอบในมิติทีสองและสาม และเป็ นหน้าทีของรัฐทีจะ
จัด หารายได้ม าให้ เ พี ย งพอเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํา เนิ น งานตามที กํา หนดไว้ อย่ า งไรก็ ดี ใ น
สถานการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิ จ อาจมีขอ้ จํากัดในเรื องแหล่งรายได้ และความจํากัดของรายได้อาจ
เป็ นตัวกําหนดให้รัฐต้องตัดสิ นใจเลือกดําเนิ นงานแต่บางโครงการทีมีความสําคัญสู งสุ ดก่อน และ
ชะลอโครงการอืนไว้ก่อนก็ได้ ในสถานการณ์ดงั กล่าวย่อมไม่สามารถดําเนินงานได้ผลสมบูรณ์ตาม
โครงการทางการศึกษาทีกําหนดไว้ได้
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2543) ให้ความหมายศัพท์คาํ ว่า การงบประมาณ (Budgeting) หรื อ
กระบวนการงบประมาณ (Budget process) หรื อระบบงบประมาณ (Budget system) ของประเทศที
มีการปกครองแบบประชาธิปไตยว่า เป็ นกระบวนการประกอบด้วยขั/นตอนทีสําคัญ 3 ขั/นตอน
ขั/นตอนทีหนึ ง เป็ นการจัดทําและเสนองบประมาณโดยรัฐบาลในฐานะฝ่ ายบริ หารเป็ น
ผูด้ าํ เนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมายทีฝ่ ายนิติบญั ญัติเป็ นผูก้ าํ หนด
ขั/นตอนทีสอง เป็ นการจัดสรรและอนุมตั ิงบประมาณ ซึงต้องผ่านกระบวนการนิติบญั ญัติ มี
การเสนอต่อรัฐสภาเพือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ขั/นตอนทีสาม เป็ นการบริ หารและควบคุมงบประมาณ โดยรัฐบาลในฐานะฝ่ ายบริ หารเป็ น
ผูด้ ูแลให้เป็ นไปตามทีได้รับอนุมตั ิจากรัฐสภาในฐานะฝ่ ายนิติบญั ญัติ กล่าวได้วา่ กระบวนการจัดทํา
งบประมาณโดยเฉพาะขั/นตอนการจัดสรรงบประมาณมีความจําเป็ นและมีความสําคัญอย่างยิงต่อ
การบริ หารการเงินการคลังของรัฐให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ รวมถึงการควบคุมการใช้
จ่ายเงินรายได้ของรัฐบาลให้ได้ประโยชน์ และมีประสิ ทธิภาพมากทีสุ ด
6.2.1 งบประมาณการศึกษา
งบประมาณเพือการศึกษามีทีมาจากหลายแหล่ง ดังมีผศู้ ึกษาไว้ ดังนี/
ทรัพยากรทางการศึกษาเกียวกับการเงินนั/นมีแหล่งเงินทุนจาก 2 แหล่งใหญ่ๆคือ
(เทียนฉาย กีระนันทน์, 2538: 8-9)
1) เงินงบประมาณแผ่นดิน โดยทัวไปการสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ต้องจัดตามประเภทรายจ่า ย หมวดรายจ่าย และรายการรายจ่า ย ตามวิธีการงบประมาณแผ่นดิ น
ยกเว้นในกรณี ของมหาลัย เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็ นต้น
ซึงได้รับการสนับสนุนเป็ นเงินอุดหนุน (Subsidy) ในรู ปของเงินอุดหนุนทัวไป (Block Grant)
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2) เงิ นนอกงบประมาณแผ่นดิ น ได้แก่ ค่าเล่ าเรี ยน ค่าหน่ วยกิ จ ค่าบํารุ งรักษา
ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา ค่าปรับ (โดยเฉพาะส่ วนทีเกี ยวข้องกับการจัดการศึกษา) ผลประโยชน์ที
สถาบันจัดหาได้ ดอกเบี/ย เงินบริ จาค รายได้จากการให้บริ การทางวิชาการ จากการขายทรัพย์สิน
ทางปัญญา เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ เงินกู้ เงินยืม และรายได้ประเภทอืนๆ
วิโรจน์ สารรัตนะ (2532) ก็ได้กล่าวถึงแหล่งทีมาของงบประมาณไว้คล้ายกันคือ
แหล่งงบประมาณของโรงเรี ยนมัธยมศึกษามีแหล่งทีสําคัญ 2 แหล่ง คือ
1) จากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน
การเสนอตั/งงบประมาณเบิกจ่ายนั/น ตามระเบียบว่าด้วยการบริ หารงบประมาณ
พ.ศ.2535 (ข้อ 52 )ได้กาํ หนดเป็ น 7 หมวด ดังนี/ คือ
1.1) หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจํา
1.2) หมวดค่าจ้างชัวคราว
1.3) หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ
1.4) หมวดค่าสาธารณูปโภค
1.5) หมวดเงินอุดหนุน
1.6) หมวดค่าครุ ภณั ฑ์
1.7) หมวดรายจ่ายอืนๆ
2) แหล่งจากเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน
เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน มีแหล่งทีมา 2 แหล่ง คือ
2.1) จากเงินบํารุ งการศึกษา
2.2) จากเงินหรื อทรัพย์สินทีมีผบู้ ริ จาค
6.2.2 งบประมาณการศึกษาสํ าหรับคนพิการ
งบประมาณการศึ ก ษาสํ า หรั บ เด็ ก และเยาวชนพิ ก ารมี ค วามสํ า คัญ ไม่ แ พ้
งบประมาณการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนทัวไป เนืองจากเด็กและเยาวชนมีสิทธิ และหน้าทีใน
การได้รับสิ งอํานวยความสะดวกและการเข้าถึ งบริ การด้านการศึกษาจากรัฐบาล และการศึกษา
เครื องมือสําคัญจะทําให้คนพิการสามารถมีความรู้ นําไปประกอบอาชี พได้ นอกจากงบประมาณ
แล้วยังมีเงินนอกงบประมาณทีสนับสนุนการศึกษาของคนพิการ ดังจะกล่าวถึงต่อไปนี/
1) งบประมาณปกติเพือการศึกษาของคนพิการ ตามกฎกระทรวงศึกษาธิ การ ว่า
ด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2545
กําหนดให้คนพิการมีสิทธิ ได้รับสิ งอํานวยความสะดวก สื อ บริ การ และความช่ วยเหลืออืนใดทาง
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การศึกษาในอัตราทีมากกว่า แต่ไม่เกินห้าเท่าของเงินอุดหนุนด้านสื อ และวัสดุการศึกษาทีจัดสรร
ให้นกั เรี ยนทัวไปต่อคน
ถึงแม้ว่าจะมีกฎกระทรวงกําหนดวิธีการจัดสรรงบประมาณการศึกษาสําหรับคน
พิการชัดเจนว่าต้องจัดสรรงบประมาณให้เด็กพิการในอัตราทีมากกว่าเด็กทัวไป แต่จากการศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ (2550) พบว่าในปั จจุบนั ที
จัดสรรเป็ นเงิ นอุดหนุ นรายหัวสําหรั บเด็กและเยาวชนพิการนั/น รัฐยังจัดสรรให้ในอัตราเท่ากับ
งบประมาณทีจัดสรรให้กบั นักเรี ยนทัวไป
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐาน (2552) จัดทําข้อมูลสารสนเทศ ปี
2552 ณ วันที 10 มิถุนายน 2552 ของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ พบว่าในปี การศึกษา 2552 สํานัก
บริ หารการศึกษาพิเศษได้รับงบประมาณทั/งสิ/ นจํานวน 3,646,100,300 บาท จํานวนเงินงบประมาณ
เด็กพิการได้รับการศึกษาขั/นพื/นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ จํานวน 1,575,806,100 บาท (ร้อยละ
43.22) จําแนกเป็ นรายจ่ายในด้านต่างๆ ดังตารางที 2.6
ตารางที 2.6 งบประมาณรายจ่ายสํานักบริ หารการศึกษาพิเศษ
รายการ
งบประมาณ (บาท)
งบบุคลากร
720,158,300
งบดําเนินงาน
197,256,200
งบอุดหนุน
516,318,600
งบลงทุน
140,702,400
งบรายจ่ายอืน
1,370,600
รวม
1,575,806,100
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2544) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง รู ปแบบการจัดการเรี ยนร่ วมแบบรวมพลัง การ
พัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชน ซึ งได้สรุ ปบทเรี ยนจาก
ต่างประเทศ โดยมีประเด็นในด้าน วิธีการจัดสรรงบประมาณการศึกษาสําหรับเด็กพิการ ดังนี/
แนวโน้มของการจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั/นพื/นฐานในปั จจุบนั จะเป็ นการจัดสรร
งบประมาณแบบรายบุ ค คล ซึ งมี ก ารคํา นึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล ระหว่า งสถานที ตั/ง
โรงเรี ย นและประเภทโรงเรี ย น สํา หรั บ ความแตกต่ า งเนื องจากลัก ษณะความพิ ก ารได้รับ การ
พิจารณาให้เป็ นปั จจัยหนึ งในการจัดสรรงบประมาณ วิธีการจัดสรรงบประมาณการศึกษาสําหรับ
เด็ก พิก ารมีใ ช้อยู่ 4 รู ป แบบ คือ รู ป แบบแรก รู ป แบบการจัดสรรงบประมาณโดยสู ตรที กํา หนด
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นํ/าหนักตามจํานวนนักเรี ยน มีการกําหนดนํ/าหนักความสําคัญสําหรับความพิการแต่ละประเภทและ
จัดสรรงบประมาณเพิมจากงบประมาณการศึกษาสําหรับเด็กทัวไปเป็ นจํานวนมากน้อยตามจํานวน
เด็กพิการ โดยทีเด็กพิการทีมีลกั ษณะความพิการต่างกันจะได้รับเงินงบประมาณเพิมต่างกัน รู ปแบบ
ทีสอง รู ปแบบการจัดสรรงบประมาณเป็ นจํานวนเท่ากัน มีการจัดสรรงบประมาณตามจํานวนเด็ก
พิการเพิมจากงบประมาณการศึกษาสําหรับเด็กทัวไป โดยทีเด็กพิการทุกคนจะได้รับการจัดสรร
งบประมาณให้ในอัตราเดียวกัน รู ปแบบทีสาม รู ปแบบการจัดสรรงบประมาณอิงทรัพยากรเป็ นการ
จัดสรรงบประมาณอิงโรงเรี ยน ตามจํานวนโครงการ จํานวนทรัพยากรบุคคลทีโรงเรี ยนต้องการใช้
โดยอาจจะไม่ ต้อ งนํา จํา นวนเด็ ก พิ ก ารมาพิ จ ารณา และรู ป แบบสุ ด ท้า ย รู ป แบบการจัด สรร
งบประมาณใช้คืนตามสัดส่ วนทีจ่ายจริ ง ตามรู ปแบบนี/ ตอ้ งมีการขออนุมตั ิดาํ เนินการโครงการและ
รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณคืนให้เป็ นสัดส่ วนของค่าใช้จ่ายตามทีเป็ นจริ ง
รู ปแบบในการจัดสรรงบประมาณสําหรับคนพิการแต่ละรู ปแบบทีใช้อยู่มีส่วนดีส่วนเสี ย
ต่างกัน รู ปแบบการจัดสรรงบประมาณโดยสู ตรที กําหนดนํ/า หนัก ตามจํานวนนัก เรี ยน และการ
จัดสรรงบประมาณเป็ นจํานวนเท่ากัน เป็ นรู ปแบบทีมีความเป็ นธรรม และเหมาะสมกับหลักการ
กระจายอํานาจให้โรงเรี ยน แต่ตอ้ งมีมาตรการกํากับตรวจสอบ เพราะอาจมีปัญหาจากการทีโรงเรี ยน
มิได้นาํ งบประมาณไปใช้เพือการศึกษาสําหรับเด็กพิการและมีปัญหาประสิ ทธิภาพ ส่ วนรู ปแบบการ
จัดสรรงบประมาณอิงทรัพยากร และการจัดสรรงบประมาณใช้คืนตามสัดส่ วนทีจ่ายจริ ง มีส่วนดีใน
ด้านความรับผิดชอบทีตรวจสอบได้ ด้านประสิ ทธิภาพ และด้านความเป็ นธรรม แต่ยงั มีการกระจาย
อํานาจน้อยกว่ารู ปแบบสองรู ปแบบแรก
2) เงินกองทุนการศึกษาสํ าหรับคนพิการ ใน พ.ศ. 2547 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั/น พื/ น ฐานได้รั บ จากเงิ นสลากปกติ ใ ห้จ ัดตั/ง เป็ นกองทุ นการศึ ก ษาสํา หรั บ คนพิ ก าร
จํานวน 200 ล้านบาท โดยมีโครงการและกิจกรรมทีสําคัญในการดําเนินการเพือให้คนพิการทุกคน
ทุกประเภทสามารถเข้าถึงบริ การทางการศึกษาขั/นพื/นฐานของภาครัฐได้อย่างทัวถึง ดังนี/
1) จัดระบบการอุดหนุ นสื อและสิ งอํานวยความสะดวกตามคูปองการศึกษา และ
ให้มีการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการตามกระบวนการของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP:
Individualized Education Program)
2) จัดระบบการกระจายสื อฯ รองรับกฎกระทรวงฯ ในลักษณะเครื อข่ายระหว่าง
ศูนย์การกระจายสื อ และศูนย์การศึกษาพิเศษทัวประเทศ และศูนย์การกระจายสื อกับโรงเรี ยนทัวไป
จัดการเรี ยนร่ วมในทุกจังหวัด รวมทั/งศูนย์หนูทาํ ได้
3) จัดระบบการผลิตและพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมระยะสั/น (15 วัน) และรับรอง
วิทยากรตามหลักสู ตรดังกล่าว สําหรับพัฒนาบุคลากร (ครู เด็กและเยาวชนพิการ พ่อ แม่ ผูป้ กครอง
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และอาสาสมัค ร) เพื อให้เ ป็ นบุ ค คลที สามารถให้ บ ริ ก ารวิช าการ และพัฒ นาองค์ค วามรู้ การ
เสริ มสร้ างทักษะด้านต่างๆ ให้กบั เด็กพิการทุกประเภทได้อย่างถูกต้องตามหลักการจัดการศึกษา
พิเศษซึงรองรับระบบการอุดหนุนสื อฯ และระบบการกระจายสื อฯ ควบคู่ไปด้วย
4) ระบบผลิต/พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ ระดับประกาศนี ยบัตรบัณฑิต
(ป.บัณฑิต) และระดับปริ ญญาโท กับระดับสู งกว่าปริ ญญาเอก 1 ปี ให้เป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านการศึกษา
พิเศษแก่เด็กพิการทั/ง 9 ประเภท
5) พัฒนาระบบ IT และสารสนเทศด้านการศึกษาแก่คนพิการ
3) เงินสลากแบบพิเศษเลขท้ าย 3 ตัว และ 2 ตัว สนับสนุ นการดําเนินงานตาม
โครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม ดังนี/ ในปี การศึกษา 2547 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั/นพื/นฐาน ได้รับเงินอุดหนุนจากเงินสลากแบบพิเศษเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว เป็ นเงิน
21 ล้านบาท และปี 2548 ได้รับเงินอุดหนุนจากเงินสลากแบบพิเศษเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว เป็ นเงิน
100 ล้านบาท สําหรับดําเนินงานโครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
1) เงินสลากแบบพิเศษเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว เป็ นเงิน 21,927,080 บาท จัด
ต่อเนืองในพ.ศ. 2547-2548 สําหรับดําเนินงานโครงการแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม โดยมอบให้ศูนย์
การศึกษาพิเศษเป็ นผูบ้ ริ หารงบประมาณ โดยมี การวางแผนการดําเนิ นงานร่ วมกันระหว่างศูนย์
การศึกษาพิเศษ สํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาและโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม เพือกําหนด
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั ิการและนําสู่ การปฏิบตั ิ ตลอดจนการนิเทศและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนทีกําหนดไว้ร่วมกัน
2) เงินสลากแบบพิเศษเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว เป็ นเงิน 20,000,000 บาท เพือ
ดําเนิ นงานโครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สําหรับบุคคลออทิสติก (ห้องเรี ยนคู่ขนาน)
พ.ศ. 2547-2548
6.3 หลักในการจัดสรรงบประมาณการศึกษา
การจัดสรรงบประมาณการศึกษาจะต้องคําถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
แก่การนําไปใช้ มีผใู้ ห้หลักการเกียวกับการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาไว้ต่างๆกัน ดังนี/
พิษเณศ เจษฎาฉัตร (2537) กล่าวว่า การนําปั จจัยการผลิตต่างๆมาใช้ในการผลิตบริ การทาง
การศึกษา จําเป็ นต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของปั จจัยการผลิตเหล่านั/น เพราะปั จจัยการผลิ ต
ทั/งหลายต่างก็มีตน้ ทุนเสี ยโอกาส ในหลายกรณี จึงให้ความสําคัญโดยพิจารณาเฉพาะการจัดสรร
งบประมาณทีเป็ นตัวเงิน (Financial Resources) ซึงมีแนวคิดหลักสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรเพือ
การลงทุนทางการศึกษาอยู่ 2 ประการ คือ

81
1) ประสิ ทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการใช้ทรัพยากรทีมีอยู่ให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด ซึงจะพิจารณาได้จากทรัพยากรทีใช้ไปกับผลผลิตทีได้ประสิ ทธิ ภาพของการศึกษา
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1.1) ประสิ ทธิภาพภายใน หมายถึง ความสามารถในการใช้ทรัพยากรของระบบ
การศึกษาหรื อสถาบันการศึกษาให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด หรื อกล่าวอีกนัยหนึ งคือ การเปรี ยบเทียบ
ระหว่างทรัพยากรทีใช้ไปกับผลผลิตของระบบการศึกษาหรื อสถาบันการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายที
สําคัญ คือ ต้องการให้ผทู้ ีเข้ารับการศึกษาทุกคนสําเร็ จการศึกษา และการได้รับความรู้จากการเข้ารับ
การศึกษา รวมทั/งมีตน้ ทุนหรื อค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาน้อยทีสุ ด
1.2) ประสิ ทธิภาพภายนอก หมายถึง ความสามารถของระบบการศึกษาในการ
ผลิตกําลังคนทีสอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของระบบเศรษฐกิ จ หรื อกล่าวอีกนัย คือ เป็ น
การเปรี ยบเทียบระหว่างทรัพยากรทีใช้ไปเพือการศึกษากับการผลิ ตกําลังคนในระดับการศึกษา
ต่างๆซึงเป็ นทีต้องการของตลาดแรงงานและประโยชน์ของความรู้ทีมีการสอนในสถาบันการศึกษา
ต่อการประกอบอาชีพของผูท้ ีสําเร็ จการศึกษา
2) ความเป็ นธรรม (Equity) หมายถึง การจัดสรรทรัพยากรหรื อการแบ่งปั นสิ นค้าและ
บริ การ โดยคํานึงถึงความไม่เท่าเทียมกันในโอกาสของกลุ่มบุคคลต่างๆในสังคม ความเป็ นธรรมจึง
แตกต่ า งจากความเท่ า เที ยม (Equality) เพราะจะต้องมี ก ารพิจารณาถึ ง สิ งที ควรจะเป็ น เช่ น
กําหนดให้ทุกคนทีจะเข้าเรี ยนในระดับมหาวิทยาลัยจะต้องเสี ยค่าเล่ าเรี ยนเท่ากันหมด ผูม้ ีฐานะ
ยากจนจะมีโอกาสได้รับการศึกษาระดับนี/นอ้ ยมาก เพราะไม่มีเงินชําระค่าเล่าเรี ยน
ไกรยุทธ์ ธี รตยาคีนนั ท์ (2533 อ้างถึงใน จิตราเตมีย,์ 2535) กล่าวว่า หลักการงบประมาณที
ดีนอกจากหลักพัฒนา และหลักประหยัดตามคุณสมบัติของงบประมาณทีดีแล้ว ยังจะต้องพิจารณา
ถึงหลักการอืนๆด้วย ดังนี/
1) หลักคาดการณ์ไกล (Foresight) หมายถึง การจะทําอะไรจะใช้เงินในปี ใดเท่าใดต้องมี
การวางแผนไว้ล่วงหน้า ไม่ใช่วา่ ต้องการจะใช้เงินเท่าใดก็เพียงหาจากแหล่งต่างๆ โดยไม่คาํ นึงว่ามี
อนุมตั ิไว้ในงบประมาณหรื อไม่
2) หลักประชาธิปไตย (Democracy) หมายถึง ต้องให้ราษฎรผูเ้ สี ยภาษีมีส่วนรู้เห็น และ
ให้ความเห็นชอบด้วยทั/งรายได้และรายจ่าย ในประเทศทีมีระบบประชาธิ ปไตยพอสมควรรัฐสภา
ซึงประกอบด้วยสภาผูแ้ ทนราษฎรทีได้รับเลือกตั/งขึ/นมาโดยชอบธรรมก็เป็ นสถาบันทีให้คาํ ปรึ กษา
และอนุมตั ิแก่รัฐบาลในการเก็บภาษีอากรและการจ่ายเงิน
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3) หลัก ดุ ล ยภาพ (Balance) หมายถึ ง งบประมาณควรจะสมดุ ล กัน ทั/ง นี/ ไ ม่ ไ ด้
หมายความว่าจะต้องสมดุลทุกปี บางปี อาจจะขาดดุล บางปี อาจจะเกินดุล ซึ งจะขาดดุลหรื อเกินดุล
ขึ/นอยู่กบั ภาวะเศรษฐกิ จของประเทศเป็ นหลัก แต่เมือนํางบประมาณหลายๆปี รวมกันแล้วควรจะ
สมดุล ทั/งนี/เพือป้ องกันมิให้ประเทศเกหิดหนี/สินล้นพ้นตัว
4) หลักสารัตถประโยชน์ (Utility) หมายถึง การจัดทํางบประมาณต้องคําถึงประโยชน์ที
จะได้รับ ทั/ง ในปั จจุ บ ันและอนาคตเป็ นหลัก ควรจะมี ก ารจ่ า ยลงทุ นไว้ใ ห้ม ากพอเป็ นสั ดส่ ว น
เหมาะสมกับรายจ่าย
5) หลักยุติธรรม (Equity) หมายถึง ให้มีความยุติธรรม (มีศีลธรรมและความชอบ
ธรรม) ทั/งในด้านรายได้และรายจ่าย เช่ น กรณี รายได้จากการเก็บภาษีตอ้ งให้ยุติธรรมทีสุ ด คนมี
รายได้มากควรจะเสี ยภาษีมากกว่าคนทีมีรายได้นอ้ ย เป็ นต้น
6) หลักประสิ ทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง หลักเกี ยวกับวิธีควบคุมงบประมาณทั/ง
รายได้และรายจ่ายให้ถูกต้อง ซึ งเกี ยวกับหน่ วยราชการทุกแห่ งทั/งทีมีหน้าทีเก็บเงิ นและจ่ายเงิ น
กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณมี หน้าทีดู แลและส่ ง เสริ มให้เกิ ดประสิ ท ธิ ภาพ ในการ
กระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึงให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์มากทีสุ ด
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2543) ได้ศึกษางานของ Crocker Horstman (1987) Geske (1983)
Guthrie (1983) Burrup,Brimlty and Garfield (1996) Parrish,et al (1997) Adams and White ll
(1997) ซึ งได้ก ล่ า วถึ งหลัก การในการจัดการศึก ษาตามแผนพัฒนาการศึ กษา อันเป็ นหลัก การ
เดียวกันกับทีใช้ในระบบงบประมาณการศึกษา รวมทั/งการจัดสรรงบประมาณการศึกษาไว้ และได้
อธิบายถึงการเปลียนแปลงวิธีการจัดสรรงบประมาณการศึกษาให้เป็ นไปตามหลักดังกล่าว ซึ งสรุ ป
ได้ดงั นี/
1) หลักความพอเพียง (Adequacy)
หลักความพอเพียงเป็ นหลักการแรกในการจัดสรรงบประมาณการศึกษาของทุกประเทศ
นับแต่เริ มมีการใช้งบประมาณการศึกษาในช่วงต้นคริ สต์ศตวรรษที19 การจัดการศึกษาในช่ วงนั/น
เริ มมีการขยายตัวในเชิ งปริ มาณ ทุกประเทศตระหนักถึ งความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการ
พัฒนาประเทศ และได้จดั สรรงบประมาณการศึกษาเพิมขึ/นทุกปี เพือสนองตอบหลักการในการจัด
การศึกษาอย่างพอเพียง ปริ มาณงบประมาณการศึกษาทีได้รับเพิมขึ/นในแต่ละปี สะท้อนให้เห็นถึง
วัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายในการขยายการศึกษาของแต่ละประเทศ การเพิมขึ/นของอุปสงค์ทาง
การศึ ก ษา และการเพิ มขึ/ น ของค่ า ใช้จ่า ยในการจัด การศึ ก ษาแต่ ล ะระดับ ปริ ม าณงบประมาณ
การศึ ก ษาที เพิ มขึ/ น นี/ ยัง สะท้อ นให้เห็ น ถึ ง ความสํา คัญ ของการลงทุ น ทางการศึ ก ษาและความ
เหมาะสมตามหลัก เศรษฐศาสตร์ กล่ าวคื อ การลงทุ นทางการศึ กษามีค วามสํา คัญต่ อการพัฒนา
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ประเทศ และการลงทุนทางการศึกษาไม่วา่ จะมีปริ มาณมากเพียงใดก็ยงั มีปริ มาณน้อยกว่าการลงทุน
เพือแก้ปัญหาทีเกิ ดจากการทีประชากรไม่ได้รับการศึกษา (Adams and White II, 1997 ;
Burrup,Brimlty and Garfield, 1996)
Reschovsky and Imazeki (1997) เสนอว่าการจัดสรรงบประมาณเพือการศึกษาหรื อ
การลงทุนทางการศึกษาทีพอเพียง จําเป็ นต้องมีการพิจารณาถึงต้นทุนค่าใช้จ่าย (Cost) ของการจัด
การศึ ก ษาที พอเพี ย งในแต่ ล ะโรงเรี ย น หรื อ เขตการศึ ก ษา ต้น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในที นี/ หมายถึ ง
งบประมาณขั/นตําที โรงเรี ย นหรื อเขตการศึ กษาจําเป็ นต้องใช้ในการจัดการศึ ก ษาให้ไ ด้ผลตาม
วัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ ต้นทุนค่าใช้จ่ายของแต่ละเขตการศึกษามีปริ มาณแตกต่างกันตามลักษณะ
และจํานวนนักเรี ยน และค่ามาตรฐานการครองชี พแต่ละท้องถิ น เมือศึกษาค่าใช้จ่ายจริ งของเขต
การศึกษาจะพบว่าค่าใช้จ่ายจริ งมีความสัมพันธ์กบั ต้นทุนค่าใช้จ่าย และนักการศึกษาอาจประมาณ
ค่าต้นค่าใช้จ่ายจริ งได้แบบหนึง อย่างไรก็ดีความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนค่าใช้จ่ายกับค่าใช้จ่ายจริ งมี
ค่ า ไม่ สู ง มากนัก ในทางปฏิ บ ัติ จึง มัก พบว่า เขตการศึ ก ษาบางเขตที มี ต้นทุ น ค่ า ใช้จ่ า ยตํา อาจมี
ค่าใช้จ่ายจริ งสู งมากก็ได้ เนืองจากเขตการศึกษานั/นเลือกทีจะจัดสรรงบประมาณเพือการศึกษาให้
นักเรี ยนได้ประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างกว้างขวางหลากหลาย ในทางตรงกันข้าม อาจมีเขต
การศึกษาจํานวนหนึงทีมีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายตํา และมีค่าใช้จ่ายจริ งตํามากก็ได้
หลักความพอเพียงเป็ นหลักการทีทุกประเทศยึดเป็ นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
การศึกษา แต่เนืองจากงบประมาณมีจาํ กัด ทุกประเทศจึงต้องใช้หลักความพอเพียงภายใต้ขอ้ จํากัด
ดังกล่าวในการจัดการศึกษาของประเทศเพือตอบสนองความต้องการของบุคคลและสังคม กล่าวได้
ว่าระบบงบประมาณการศึกษาทุกระบบมีวตั ถุประสงค์ในการจัดสรรงบประมาณทีใช้หลักความ
พอเพียงภายใต้เงื อนไขอันเนื องมาจากความจํากัดของงบประมาณ และต้องมีการใช้งบประมาณ
อย่างประหยัดเพือจัดการศึกษาให้ได้ตามความต้องการมากทีสุ ดเท่าทีจะทําได้
2) หลักความเป็ นธรรม (Equity)
ช่วงทศวรรษที 1950 และ 1970 นับเป็ นช่วงทีทุกประเทศตืนตัวและให้ความสําคัญกับ
หลักความเป็ นธรรม (Equity) และความเสมอภาค (Equality) ในโอกาสทางการศึกษา เป็ นผลให้การ
จัดสรรงบประมาณเพือการศึกษาต้องดําเนินการโดยใช้หลักความเป็ นธรรมและความเสมอภาคด้วย
ความเป็ นธรรมและความเสมอภาคมี ค วามหมายแตกต่ า งกัน แต่ เกี ยวเนื องกัน ความเป็ นธรรม
(Equity) หมายถึงความยุติธรรมในการจัดสรรงบประมาณ และการเก็บภาษีอากรอันเป็ นแหล่งทีมา
ของงบประมาณ ส่ วนความเสมอภาค (Equality)หมายถึงความเท่าเทียมกันในการได้รับโอกาสทาง
การศึกษาโดยไม่มีขอ้ จํากัดด้านโอกาสเมือประชากรทุกคนมีโอกาสได้เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนและ
ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาโดยเสมอหน้ากัน แสดงว่ามีความเสมอกันในการ
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ได้รับโอกาสทางการศึกษา การจัดสรรงบประมาณให้นกั เรี ยนทุกคนเป็ นปริ มาณเท่ากันแสดงว่ามี
ความเสมอภาคในการจัดสรรงบประมาณการศึกษา แต่อาจจะยังขาดความเป็ นธรรม เพราะนักเรี ยน
ทีด้อยความสามารถจําเป็ นต้องใช้งบประมาณการศึกษาต่อหัวสู งกว่านักเรี ยนทัวไปจึงจะสามารถ
เรี ยนรู้ได้ในระดับเดียวกับนักเรี ยนทัวไป ดังนั/นการจัดสรรงบประมาณการศึกษาให้มีความเสมอ
ภาคจึงทําได้ง่ายกว่าการจัดสรรทีมีความเป็ นธรรม ซึ งมีผลทําให้หลักความเป็ นธรรมมีความสําคัญ
มากว่าหลักความเสมอภาค (Burrup,Brimlty and Garfield, 1996; Parrish,et al.,1997; Adams and
White ll, 1997)
หลักความเป็ นธรรมในการจัดสรรงบประมาณการศึกษา แยกได้เป็ น 2 องค์ประกอบย่อย
ตามวิธีการจัดสรร องค์ประกอบแรกคือ ความเป็ นธรรมในแนวราบ (Horizontal equity) หมายถึง
การจัดสรรงบประมาณการศึกษาให้แก่โรงเรี ยนทีมีลกั ษณะเท่าเทียมกันให้ได้ให้ได้งบประมาณที
เท่าเทียมกัน องค์ประกอบนี/ สอดคล้องกับหลักความเสมอภาค และเป็ นหลักเดียวกับหลักความเป็ น
เอกรู ป(Uniformity) นันเอง Adams and White ll (1997) อธิบายเพิมเติมว่า ข้อตกลงเบื/องต้นทีสําคัญ
ของความเป็ นธรรมในแนวราบ คือ นักเรี ยนทุกคนมีความต้องการทางการศึกษา (Education needs)
เป็ นแบบเดียวกัน การวิเคราะห์เพือตรวจสอบความเป็ นธรรมในแนวราบจึงเป็ นการตรวจสอบว่า
นักเรี ยนได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเท่าเทียมกัน องค์ประกอบทีสอง คือ ความเป็ นธรรมใน
แนวดิง (Vertical equity) หมายถึงการจัดสรรงบประมาณให้แก่นกั เรี ยนหรื อโรงเรี ยนทีมีลกั ษณะ
แตกต่างกันให้ได้รับงบประมาณทีแตกต่างกัน ข้อตกลงเบื/องต้นทีสําคัญ คือ นักเรี ยนมีคุณลักษณะ
ของความต้องการทางการศึกษาแตกต่างกันโดยเฉพาะนักเรี ยนทีเป็ นคนพิการ ประเด็นทีเป็ นปั ญหา
คือ ยังไม่สามารถตอบได้ว่าการจัดสรรงบประมาณให้ต่างกันนั/นควรจะมีขนาดความแตกต่างกัน
เป็ นเท่าไร ปั ญหาดังกล่าวจึงทําให้การจัดสรรงบประมาณการศึกษาตามหลักความเป็ นธรรมใน
แนวดิงทําได้ค่อนข้างยาก
หลั ก ความเป็ นธรรมในการจัด สรรงบประมาณการศึ ก ษา ยัง แยกออกได้ เ ป็ น 2
องค์ประกอบย่อยตามตัวบุคคล (Burrup,Brimlty and Garfield,1996; Adams and White ll, 1997;
Witham, 1993) คือความเป็ นธรรมในด้านผูเ้ สี ยภาษี (Taxpayer equity) และความเป็ นธรรมด้าน
นักเรี ยน (Student equity) ในช่วงทศวรรษที 1920-1978 การจัดการศึกษาในสหรัฐอเมริ กาได้เปลียน
ความรับผิดชอบของท้องถินเป็ นของมลรัฐมากขึ/น โดยใช้เงินภาษีรายได้และภาษีการขายของมลรัฐ
เป็ นแหล่งรายได้ มีการพัฒนาสู ตรการเงิน (Finance formula) ทีจะประกันว่าเขตการศึกษาทีเสี ยภาษี
ในอัตราทีเท่ากันจะได้รับการจัดสรรงบประมาณการศึกษาทีเท่ากัน นอกจากนี/ มีการเพิมตัวแปร
เกี ยวกับรายได้และสิ นทรัพย์ในสู ตรเพือให้การจัดสรรงบประมาณการศึกษามีความเป็ นธรรมใน
แนวราบด้านภาษีมากยิงขึ/น ส่ วนการเพิมความเป็ นธรรมในแนวดิงด้านภาษี มีการใช้โครงสร้างภาษี
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แบบก้าวหน้าสําหรับการเก็บภาษีรายได้ของมลรัฐในการเพิมรายได้มาจัดสรรงบประมาณการศึกษา
สําหรับเขตการศึกษาทีเสี ยภาษีในอัตราตํากว่าเขตอืน ในช่ วงเวลาต่อมาความนิยมในกระแสหลัก
ความเป็ นธรรมด้านภาษีเริ มลดลง เมือนักการศึกษาเริ มตระหนักว่าถึงแม้ค่ารายได้และสิ นทรัพย์ของ
เขตการศึกษาจะเป็ นตัวบ่งชี/ทีดีในการวัดสภาพความมันคงของเขตการศึกษา แต่ก็มิใช่ตวั บ่งชี/ ทีดีใน
การวัดทรัพยากรทีลงทุนทางการศึกษา และผลสัมฤทธิhทางการศึกษา จึงมีความพยายามในการศึกษา
ตัวแปรที สัม พันธ์ ก ับงบประมาณการศึ กษา และผลสัม ฤทธิh ทางการศึ กษา ในรู ป ของการศึ ก ษา
ฟังก์ชนผลผลิ
ั
ตทางการศึกษา (Educational production function)
ในปั จจุบ นั การศึ ก ษาได้ใ ห้ค วามสํา คัญกับ หลักความเป็ นธรรมด้านตัวนักเรี ย นมากขึ/ น
กว่าเดิม และเน้นความเสมอภาคด้านบริ การทีนักเรี ยนแต่ละคนควรได้รับ ซึ งทําให้เกิ ดการพัฒนา
วิธี ก ารจัด สรรงบประมาณเป็ นค่ า ใช้จ่ า ยในการศึ ก ษาของนัก เรี ย นแต่ ล ะคนแตกต่ า งกัน ตาม
ความสามารถและความต้องการของแต่ละคน และมีการพัฒนาสู ตรหรื อวิธีการ เรี ยกว่า วิธีการถ่ วง
นํ*า หนั กตามนัก เรี ยน (Pupil-weight approach) ในการจัดสรรงบประมาณการศึ กษาให้เขต
การศึกษาโดยให้น/ าํ หนัก (เพิมงบประมาณ) สําหรับนักเรี ยนทีด้อยโอกาส หรื อด้อยความสามารถ
หรื อมีความต้องการจําเป็ นพิเศษ การจัดสรรงบประมาณตามวิธีน/ ี เรี ยกว่า การจัดสรรงบประมาณ
การศึกษาเป็ นรายบุคคล ซึงกล่าวได้วา่ เป็ นวิธีทีมีความเป็ นธรรมมากทีสุ ดในปั จจุบนั และนับวันจะ
ได้รับ ความนิ ย มมากขึ/ น ปั จ จัย ที ใช้ใ นการถ่ ว งนํ/า หนัก นอกจากจะใช้ตวั นัก เรี ย นแล้ว ยัง มี ก าร
พิจารณาปั จจัยด้านอืนๆเช่ น สถานทีตั/งของเขตการศึกษา หรื อโรงเรี ยน คุณวุฒิครู และโปรแกรม
การศึกษาพิเศษมาใช้ถ่วงนํ/าหนักด้วย
3)หลักประสิ ทธิภาพ (Efficiency) และประสิ ทธิผล (Effectiveness)
การจัดสรรงบประมาณเพือการศึกษา ควรต้องสะท้อนให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพในด้านความ
คุ ้ม ค่ า ในการลงทุ น ทางการศึ ก ษาและประสิ ท ธิ ผ ลในด้า นผลผลิ ตของโรงเรี ย นว่า เป็ นไปตาม
เป้ าหมายทีกําหนดไว้ Reschovsky and Imazeki (1997); Gallagher (1997); Adams and White ll
(1997) Parrish,et al (1997); Witham (1993) อธิ บายว่า การจัดสรรงบประมาณทีมีประสิ ทธิ ภาพ
หมายถึง การทีรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กบั เขตการศึกษาได้ใช้ในปริ มาณทีตําสุ ดและเหมาะสม
ทีจะทําให้ได้ผลการจัดการศึกษาสู งสุ ดตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้ ในทางตรงกันข้าม การจัดสรร
งบประมาณที ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ หมายถึ ง การจัดสรรงบประมาณที ทํา ให้เขตการศึ ก ษาได้รั บ
งบประมาณเกิ นกว่าค่าใช้จ่ายทีควรจะเป็ นในการจัดการศึกษาให้ได้ผลตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้
ส่ ว นการจัด สรรงบประมาณที มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลนั/น หมายถึ ง การจัด สรรงบประมาณให้ กับ เขต
การศึกษาเพียงพอทีจะทําให้ได้ผลสู งสุ ดตามเป้ าหมายในการจัดการศึกษาทีกําหนดไว้ ตามหลัก
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ประสิ ทธิ ผล แม้งบประมาณการศึกษาจะเพิมขึ/นหรื อลดลง การจัดสรรงบประมาณการศึกษาต้องมี
ปริ มาณเพียงพอทีจะใช้จ่ายในกิจการหลักอันจะทําให้การจัดการศึกษาได้ผลตามเป้ าหมายทีกําหนด
Reschovsky and Imazeki (1997); Gallagher (1997) เสนอว่าในการจัดสรรงบประมาณ
การศึกษา นักการศึกษาสามารถตรวจสอบได้ว่า ผลการจัดสรรงบประมาณนั/นเป็ นไปตามหลัก
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลหรื อไม่ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์พรมแดน (Frontier analysis) การ
วิเคราะห์โมเดลฟั งก์ชนผลผลิ
ั
ตค็อบ-ดัก กลาส (Cobb-Douglas-like production function model)
วิธีการวิเคราะห์ดงั กล่าวค่อนข้างยุง่ ยากและต้องมีการพิจารณาถึงต้นทุนค่าใช้จ่าย ด้วยเหตุน/ ี จึงกล่าว
ได้วา่ การจัดสรรงบประมาณตามหลักประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลต้องใช้วิธีทีใช้ตน้ ทุนค่าใช้จ่าย
เป็ นฐาน (Cost based approach)
4) หลักการปฏิบัติได้ จริง (Practicality)
นอกเหนื อ จากหลัก การสํา คัญ ในการจัด สรรงบประมาณการศึ ก ษา ได้แ ก่ หลัก ความ
พอเพียง หลักความเป็ นธรรม หลักประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลทีกล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีหลัก
ย่อยๆอีกหลายประการ Parrish,et al (1997); Reschovsky and Imazeki (1997); Gallagher (1997) ซึ ง
รวมเรี ยกว่า หลักการปฏิบตั ิได้จริ ง การจัดสรรงบประมาณการศึกษาทีปฏิบตั ิได้จริ งนั/น ควรต้องมี
สู ตรการคํานวณ หรื อรู ปแบบ หรื อวิธีการทีสอดคล้องตามหลักการหรื อเกณฑ์ดงั ต่อไปนี/
- สามารถเข้าใจได้ง่าย (Understandable) ไม่มีส่วนทียุง่ ยากซับซ้อนโดยไม่จาํ เป็ น
- มีความยืดหยุน่ (Flexible) เมือมีเงือนไขหรื อสภาพเปลียนแปลงไปยังคงให้ผลทีเชือถือได้
หรื อสามารถใช้ได้ในสภาพทีมีเงือนไขแตกต่างกัน
- สามารถตรวจสอบด้านการเงินได้ (Fiscal accountability)
- สามารถทํานายได้ (Predictable) เขตการศึกษา หรื อโรงเรี ยนสามารถทํานายอุปสงค์ และ
เชือถือผลการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี ได้
- สามารถตรวจสอบด้านผลลัพธ์ได้ (Outcome accountability)
- มีภาระในการจัดทํารายงานพอสมควร (Reasonable reporting burden) ในด้านค่าใช้จ่าย
และงานเอกสาร
- เป็ นกลางในเรื องการระบุประเภทของนักเรี ยน (Identification neutral)
- เป็ นรู ปแบบทีอิงเรื องต้นทุนค่าใช้จ่าย (Cost-based)
- มีการควบคุมด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย (Cost control) ค่าใช้จ่ายคงทีตลอดช่วงเวลา
- เป็ นกลางในด้านการได้งานทํา (Placement neutral) หรื อไม่เกียวข้องสัมพันธ์กบั การมีงาน
ทําของนักเรี ยน
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- มีส่ วนสัม พันธ์ก ับวิธีการจัดสรรงบประมาณสําหรับ การศึ กษาพิเศษ (Connection to
special education funding) บูรณาการแบบการจัดสรรงบประมาณการศึกษาขั/นพื/นฐานกับรู ปแบบ
การจัดสรรงบประมาณการศึกษาพิเศษได้
- ความสามารถยอมรับได้ทางการเมือง (Political acceptability)
การจัดสรรงบประมาณเพือการศึกษาในทุก ประเทศได้รับ การพัฒนาเพือให้ผลของการ
จัดสรรงบประมาณเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ท/ งั สี ประการทีกล่ าวมาข้างต้น ในจํา นวนหลัก เกณฑ์
ทั/งหมด หลักความเป็ นธรรม และหลักความพอเพียงเป็ นเกณฑ์สาํ คัญทีสุ ด
การลงทุนหรื อการจัดสรรทรั พยากรควรมีอตั ราต่า งกันโดยพิจารณาท้องถิ นทีโรงเรี ย น
ตั/งอยู่และอาจพิจารณาลงไปถึงตัวนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล การจัดสรรแบบให้อตั ราเดียวกันสําหรับ
ทุกโรงเรี ยนในทุกพื/นที นับเป็ นวิธีการทีไม่มีประสิ ทธิ ภาพ เพราะการจัดสรรไปให้โรงเรี ยนทีมี
ความเพียงพอในทรัพยากรนั/นอยูแ่ ล้ว ย่อมไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเท่าทีควร การเพิมทรัพยากรทาง
การศึกษาจะสู งสุ ดเมือโรงเรี ยนนั/นมีความขาดแคลนและเมือมีการจัดสรรทรัพยากรไปให้อย่าง
ต่อเนือง ผลกระทบก็จะลดลงตามลําดับ (สตีเฟ่ น ราวเด็นบุฌ และชินภัทร ภูมิรัตน์, 2533: 9-11 อ้าง
ถึงใน เฟื องอรุ ณ ปรี ดีดิลก, 2549)
การได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็ นธรรม (Equity) นี/ มีสองด้านคือ ด้านระเบียบวิธี
(Procedural equity) ซึ งเป็ นการใช้หลักเกณฑ์หรื อกฎกติกาทีเห็นพ้องต้องกันอย่างคงเส้นคงวาไม่
เลือกปฏิบตั ิ (Consistent application of agreed rules) และด้านการวิภาค (Distributive equity) หรื อ
การกระจายรายได้และความมังคังและวิธีการทีให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์เหล่ านั/น (Distributi0n of
income and wealth and means to obtain these) ( ชัยอนันต์ สมุทวณิ ช, 2543)
(Levacic ,1995 อ้างถึงใน ชัยอนันต์ สมุทวณิ ช, 2543: 66-69) ชี/ ให้เห็นว่าการทีทุกคนใน
สภาวะการที เหมื อนกัน ได้รั บ การปฏิ บ ตั ิ เ ช่ นเดี ย วกัน นั/น คื อ ความเป็ นธรรมในแนวราบหรื อ
แนวนอน (Horizontal equity) ส่ วนการทีคนหลายๆ คน ซึ งมีความจําเป็ นทีแตกต่างกันควรได้รับ
การปฏิ บ ตั ิ ใ นวิถี ท างต่ า ง เพือทดแทนความแตกต่ า งกันนั/น คื อ ความเป็ นธรรมในแนวดิงหรื อ
แนวตั*ง (Vertical equity) ดังนั/น การกระจายอํานาจหน้าทีความรับผิดชอบด้านวิชาการ ด้านการ
บริ ห ารบุ ค คล ด้า นการบริ หารทัวไป หากเป็ นการนํา หลัก ของการพิ จารณาความเป็ นธรรมใน
แนวนอนและแนวตั/งมาเป็ นพื/นฐานในการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาให้แก่โรงเรี ยน จึงจะมี
การกระจายอํา นาจหน้า ที จะทํา ให้โรงเรี ย นสามารถบริ หารจัดการตนเองได้อย่า งแท้จริ ง โดย
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณจะต้องสะท้อนถึงการประสานความเป็ นธรรมกัน ทั/งสอง
ด้านนี/ ดังแผนภาพที 2.3
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แผนภาพที 2.3 การประสานความเป็ นธรรมกันทางแนวราบและแนวดิง

แนวราบ
(ภาพเสมือนกันได้เท่ากัน)
แนวดิง (ตามความจําเป็ น)
ภาพเสมือนต่างกันได้ต่างกัน
ทีมา: ชัยอนันต์ สมุทวณิ ช (2543)
เมือมีความชัดเจนในหลักเกณฑ์เกี ยวกับความเป็ นธรรมกันของสองประเภทนี/ แล้ว การ
บริ หารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาทีใช้กนั อยูใ่ นออสเตรเลีย อังกฤษ และแอฟริ กาใต้ ก็คือการจัด
ให้มี เงิ นอุ ดหนุ นต่ อหัวนัก เรี ย นเสริ ม ด้วยการจัดสรรทรั พยากรทางการศึ ก ษาตามความจํา เป็ น
(needs-based allocations) สํา หรั บนัก เรี ยนที อยู่ในกลุ่ ม เสี ยง นัก เรี ย นที มี ค วามบกพร่ องทาง
การศึกษาหรื อเป็ นคนพิการต่างๆ นักเรี ยนอยูใ่ นชนบทและห่างไกล นักเรี ยนทีมีพ/นื ฐานและภูมิหลัง
ทีแตกต่างกันไปจากนักเรี ยนส่ วนใหญ่ ดังแผนภาพที 2.4
แผนภาพที 2.4 การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา

รายหัว

ตามความจําเป็ น
ทีมา: ชัยอนันต์ สมุทวณิ ช (2543)
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ข้อพิจารณาสําคัญในการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษา ได้แก่ (ชัยอนันต์ สมุทวณิ ช,
2543)
1) หลักความยุ ติธ รรม โรงเรี ย นที มีค วามจํา เป็ นในการเรี ย นรู้ หลายๆ ด้าน ควรได้รับ
ทรัพยากรทางการศึกษาทั/งหมดอย่างเดียวกัน
2) หลักความโปร่ งใส พื/นฐานหลักเกณฑ์และวิธีการทีใช้ในการจัดสรรทรัพยากรทางการ
ศึกษาควรมี ความชัดเจนเป็ นทีเข้าใจได้สําหรั บคนทั/งหลายทีมี ส่วนที จะได้รับประโยชน์น/ ี และ
จะต้องประกาศให้สาธารณชนได้ทราบว่า โรงเรี ยนใดได้รับการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา
อย่างไร มากน้อยแค่ไหน
3) การให้ การอุดหนุน การตัดสิ นใจเกียวกับการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาควรกระทํา
โดยส่ วนกลาง หากไม่สามารถทําในระดับท้องถินได้ การตัดสิ นใจเกียวกับรายการของงบประมาณ
ควรแยกออกจากงบประมาณโรงเรี ยน ถ้าโรงเรี ยนไม่เป็ นผูค้ วบคุมค่าใช้จ่ายตามรายการเหล่านั/น
หรื อถ้ามีการเปลี ยนแปลงรายการงบประมาณจนเกิ นไป หรื อถ้ารู ปแบบการใช้จ่ายเงิ นประมาณ
คาดคะเนได้ยาก
4) หลักความรั บผิดชอบ เนื องจากโรงเรี ยนทีได้รับทรัพยากรมีนกั เรี ยนทีมีความจําเป็ น
ทางการเรี ยนรู้ หลายๆ ด้านผสมกัน ก็ควรทีจะมีความรับผิดชอบในการจัดโครงการทีสนองตอบต่อ
ความจํา เป็ นเหล่ า นั/น มี อ าํ นาจในการตัด สิ น ว่ า จะจัด สรรทรั พ ยากรนั/น อย่า งไร และควรต้อ ง
รับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรเหล่านั/นรวมถึงผลทีจะเกิดจากความจําเป็ นในการเรี ยนรู้เหล่านั/นด้วย
เทียนฉาย กี ระนันทน์ (2546: เอกสารสรุ ป อ้างถึงใน กระทรวงศึกษาธิ การ,2551:35) ได้
เสนอแนวคิดเนืองในการประชุมปรึ กษาหารื องานวิจยั ค่าใช้จ่ายต่อหัวการศึกษาขั/นพื/นฐาน 12 ปี ว่า
“การศึกษาในทีนี/ ตอ้ งถามว่าใครจ่าย จะจ่ายเท่าไหร่ ในกรอบ 2 เรื อง คือ ใครรับภาระค่าใช้จ่าย มี
รายจ่ายอะไรบ้าง เท่าไหร่ และแหล่งทีมาของรายจ่าย (เพราะไปใช้คาํ ว่างบประมาณแผ่นดิน เงิ น
นอกงบประมาณ คนละประเด็น) หลักคิดคือ จ่ายอะไรบ้างและจ่ายเท่าไหร่ และค่าใช้จ่ายจะวัดต้อง
แน่ใจว่าผูก้ รอกแบบสอบถามต้องไม่ลอกตัวเลขงบประมาณ ต้องใช้ตวั เลขรายจ่ายจริ งจากรายงาน
การเงิ นและบัญชี เพือจะรู้ ว่าจ่ายจริ งมากว่างบประมาณทีให้หรื อน้อยกว่า เมือสิ/ นปี แล้วตัดปี ให้
ตรงกันว่าจะใช้ปีใด ต้องไม่ใช่ตวั เลขจัดสรร เพราะกําลังบ่นว่าตัวเลขงบประมาณทีจัดสรรให้ไม่พอ
ถ้าไปเอาตัวเลขงบประมาณทีจัดสรรไม่มีความหมาย จะผิดหมด ยังไม่จาํ เป็ นต้องกํากับแหล่งทีมา
ขอให้รู้รายจ่ายประเภทใดบ้าง เท่าไร นีคือหลัก แต่ถา้ อยากรู้วา่ ได้มาจากไหนบ้าง เพิมคําถามหมวด
ที 2 เข้าไป แต่แยกกันให้ขาด อย่าไป Cross จะทําให้โรงเรี ยนไม่เข้าใจ แล้วจะไปกรอกข้อมูล
งบประมาณ เช่ น รายจ่ายอุปกรณ์การเรี ยนการสอนจะไปออกตัวเลขงบประมาณซึ งไม่ใช่ รายจ่าย
จริ ง แนะนําว่าแยกคนละ Part”
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จากหลักในการจัดสรรงบประมาณการศึกษาทีกล่าวมาข้างต้นอาจกล่าวได้วา่ การจัดสรร
งบประมาณเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด จะต้องคํานึงถึงหลักการ ทีสําคัญ 3 หลักการดังต่อไปนี/ คือ
หลัก ความพอเพีย ง (Adequacy) ซึ งจํา เป็ นต้อ งพิ จ ารณาถึ ง ค่ า ใช้จ่ า ย เพื อให้เ พี ย งพอต่ อ ความ
ต้องการในการศึกษาของประชาชน หลักความเป็ นธรรม (Equity) จะต้องคํานึ งถึงความเท่าเทียม
กันในโอกาสทางการศึ ก ษาของประชาชนทุ ก คน และ หลัก ประสิ ทธิ ภ าพ (Efficiency) และ
ประสิ ทธิผล (Effectiveness) คือ การคํานึ งถึ งการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจํากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ด
7. ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษา
การจัด สรรงบประมาณการศึ ก ษาควรคํา นึ ง ค่ า ใช้จ่ า ยในการจัด การศึ ก ษาที มี คุ ณ ภาพ
สามารถให้โอกาสแก่คนทุกกลุ่มเข้าถึงการศึกษาได้ ดังนั/นจึงควรศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในแต่ละระดับชั/นว่าเป็ นเงิ นเท่าใด เพือการจัดสรรงบประมาณจะได้สอดคล้องและเพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ/นในการจัดการศึกษา ดังทีมีผกู้ ล่าวไว้ดงั นี/
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2544) ได้จดั ทําเอกสาร “ค่าใช้จ่ายเพือการจัด
การศึกษาขั/นพื/นฐาน 12 ปี ” ซึ งระบุวา่ ในการประมาณค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะรวมค่าใช้จ่ายเพือการ
พัฒนาคุ ณภาพการศึ กษา และค่ าใช้จ่า ยเพือการพัฒนาประสิ ท ธิ ภาพการบริ หารจัดการ โดยการ
ค่าใช้จ่ายเพือการจัดการศึกษา จะขึ/นอยูก่ บั นโยบายในการให้การอุดหนุนแก่ผเู้ รี ยนระดับการศึกษา
ขั/นพื/นฐานว่า จะครอบคลุมระดับการศึกษาใดบ้าง และจะให้การอุดหนุนผูเ้ รี ยนในระดับการศึกษา
ต่างๆ เป็ นสัดส่ วนเท่าใดของค่าใช้จ่ายต่อหัว ซึ งนโยบายดังกล่าวจะมีผลต่อจํานวนผูเ้ ข้าเรี ยนใน
ระดับการศึกษาต่างๆ ด้วย เนืองจากการให้การอุดหนุนแก่ผเู้ รี ยนจะทําให้มีผเู้ ข้ามาเรี ยนเพิมมากขึ/น
ส่ วนการประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวสําหรับนักเรี ยนทัวไปคํานวณจากค่าใช้จ่ายจริ งของ
หน่ วยงานทีรับผิดชอบจัดการศึกษาในปี 2542 จากฐานข้อมูลของกรมบัญชี กลางและจํานวน
นักเรี ยนจริ งแล้วปรับด้วยอัตราเงินเฟ้ อให้เป็ นค่าใช้จ่ายปี 2546 โดยคิดคํานวณเป็ น 2 ทางเลือกคือ
ทางเลือกที 1 ใช้อตั ราส่ วนครู ต่อนักเรี ยนตามเดิม โดยไม่ได้ปรับให้เป็ น 1: 25
ทางเลือกที 2 มีการปรับอัตราส่ วนครู : นักเรี ยน ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพ 1: 25
โดยในส่ วนของสถานศึกษาของรัฐจะค่อยๆ ปรับอัตราส่ วนครู ต่อนักเรี ยนดังกล่าวปี ละ 1 คน ตั/งแต่
ปี 2546 จนกว่าจะมีอตั ราส่ วนเท่ากับ 1: 25 ในขณะทีสถานศึกษาเอกชนจะคิดค่าใช้จ่ายโดยใช้
อัตราส่ วน 1: 25 ตั/งแต่ปี 2546 เพือให้เป็ นค่าใช้จ่ายทีสะท้อนประสิ ทธิ ภาพตั/งแต่ปีแรกๆ (ซึ ง
สามารถทําได้ในสถานศึกษาเอกชน เนืองจากครู มิได้เป็ นข้าราชการเหมือนสถานศึกษาของรัฐ)
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สําหรับเด็กทีมีความต้องการจําเป็ นพิเศษ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายของเด็กพิการและเด็กด้อย
โอกาสทีเรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนศึกษาพิเศษและศึกษาสงเคราะห์ คิดจากค่าใช้จ่ายจริ งในปี 2542 (ปรับ
ด้วยอัตราเงินเฟ้ อ) ซึงมีค่าสู งกว่าค่าใช้จ่ายของเด็กทัวไปทีปรับด้วยอัตราส่ วนครู : นักเรี ยน ประมาณ
4 เท่าและ 2 เท่า ตามลําดับส่ วนค่าใช้จ่ายของเด็กทีมีความสามารถพิเศษและคนพิการเรี ยนร่ วมกับ
เด็กทัวไป รวมทั/งเด็ก ยากจน ทีรัฐต้องจัดสรรเงิ นอุดหนุ นเพิมขึ/ นในส่ วนทีเป็ นค่าเครื องเขีย น
อุปกรณ์การเรี ยน ค่าเครื องแบบ ค่าพาหนะโดยสาร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริ ม (นม) จะมี
ค่าใช้จ่ายสู งกว่าเด็กทัวไปเช่นเดียวกัน
อมรวิ ช ช์ นาครทรรพและคณะ (2547) ได้ท าํ การศึ ก ษาสภาพปั ญ หาค่ า ใช้จ่ า ยของ
สถานศึกษาและผูป้ กครอง ภายหลังมีการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาล พบว่า
1) สถานศึกษาส่ วนใหญ่ประสบปั ญหาภายหลังมีการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว โดยแยก
ปัญหาออกเป็ น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ ความไม่เพียงพอของงบประมาณและปั ญหาการบริ หารจัดการ
งบประมาณทีได้รับโดยเฉพาะ: ปั ญหาเกียวกับความล่าช้าของขั/นตอนการเบิกจ่าย ความไม่ชดั เจน
ของกฎระเบี ยบทีเกี ยวข้อง ตลอดจนปั ญหาการบริ หารจัดการภายในโรงเรี ย นเอง ทํา ให้ก ารใช้
จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวเป็ นไปอย่างไม่มีประสิ ทธิภาพ
2) สถานศึกษาจํานวนมากมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิมเติมจากผูป้ กครอง เนืองจากงบประมาณที
ได้รั บ ไม่ เ พี ย งพอและสถานศึ ก ษาที มี ก ารเก็ บ เงิ น เพิ มเติ ม มัก เป็ นสถานศึ ก ษาขนาดใหญ่ โดย
ค่าใช้จ่ายทีเก็บเพิมเติมส่ วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายทีเกี ยวกับการสอนเสริ มหรื อจัดกิ จกรรมพิเศษ เช่ น
การสอนคอมพิวเตอร์ การสอนภาษา การจัดกิจกรรมกีฬา การจัดกิจกรรมค่าย เป็ นต้น
3) จากความไม่เพียงพอของเงิ นอุดหนุ น และการทีกระทรวงศึกษาธิ การเปิ ดโอกาสให้
สถานศึกษาเก็บค่าใช้จ่ายเสริ มเพิมเติมตามความจําเป็ น ได้ทาํ ให้เกิดปรากฏการณ์ทีน่าสนใจและถูก
ยืน ยัน ด้ว ยผลวิจ ัย ว่า ผูป้ กครองถึ ง เกื อ บละร้ อ ยละ 50 รายงานว่า ภายหลัง มี เ งิ น อุ ด หนุ น ให้
สถานศึกษาแล้ว ตนกลับเสี ยค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของบุตรให้แก่สถานศึกษาเพิมขึ/ นแทนทีจะ
ลดลง เป็ นต้น
4) ปั ญหาการเรี ยกเก็บเงินแป๊ ะเจียะพบในสถานศึกษาประมาณร้อยละ 20 ของทีทําการ
สํารวจ โดยส่ วนใหญ่เป็ นสถานศึกษาขนาดใหญ่ท/ งั ในกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด (โรงเรี ยนประจํา
จังหวัด) เป็ นต้น
5) ผูป้ กครองตลอดจนผูบ้ ริ หารและกรรมการสถานศึกษาส่ วนใหญ่เห็นว่า สถานศึกษายังมี
ความจําเป็ นในการระดมเงิ นบริ จาคในรู ปของการให้โควตาผูม้ ีอุปการคุ ณ และการเรี ยกเก็บเงิ น
แป๊ ะเจียะ โดยเหตุผลหลักคือ ความไม่พอเพียงของงบประมาณทีได้รับจากรัฐ และความจําเป็ นใน
การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็ นต้น
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6) นอกเหนือจากโควตาผูม้ ีอุปการคุณและเรี ยกเก็บเงินแป๊ ะเจียะแล้ว สิ งทีดูจะเป็ นปั ญหา
อย่างยิงในทัศนะผูป้ กครองคือ ปัญหาการจัดการการเงินภายในโรงเรี ยนทียังมีผปู้ กครองจํานวนมาก
เห็นว่าขาดความโปร่ งใส ขาดเป้ าหมาย และขาดการมีส่วนร่ วมจากผูป้ กครองทีพอเพียง เป็ นต้น
7) ปัญหาทีเกียวเนืองสัมพันธ์กนั คือ ลักษณะการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาทียังมีผปู้ กครอง
จํานวนหนึงเห็นว่า ฟุ่ มเฟื อยโดยไม่จาํ เป็ นและไม่เกียวข้องกับการเรี ยนรู้ของเด็กเท่าทีควร เป็ นต้น
8) มีความเห็นทีกํ/ากึงกันระหว่างการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวระหว่างโรงเรี ยนในเมืองกับ
โรงเรี ยนในชนบท และระหว่างโรงเรี ยนขนาดใหญ่กบั โรงเรี ยนขนาดเล็ก ซึงยังไม่สามารถยืนยันได้
ด้วยผลวิจยั นี/ แต่มีขอ้ สังเกตว่า น่ าจะได้มีการศึกษาปั ญหาและความต้องการของโรงเรี ยน จําแนก
ตามขนาดและทีตั/งให้ได้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์มากกว่าทีเป็ นอยู่ เพือประกอบการตัดสิ นใจเชิงนโยบาย
ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิงคือ การพัฒนาเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุ นให้มีความหลากหลายตาม
สภาพพื/นทีและปัญหาของสถานศึกษาเพือให้เกิดความเท่าเทียมด้านคุณภาพมากขึ/นในระยะยาว
9) มีประเด็นข้อค้นพบทีน่ าสนใจว่า ผูป้ กครองจํานวนมากเห็นว่า ภายหลังมีการปฏิรูป
การศึกษาแล้ว การใช้จ่ายทรัพยากรของสถานศึกษาได้ทาํ ให้บุตรหลานของตนเก่งขึ/น แต่ไม่ได้เป็ น
คนดีข/ ึน หรื อเป็ นคนทีมีความสุ ขขึ/นเท่าทีควร เป็ นต้น
10) ในส่ วนของกรรมการสถานศึ ก ษานั/น ผลการวิจยั ชี/ ชัดว่า บทบาทของกรรมการ
สถานศึกษายังมีค่อนข้างน้อยในการบริ หารจัดการโรงเรี ยน ทั/งความรู้ความเข้าใจและการตระหนัก
ในบทบาทของกรรมการสถานศึกษาก็ยงั ต้องพัฒนาอย่างต่อเนืองด้วย
ได้มีขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายเกียวกับเงินอุดหนุน ดังนี/
1) รั ฐ บาลควรมี ก ารศึ ก ษาและทบทวนเงิ นอุ ด หนุ น รายหัว อย่า งต่ อเนื อง โดยเฉพาะ
การศึกษาความต้องการของโรงเรี ยนขนาดเล็กและโรงเรี ยนต่างจังหวัดเพือปูทางไปสู่ การจัดสรร
เงินอุดหนุ นทีพอเพียงทั/งในส่ วนเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายดําเนินการเป็ นหลักประกันการศึกษาทีมี
คุณภาพและเท่าเทียม อันจะเป็ นหนทางหลักทางเดียวในการแก้ปัญหาความเหลือมลํ/า ตลอดจน
ปัญหาเงินแป๊ ะเจียะให้บรรเทาหรื อหมดไปได้ ตลอดจนยังสามารถสนองความต้องการของประเทศ
ในการสร้างกําลังคนทีมีคุณภาพให้กระจายอยูใ่ นทุกท้องถินอีกด้วย
2) ในระหว่างทีรัฐบาลยังมีขอ้ จํากัดด้านงบประมาณในการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว การ
เปิ ดโอกาสให้สถานศึกษาเก็บค่าใช้จ่ายเพิมเติมจากผูป้ กครอง ควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์และ
เพดานค่าใช้จ่ายแต่ละประเภททีเรี ยกเก็บเพือไม่ให้เป็ นภาระเดือดร้อนแก่ผปู้ กครองมากเกินไป เช่น
ค่าสอนเสริ มพิเศษ ค่าคอมพิวเตอร์ ค่าประกันอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น
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คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (2549) ได้สรุ ปรายงานการวิจยั เรื อง การได้รับสิ ทธิ
ในบริ การศึกษาขั/นพื/นฐานจากรัฐ จากเครื อข่ายการศึกษาเพือเด็ก ได้ทาํ การสํารวจเกียวกับการศึกษา
สํารวจเกียวกับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสําหรับเด็กขึ/น โดยดําเนินการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลในทัว
ภูมิภาคระหว่างปี การศึกษา 2548 พบว่า ค่าใช้จ่ายในการศึกษา จํานวนเงินค่าใช้จ่ายโดยเฉลียต่อเด็ก
1 คน ทีศึกษาขั/นมูลฐานว่า เป็ นเงินงบประมาณ 6,000-8,000 บาท โดยเป็ นค่าบํารุ ง ค่าบริ การทาง
โรงเรี ยน และค่าหนังสื อประมาณ 2,500-3,000 บาท เป็ นเงินค่าเครื องแต่งกาย พาหนะ และอาหาร
ประมาณ 4,000-5,500 บาท ปั ญหาทีพบจากภาระค่าใช้จ่าย ได้แก่ ผูป้ กครองบางคนไม่มีทุนทรัพย์
ส่ งลูกเรี ยน ผูป้ กครองสามารถรับมือเป็ นค่าใช้จ่ายในการเรี ยนของเด็กได้เป็ นบางส่ วนเท่านั/น เงิน
สนับ สนุ นการศึ ก ษาและการบริ หารจัดการงบประมาณในโรงเรี ย น: การจัดงบประมาณจาก
ส่ วนกลาง (กระทรวงศึกษาธิ การ) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น ให้แต่ละโรงเรี ยนไม่เพียงพอ ซึ ง
โรงเรี ยนต้องบริ หารจัดการงบประมาณเอง ในความเป็ นจริ งสามารถช่ วยสนับสนุ นเด็กโดยตรง
ประมาณร้อยละ 10 ส่ งผลให้โรงเรี ยนต้องระดมงบประมาณและทรัพยากรจากหน่วยงานอืนๆ เช่น
องค์การพัฒนาเอกชน องค์กรศาสนา หรื อผูป้ กครอง เพือการพัฒนาสถานศึกษาและการจัดการเรี ยน
การสอนให้กบั เด็ก และได้เสนอแนะในการแก้ไขปั ญหาคือ โรงเรี ยนต้องจัดสรรงบประมาณทีใช้
จ่ายจริ งให้ชดั เจนและเป็ นหมวดหมู่ ในแต่ละระดับชั/นทีเพียงพอต่อการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา
และพัฒนาโรงเรี ยนเพือนําเสนอต่อหน่ วยงานภาครัฐ และรัฐต้องจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
โรงเรี ยน พัฒนาการศึกษา พัฒนาเด็กให้เพียงพอ และจัดเป็ นหมวดหมู่ทีชัดเจนให้กบั สถานศึกษา
ทุกแห่ง ทั/งนี/ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื/นทีของแต่ละโรงเรี ยน เป็ นต้น
จากการศึ กษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั/นพื/นฐาน กระทรวงศึ กษาธิ การ
(2551) พบว่า ค่ า ใช้จ่า ยเพิมพิเศษ (ที เป็ นเงิ นอุ ดหนุ นค่ าใช้จ่า ยรายหัวและงบดํา เนิ นงาน) ซึ ง
สถานศึกษาจ่ายจริ ง นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายพื/นฐานสําหรับผูเ้ รี ยนพิการ ทีเป็ นค่าใช้จ่ายต่อหัวเฉลีย
ต่อคนต่อปี จําแนกเป็ นระดับการศึกษา ประเภท และรายการค่าใช้จ่ายตามแหล่งเงิน ดังตารางที 2.7
ตารางที 2.7 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผูเ้ รี ยนพิการเฉลียต่อคนต่อปี จําแนกเป็ นระดับการศึกษา
ประเภท และรายการค่าใช้จ่ายตามแหล่งเงิน
ระดับการศึกษาและประเภท

ก. ก่ อนประถมศึกษา
1. ประเภทไป-กลับ
- ค่าอาหารนักเรี ยน
2. ประเภทประจํา

ค่าใช้ จ่ายเพิม พิเศษของผู้เรียนพิการต่ อหัวเฉลีย ต่ อคนต่ อปี
รวม (บาท)

1,953.67
1,953.67
8,702.93

เงินงบประมาณ (บาท)

1,953.67
1,953.67
8,702.93

เงินนอกงบประมาณ (บาท)

-
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ระดับการศึกษาและประเภท

2.1 ค่าอาหารนักเรี ยน
2.2 ค่าเครื องใช้ส่วนตัวนักเรี ยน
2.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรี ยน
2.4 อืนๆ
ข. ประถมศึกษา
1. ประเภทไป-กลับ
- ค่าอาหารนักเรี ยน
2. ประเภทประจํา
2.1 ค่าอาหารนักเรี ยน
2.2 ค่าเครื องใช้ส่วนตัวนักเรี ยน
2.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรี ยน
2.4 อืนๆ
ค. มัธยมศึกษาตอนต้ น
1. ประเภทไป-กลับ
- ค่าอาหารนักเรี ยน
2. ประเภทประจํา
2.1 ค่าอาหารนักเรี ยน
2.2 ค่าเครื องใช้ส่วนตัวนักเรี ยน
2.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรี ยน
2.4 อืนๆ
ง. มัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ประเภทไป-กลับ
- ค่าอาหารนักเรี ยน
2. ประเภทประจํา
2.1 ค่าอาหารนักเรี ยน
2.2 ค่าเครื องใช้ส่วนตัวนักเรี ยน
2.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรี ยน
2.4 อืนๆ

ค่าใช้ จ่ายเพิม พิเศษของผู้เรียนพิการต่ อหัวเฉลีย ต่ อคนต่ อปี
รวม (บาท)

เงินงบประมาณ (บาท)

เงินนอกงบประมาณ (บาท)

7,303.60
658.13
279.10
462.10

7,303.60
658.13
279.10
462.10

-

2,197.88
2,197.88
10,431.81
8,764.92
789.14
348.87
519.88

2,197.88
2,197.88
10,431.81
8,764.92
789.14
348.87
519.88

-

2,686.30
2,686.30
11,325.53
9,494.08
847.17
348.87
635.41

2,686.30
2,686.30
11,325.53
9,494.08
847.17
348.87
635.41

-

2,930.51
2,930.51
12,413.40
10,407.03
929.44
383.76
693.17

2,930.51
2,930.51
12,413.40
10,407.03
929.44
383.76
693.17

-
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จากรายงานการวิจยั การศึกษาค่าใช้จ่ายรายหัว ตามกิจกรรมทีศูนย์การศึกษาพิเศษให้บริ การ
แก่เด็กพิการทุกประเภท ของสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ (2552: 2-3) พบว่า ปั จจุบนั ศูนย์
การศึกษาพิเศษทั/ง 76 แห่ ง ได้ปรับเปลียนวิธีการให้บริ การเด็กพิการเรื องการศึกษาจากทีจากทีเน้น
การประสานส่ งต่อ เป็ นเน้นมิติดา้ นวิชาการมากขึ/น ด้วยการจัดระบบให้บริ การเชิงรุ กใน 9 รู ปแบบ
ดังนี/
(1) การให้บริ การช่วยเหลือระยะแรกเริ ม (Early Intervention: EI) ภายในศูนย์การศึกษา
พิเศษ แบบประจําหมุนเวียน
(2) การให้บริ การช่ วยเหลือระยะแรกเริ ม (Early Intervention: EI) ภายในศูนย์การศึกษา
พิเศษ แบบไป-กลับหมุนเวียน
(3) การให้บริ การคนพิการทีบ้าน
(4) การให้บริ การส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดการเรี ยนร่ วม
(5) การให้บริ การเด็กเจ็บป่ วยเรื/ อรังในโรงพยาบาล
(6) การให้บริ การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ
(7) การให้บริ การส่ งเสริ ม สนับสนุ นการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการแก่ ชุมชน และ
ผูป้ กครองคนพิการ
(8) การให้บริ การการประสานงานเครื อข่ายและส่ งต่อทางการศึกษาแก่คนพิการ
(9) การให้บ ริ ก ารสิ งอํา นวยความสะดวก สื อ บริ ก ารและความช่ ว ยเหลื ออื นใดทาง
การศึกษาแก่คนพิการในรู ปแบบต่างๆ
ดังนั/น ศูนย์การศึกษาพิเศษจึงให้บริ การแก่คนพิการ 4 กลุ่มคือ (1) คนพิการทีมารับบริ การที
ศูนย์การศึกษาพิเศษ (2) คนพิการในระดับรุ นแรงทีรับบริ การทีบ้าน (3) คนพิการทีอยูใ่ นโรงเรี ยน
เรี ยนร่ วม (4) เด็กเจ็บป่ วยเรื/ อรังในโรงพยาบาล จากกลุ่มเป้ าหมายดังกล่าว ศูนย์การศึกษาพิเศษจึงมี
ภารกิ จและกิจกรรมทีมีความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการให้มีความยังยืนในหลากหลาย
รู ปแบบ รวมถึงภารกิจในการส่ งเสริ มความเข้มแข็งให้ผปู้ กครองและชุมชนมีส่วนร่ วมในการดูแล
บุตรหลานพิการได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาทีรับ
คนพิการเข้าเรี ยนร่ วม สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างถูกต้อง ต่อเนือง และมีคุณภาพ
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ผลจากการศึ ก ษาของสํา นัก บริ หารงานการศึ ก ษาพิเ ศษ (2552) ข้อมู ล ค่ า ใช้จ่ า ยในการ
ให้บ ริ ก ารคนพิ ก ารทุ ก ประเภทของศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ จํา แนกตามประเภทความพิ ก าร ใน
ปี งบประมาณ 2548-2549 สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที 2.8
ตารางที 2.8 ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการให้บริ การคนพิการทุกประเภทของศูนย์การศึกษาพิเศษ จําแนก
ตามประเภทความพิการ ในปี งบประมาณ 2548-2549
ค่ าใช้ จ่ายรายหัวปี งบประมาณ 2548
ค่ าใช้ จ่ายรายหัวปี งบประมาณ 2549
บุคคลทีม คี วามบกพร่ องทางการเห็น
การใช้จ่ายเงิ นงบประมาณและเงิ นนอกงบประมาณ การใช้จ่ายเงิ นงบประมาณและเงิ นนอกงบประมาณ
สําหรับการพัฒนาสมรรถภาพบุคคลทีมีความบกพร่ อง สําหรับการพัฒนาสมรรถภาพบุคคลทีมีความบกพร่ อง
ทางการเห็น ตามกิ จกรรมที 1-6 รวม 1,469 คน เฉลีย ทางการเห็น ตามกิ จกรรมที 1-6 รวม 1,595 คน เฉลีย
รายหัวเป็ นเงิน 4,435.20 บาท/คน/ปี มีค่าใช้จ่ายรายหัว รายหัวเป็ นเงิน 4,665.96 บาท/คน/ปี มีค่าใช้จ่ายรายหัว
ตามกิจกรรมที 4 การให้บริ การสนับสนุนการเรี ยนร่ วม ตามกิจกรรมที 4 การให้บริ การสนับสนุนการเรี ยนร่ วม
1,604.23 บาท/คน/ปี สําหรับค่าใช้จ่ายทีศูนย์การศึกษา 1,609.44 บาท/คน/ปี สําหรับค่าใช้จ่ายทีศูนย์การศึกษา
พิเศษให้บริ การครู และบุคคลที เกี ยวข้อง เพือส่ งเสริ ม พิเศษให้บริ การครู และบุคคลที เกี ยวข้อง เพือส่ งเสริ ม
สนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพบุคคลที มีความบกพร่ อง สนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพบุคคลที มีความบกพร่ อง
ทางการเห็ น ตามกิ จกรรมที 7-9 รวม 1,944 คน มี ทางการเห็ น ตามกิ จกรรมที 7-9 รวม 2,097 คน มี
ค่าใช้จ่ ายเฉลี ยรายหัว รวม 1,376.04 บาท/คน/ปี ถ้า ค่าใช้จ่ ายเฉลี ยรายหัว รวม 1,467.29 บาท/คน/ปี ถ้า
รวมทั/ง 9 กิ จ กรรมมี ค่ า ใช้จ่ า ยเฉลี ยรายหัว จํา นวน รวมทั/ง 9 กิ จ กรรมมี ค่ า ใช้จ่ า ยเฉลี ยรายหัว จํา นวน
6,256.19 บาท/คน/ปี
6,595.06 บาท/คน/ปี
บุคคลทีม คี วามบกพร่ องทางการได้ ยนิ
การใช้จ่ายเงิ นงบประมาณและเงิ นนอกงบประมาณ การใช้จ่ายเงิ นงบประมาณและเงิ นนอกงบประมาณ
สําหรับการพัฒนาสมรรถภาพบุคคลทีมีความบกพร่ อง สําหรับการพัฒนาสมรรถภาพบุคคลทีมีความบกพร่ อง
ทางการได้ยิน ตามกิจกรรมที 1-6 รวม 2,110 คน เฉลีย ทางการได้ยิน ตามกิจกรรมที 1-6 รวม 2,275 คน เฉลีย
รายหัวเป็ นเงิน 5,130.02 บาท/คน/ปี มีค่าใช้จ่ายรายหัว รายหัวเป็ นเงิน 5,430.90 บาท/คน/ปี มีค่าใช้จ่ายรายหัว
ตามกิจกรรมที 4 การให้บริ การสนับสนุนการเรี ยนร่ วม ตามกิจกรรมที 4 การให้บริ การสนับสนุนการเรี ยนร่ วม
1,901.49 บาท/คน/ปี สําหรับค่าใช้จ่ายทีศูนย์การศึกษา 1,760.13 บาท/คน/ปี สําหรับค่าใช้จ่ายทีศูนย์การศึกษา
พิเศษให้บริ การครู และบุคคลที เกี ยวข้อง เพือส่ งเสริ ม พิเศษให้บริ การครู และบุคคลที เกี ยวข้อง เพือส่ งเสริ ม
สนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพบุคคลที มีความบกพร่ อง สนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพบุคคลที มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยิน ตามกิ จกรรมที 7-9 รวม 2,193 คน มี ทางการได้ยิน ตามกิ จกรรมที 7-9 รวม 2,311 คน มี
ค่าใช้จ่ ายเฉลี ยรายหัว รวม 1,417.84 บาท/คน/ปี ถ้า ค่าใช้จ่ ายเฉลี ยรายหัว รวม 1,502.31 บาท/คน/ปี ถ้า
รวมทั/ง 9 กิ จ กรรมมี ค่ า ใช้จ่ า ยเฉลี ยรายหัว จํา นวน รวมทั/ง 9 กิ จ กรรมมี ค่ า ใช้จ่ า ยเฉลี ยรายหัว จํา นวน
6,603.63 บาท/คน/ปี
6,956.98 บาท/คน/ปี
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ค่ าใช้ จ่ายรายหัวปี งบประมาณ 2548

ค่ าใช้ จ่ายรายหัวปี งบประมาณ 2549

บุคคลทีม คี วามบกพร่ องทางสติปัญญา
การใช้จ่ายเงิ นงบประมาณและเงิ นนอกงบประมาณ การใช้จ่ายเงิ นงบประมาณและเงิ นนอกงบประมาณ
สําหรับการพัฒนาสมรรถภาพบุคคลทีมีความบกพร่ อง สําหรับการพัฒนาสมรรถภาพบุคคลทีมีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา ตามกิจกรรมที 1-6 รวม 7,828 คน เฉลีย ทางสติปัญญา ตามกิจกรรมที 1-6 รวม 8,618 คน เฉลีย
รายหัวเป็ นเงิน 4,089.64 บาท/คน/ปี มีค่าใช้จ่ายรายหัว รายหัวเป็ นเงิน 4,160.70 บาท/คน/ปี มีค่าใช้จ่ายรายหัว
ตามกิจกรรมที 4 การให้บริ การสนับสนุนการเรี ยนร่ วม ตามกิจกรรมที 4 การให้บริ การสนับสนุนการเรี ยนร่ วม
1,645.23 บาท/คน/ปี สําหรับค่าใช้จ่ายทีศูนย์การศึกษา 1,456.26 บาท/คน/ปี สําหรับค่าใช้จ่ายทีศูนย์การศึกษา
พิเศษให้บริ การครู และบุคคลที เกี ยวข้อง เพือส่ งเสริ ม พิเศษให้บริ การครู และบุคคลที เกี ยวข้อง เพือส่ งเสริ ม
สนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพบุคคลที มีความบกพร่ อง สนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพบุคคลที มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา ตามกิ จกรรมที 7-9 รวม 3,790 คน มี ทางสติปัญญา ตามกิ จกรรมที 7-9 รวม 4,676 คน มี
ค่าใช้จ่ ายเฉลี ยรายหัว รวม 1,407.51 บาท/คน/ปี ถ้า ค่าใช้จ่ ายเฉลี ยรายหัว รวม 1,424.05 บาท/คน/ปี ถ้า
รวมทั/ง 9 กิ จ กรรมมี ค่ า ใช้จ่ า ยเฉลี ยรายหัว จํา นวน รวมทั/ง 9 กิ จ กรรมมี ค่ า ใช้จ่ า ยเฉลี ยรายหัว จํา นวน
4,771.10 บาท/คน/ปี
4,933.37 บาท/คน/ปี
บุคคลทีม คี วามบกพร่ องทางร่ างกายหรือสุ ขภาพ
การใช้จ่ายเงิ นงบประมาณและเงิ นนอกงบประมาณ การใช้จ่ายเงิ นงบประมาณและเงิ นนอกงบประมาณ
สําหรับการพัฒนาสมรรถภาพบุคคลทีมีความบกพร่ อง สําหรับการพัฒนาสมรรถภาพบุคคลทีมีความบกพร่ อง
ทางร่ า งกายหรื อ สุ ข ภาพ ตามกิ จ กรรมที 1-6 รวม ทางร่ า งกายหรื อ สุ ข ภาพ ตามกิ จ กรรมที 1-6 รวม
13,713 คน เฉลียรายหัวเป็ นเงิน 2,178.90 บาท/คน/ปี มี 15,450 คน เฉลียรายหัวเป็ นเงิน 2,537.65 บาท/คน/ปี มี
ค่ า ใช้จ่ า ยรายหั ว ตามกิ จ กรรมที 4 การให้ บ ริ ก าร ค่ า ใช้จ่ า ยรายหั ว ตามกิ จ กรรมที 4 การให้ บ ริ ก าร
สนับสนุ นการเรี ยนร่ วม 1,073.93 บาท/คน/ปี สําหรับ สนับสนุ นการเรี ยนร่ วม 1,209.65 บาท/คน/ปี สําหรับ
ค่าใช้จ่ายทีศูนย์การศึกษาพิเศษให้บริ การครู และบุคคล ค่าใช้จ่ายทีศูนย์การศึกษาพิเศษให้บริ การครู และบุคคล
ที เกี ยวข้อง เพือส่ งเสริ มสนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพ ที เกี ยวข้อง เพือส่ งเสริ มสนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพ
บุคคลที มีความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อสุ ขภาพ ตาม บุคคลที มีความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อสุ ขภาพ ตาม
กิจกรรมที 7-9 รวม 3,055 คน มีค่าใช้จ่ายเฉลียรายหัว กิจกรรมที 7-9 รวม 4,138 คน มีค่าใช้จ่ายเฉลียรายหัว
รวม 1,424.70 บาท/คน/ปี ถ้ารวมทั/ง 9 กิ จกรรมมี รวม 1,573.86 บาท/คน/ปี ถ้ารวมทั/ง 9 กิ จกรรมมี
ค่าใช้จ่ายเฉลียรายหัวจํานวน 2,496.30 บาท/คน/ปี
ค่าใช้จ่ายเฉลียรายหัวจํานวน 2,959.18 บาท/คน/ปี
บุคคลทีม บี กพร่ องทางการเรียนรู้
การใช้จ่ายเงิ นงบประมาณและเงิ นนอกงบประมาณ การใช้จ่ายเงิ นงบประมาณและเงิ นนอกงบประมาณ
สํ า หรั บ การพัฒ นาสมรรถภาพบุ ค คลที มี บ กพร่ อ ง สํ า หรั บ การพัฒ นาสมรรถภาพบุ ค คลที มี บ กพร่ อ ง
ทางการเรี ยนรู ้ ตามกิ จกรรมที 1-6 รวม 28,090 คน ทางการเรี ยนรู ้ ตามกิ จกรรมที 1-6 รวม 28,521 คน
เฉลียรายหัวเป็ นเงิน 3,813.96 บาท/คน/ปี มีค่าใช้จ่าย เฉลียรายหัวเป็ นเงิน 3,910.38 บาท/คน/ปี มีค่าใช้จ่าย
รายหัวตามกิ จกรรมที 4 การให้บริ การสนับสนุ นการ รายหัวตามกิ จกรรมที 4 การให้บริ การสนับสนุ นการ
เรี ยนร่ วม 1,664.74 บาท/คน/ปี สําหรับค่าใช้จ่ายทีศูนย์ เรี ยนร่ วม 1,360.92 บาท/คน/ปี สําหรับค่าใช้จ่ายทีศูนย์
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การศึกษาพิเศษให้บริ การครู และบุคคลทีเกียวข้อง เพือ การศึกษาพิเศษให้บริ การครู และบุคคลทีเกียวข้อง เพือ
ส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบุ ค คลที มี ส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบุ ค คลที มี
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ตามกิจกรรมที 7-9 รวม 10,606 บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ตามกิจกรรมที 7-9 รวม 12,600
คน มีค่าใช้จ่ายเฉลียรายหัวรวม 1,424.70 บาท/คน/ปี ถ้า คน มีค่าใช้จ่ายเฉลียรายหัวรวม 1,304.76 บาท/คน/ปี ถ้า
รวมทั/ง 9 กิ จ กรรมมี ค่ า ใช้จ่ า ยเฉลี ยรายหัว จํา นวน รวมทั/ง 9 กิ จ กรรมมี ค่ า ใช้จ่ า ยเฉลี ยรายหัว จํา นวน
4,331.20 บาท/คน/ปี
4,486.79 บาท/คน/ปี
บุคคลทีม คี วามบกพร่ องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
การใช้จ่ายเงิ นงบประมาณและเงิ นนอกงบประมาณ การใช้จ่ายเงิ นงบประมาณและเงิ นนอกงบประมาณ
สําหรับการพัฒนาสมรรถภาพบุคคลทีมีความบกพร่ อง สําหรับการพัฒนาสมรรถภาพบุคคลทีมีความบกพร่ อง
ทางพฤติกรรมหรื ออารมณ์ ตามกิ จกรรมที 1-6 รวม ทางพฤติกรรมหรื ออารมณ์ ตามกิ จกรรมที 1-6 รวม
1,158 คน เฉลียรายหัวเป็ นเงิน 4,713.87 บาท/คน/ปี มี 1,278 คน เฉลียรายหัวเป็ นเงิน 4,138.61 บาท/คน/ปี มี
ค่ า ใช้จ่ า ยรายหั ว ตามกิ จ กรรมที 4 การให้ บ ริ ก าร ค่ า ใช้จ่ า ยรายหั ว ตามกิ จ กรรมที 4 การให้ บ ริ ก าร
สนับสนุ นการเรี ยนร่ วม 1,959.38 บาท/คน/ปี สําหรับ สนับสนุ นการเรี ยนร่ วม 1,999.64 บาท/คน/ปี สําหรับ
ค่าใช้จ่ายทีศูนย์การศึกษาพิเศษให้บริ การครู และบุคคล ค่าใช้จ่ายทีศูนย์การศึกษาพิเศษให้บริ การครู และบุคคล
ที เกี ยวข้อง เพือส่ งเสริ มสนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพ ที เกี ยวข้อง เพือส่ งเสริ มสนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพ
บุ ค คลที มี ค วามบกพร่ อ งทางพฤติ ก รรมหรื อ อารมณ์ บุ ค คลที มี ค วามบกพร่ อ งทางพฤติ ก รรมหรื อ อารมณ์
ตามกิจกรรมที 7-9 รวม 1,817 คน มีค่าใช้จ่ายเฉลียราย ตามกิจกรรมที 7-9 รวม 1,544 คน มีค่าใช้จ่ายเฉลียราย
หัวรวม 1,202.32 บาท/คน/ปี ถ้ารวมทั/ง 9 กิ จกรรมมี หัวรวม 1,287.19 บาท/คน/ปี ถ้ารวมทั/ง 9 กิ จกรรมมี
ค่าใช้จ่ายเฉลียรายหัวจํานวน 6,600.42 บาท/คน/ปี
ค่าใช้จ่ายเฉลียรายหัวจํานวน 5,693.70 บาท/คน/ปี
บุคคลทีม คี วามบกพร่ องทางการพูดและภาษา
การใช้จ่ายเงิ นงบประมาณและเงิ นนอกงบประมาณ การใช้จ่ายเงิ นงบประมาณและเงิ นนอกงบประมาณ
สําหรับการพัฒนาสมรรถภาพบุคคลทีมีความบกพร่ อง สําหรับการพัฒนาสมรรถภาพบุคคลทีมีความบกพร่ อง
ทางการพูดและภาษา ตามกิ จกรรมที 1-6 รวม 1,382 ทางการพูดและภาษา ตามกิ จกรรมที 1-6 รวม 1,567
คน เฉลี ยรายหั ว เป็ นเงิ น 4,668.89 บาท/คน/ปี มี คน เฉลี ยรายหั ว เป็ นเงิ น 4,896.95 บาท/คน/ปี มี
ค่ า ใช้จ่ า ยรายหั ว ตามกิ จ กรรมที 4 การให้ บ ริ ก าร ค่ า ใช้จ่ า ยรายหั ว ตามกิ จ กรรมที 4 การให้ บ ริ ก าร
สนับสนุ นการเรี ยนร่ วม 2,199.42 บาท/คน/ปี สําหรับ สนับสนุ นการเรี ยนร่ วม 2,119.94 บาท/คน/ปี สําหรับ
ค่าใช้จ่ายทีศูนย์การศึกษาพิเศษให้บริ การครู และบุคคล ค่าใช้จ่ายทีศูนย์การศึกษาพิเศษให้บริ การครู และบุคคล
ที เกี ยวข้อง เพือส่ งเสริ มสนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพ ที เกี ยวข้อง เพือส่ งเสริ มสนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพ
บุ ค คลที มี ค วามบกพร่ อ งทางการพูด และภาษา ตาม บุ ค คลที มี ค วามบกพร่ อ งทางการพูด และภาษา ตาม
กิจกรรมที 7-9 รวม 1,777 คน มีค่าใช้จ่ายเฉลียรายหัว กิจกรรมที 7-9 รวม 1,535 คน มีค่าใช้จ่ายเฉลียรายหัว
รวม 1,252.42 บาท/คน/ปี ถ้ารวมทั/ง 9 กิ จกรรมมี รวม 1,315.16 บาท/คน/ปี ถ้ารวมทั/ง 9 กิ จกรรมมี
ค่าใช้จ่ายเฉลียรายหัวจํานวน 6,279.27 บาท/คน/ปี
ค่าใช้จ่ายเฉลียรายหัวจํานวน 6,185.25 บาท/คน/ปี
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บุคคลออทิสติก
การใช้จ่ายเงิ นงบประมาณและเงิ นนอกงบประมาณ การใช้จ่ายเงิ นงบประมาณและเงิ นนอกงบประมาณ
สํา หรั บ การพัฒ นาสมรรถภาพบุ ค คลออทิ สติ ก ตาม สํา หรั บ การพัฒ นาสมรรถภาพบุ ค คลออทิ สติ ก ตาม
กิ จกรรมที 1-6 รวม 2,824 คน เฉลียรายหัวเป็ นเงิ น กิ จกรรมที 1-6 รวม 3,336 คน เฉลียรายหัวเป็ นเงิ น
6,127.39 บาท/คน/ปี มีค่าใช้จ่ายรายหัวตามกิจกรรมที 4 6,434.18 บาท/คน/ปี มีค่าใช้จ่ายรายหัวตามกิจกรรมที 4
การให้บริ การสนับสนุ นการเรี ยนร่ วม 1,768.64 บาท/ การให้บริ การสนับสนุ นการเรี ยนร่ วม 2,186.61 บาท/
คน/ปี สําหรับค่าใช้จ่ายทีศูนย์การศึกษาพิเศษให้บริ การ คน/ปี สําหรับค่าใช้จ่ายทีศูนย์การศึกษาพิเศษให้บริ การ
ครู แ ละบุ ค คลที เกี ยวข้อง เพือส่ งเสริ มสนับสนุ น การ ครู แ ละบุ ค คลที เกี ยวข้อง เพือส่ งเสริ มสนับสนุ น การ
พัฒนาคุณภาพบุคคลออทิสติก ตามกิจกรรมที 7-9 รวม พัฒนาคุณภาพบุคคลออทิสติก ตามกิจกรรมที 7-9 รวม
3,139 คน มีค่าใช้จ่ายเฉลียรายหัวรวม 1,548.36 บาท/ 3,976 คน มีค่าใช้จ่ายเฉลียรายหัวรวม 1,456.07 บาท/
คน/ปี ถ้ารวมทั/ง 9 กิ จกรรมมี ค่าใช้จ่ายเฉลี ยรายหัว คน/ปี ถ้ารวมทั/ง 9 กิ จกรรมมี ค่าใช้จ่ายเฉลี ยรายหัว
จํานวน 7,848.46 บาท/คน/ปี
จํานวน 8,169.60 บาท/คน/ปี
บุคคลพิการซ้ อน
การใช้จ่ายเงิ นงบประมาณและเงิ นนอกงบประมาณ การใช้จ่ายเงิ นงบประมาณและเงิ นนอกงบประมาณ
สําหรั บการพัฒนาสมรรถภาพบุ คคลพิก ารซ้อน ตาม สําหรั บการพัฒนาสมรรถภาพบุ คคลพิก ารซ้อน ตาม
กิ จกรรมที 1-6 รวม 3,072 คน เฉลียรายหัวเป็ นเงิ น กิ จกรรมที 1-6 รวม 3,352 คน เฉลียรายหัวเป็ นเงิ น
4,021.10 บาท/คน/ปี มีค่าใช้จ่ายรายหัวตามกิจกรรมที 4 4,873.60 บาท/คน/ปี มีค่าใช้จ่ายรายหัวตามกิจกรรมที 4
การให้บริ การสนับสนุ นการเรี ยนร่ วม 1,680.35 บาท/ การให้บริ การสนับสนุ นการเรี ยนร่ วม 1,720.84 บาท/
คน/ปี สําหรับค่าใช้จ่ายทีศูนย์การศึกษาพิเศษให้บริ การ คน/ปี สําหรับค่าใช้จ่ายทีศูนย์การศึกษาพิเศษให้บริ การ
ครู แ ละบุ ค คลที เกี ยวข้อง เพือส่ งเสริ มสนับสนุ น การ ครู แ ละบุ ค คลที เกี ยวข้อง เพือส่ งเสริ มสนับสนุ น การ
พัฒนาคุณภาพบุคคลออทิสติก ตามกิจกรรมที 7-9 รวม พัฒนาคุณภาพบุคคลออทิสติก ตามกิจกรรมที 7-9 รวม
2,399 คน มีค่าใช้จ่ายเฉลียรายหัวรวม 1,301.93 บาท/ 2,314 คน มีค่าใช้จ่ายเฉลียรายหัวรวม 1,452.07 บาท/
คน/ปี ถ้ารวมทั/ง 9 กิ จกรรมมี ค่าใช้จ่ายเฉลี ยรายหัว คน/ปี ถ้ารวมทั/ง 9 กิ จกรรมมี ค่าใช้จ่ายเฉลี ยรายหัว
จํานวน 5,037.81 บาท/คน/ปี
จํานวน 5,876.01 บาท/คน/ปี
ทีมา: สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐาน (2552)

บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื อง “แนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคน
พิการ” ครั%งนี% เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ คือ (1) เพือศึกษางบประมาณในการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม (2) เพือศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม และ (3) เพือนําเสนอแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
ตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมโดยมีวิธีดาํ เนินการ
วิจยั ดังตารางที 3.1
ตารางที 3.1 วิธีดาํ เนินงานวิจยั
วัตถุประสงค์
1.เพือศึ กษางบประมาณ
ใ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า
สํ า ห รั บ ค น พิ ก า ร ใ น
โรงเรี ยนแกนนํ า จัด การ
เรี ยนร่ วม
2.เพือศึ กษาค่าใช้จ่ายใน
การจัด การศึ ก ษาสํา หรั บ
คนพิการในโรงเรี ยนแกน
นําจัดการเรี ยนร่ วม
3.เพื อนํา เสนอแนวทาง
ในการจัดสรรงบประมาณ
ตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี
สํ า ห รั บ ค น พิ ก า ร ใ น
โรงเรี ยนแกนนํ า จัด การ
เรี ยนร่ วม

ประเด็นทีศ ึกษา
• งบประมาณงบเงิ น
อุ ด ห นุ น ร า ย หั ว
ประเภทเงิ น อุ ด หนุ น
ทั วไป เงิ นอุ ด หนุ น
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด
การศึกษาขั%นพื%นฐาน
• ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด
การศึ ก ษาสํา หรั บ คน
พิการในโรงเรี ยนแกน
นําจัดการเรี ยนร่ วม
• การจั ด สรรงบฯตาม
นโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี
โดยอยูบ่ นพื%นฐานของ
กฎหมายและ
อนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ
ของคนพิการ

เครืองมือ
• แบบสอบถาม

วิธีวเิ คราะห์
• ค่าเฉลีย

• แบบสอบถาม
• แบบสัมภาษณ์

• ค่าเฉลีย
• วิเคราะห์เนื%อหา

• แบบสัมภาษณ์
• สนทนากลุ่ม

• วิเคราะห์เนื%อหา
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การวิจยั ครั% งนี% ผูว้ ิจยั กําหนดการดํา เนิ นงานวิจยั ตามวัตถุ ป ระสงค์ โดยใช้ก ารวิจยั ทั%ง เชิ ง
ปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ โดยการศึกษางบประมาณและค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม และวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี
15 ปี สําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม ในปี งบประมาณ 2554 เพือนําเสนอ
แนวทางในการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ โดยมีข% นั ตอน
ดําเนินการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ดงั นี%
วัตถุประสงค์ ข้อที 1 เพือศึกษางบประมาณในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วม
1. ประชากร
ในการวิจยั ครั%งนี% ผวู้ ิจยั ได้กาํ หนดประชากร ได้แก่ โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมและ
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมสําหรับบุคคลออทิสติก สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั%นพื%นฐาน
ทีได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั%นพื%นฐานในปี 2548 ให้นาํ เสนอผลงาน
ในการประชุมทางวิชาการ (Symposium) ระดับภาคกลาง (เขตพื%นทีการศึกษาเขต 1 เขต 5 เขต 12
และศูนย์ส่วนกลาง) จํานวน 462 โรง
2. กลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกกลุ่ ม
ตัวอย่างจากโรงเรี ยนทีได้รับคัดเลือกนําเสนอผลงานทางวิชาการเป็ นโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยน
ร่ วมและโรงเรี ย นแกนนํา จัดการเรี ย นร่ วมสํา หรั บ บุ ค คลออทิ ส ติ ก ดี เด่ นประจํา ภาคกลาง (Best
Practice) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั%นพื%นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ ซึ งมีท% งั หมด
33 โรง ดังทีแสดงในตาราง 3.2 รายชือโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมทีผ่านเกณฑ์ได้รับคัดเลือก
นําเสนอผลงานทางวิชาการเป็ นโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมดีเด่นประจําภาคกลาง และตาราง
3.3 รายชื อโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมสําหรับบุคคลออทิสติกทีผ่านเกณฑ์ได้รับคัดเลื อก
นําเสนอผลงานทางวิชาการเป็ นโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมดีเด่นประจําภาคกลาง
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ตารางที 3.2 รายชือโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมทีผ่านเกณฑ์ได้รับคัดเลือกนําเสนอผลงานทาง
วิชาการเป็ นโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมดีเด่นประจําภาคกลาง
โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วม
สํ านักงานเขตพืน0 ที
ที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรี ยนพระตําหนักสวนกุหลาบ
โรงเรี ยนพญาไท
โรงเรี ยนราชวินิต
โรงเรี ยนวัดน้อยนพคุณ
โรงเรี ยนวัดมหาบุศย์
โรงเรี ยนวัดโสมนัส
โรงเรี ยนภัทรญาณ
โรงเรี ยนวัดสําโรง
โรงเรี ยนวัดท่าเสา (อาทรราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรี ยนวัดบางโฉลงใน
โรงเรี ยนวัดบางชวดอนุสรณ์
โรงเรี ยนบ้านคลองชะอม
โรงเรี ยนวัดสระปทุม
โรงเรี ยนบ้านไผ่ตาโม้
โรงเรี ยนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตน์
โรงเรี ยนหนองจอก (จิตติขบุญศรี )
โรงเรี ยนโยธินบูรณะเพชรบุรี
โรงเรี ยนบ้านปั%นหม้อ
โรงเรี ยนบ้านเขาบายศรี
โรงเรี ยนชุมชนวัดแสนตุง้
โรงเรี ยนบ้านห้วยกะปิ
โรงเรี ยนชุมชนบ้านหัวกุญแจ
โรงเรี ยนอนุบาลองค์รักษ์
โรงเรี ยนประจันตราษฎร์บาํ รุ ง

สพท. กทม. เขต 2
สพท. กทม. เขต 1
สพท. กทม. เขต 1
สพท. กทม. เขต 1
สพท. กทม. เขต 1
สพท. กทม. เขต 2
สพท. กทม. เขต 1
สพท. นครปฐม เขต 2
สพท. นนทบุรี เขต 1
สพท. สมุทรสาคร
สพท. สมุทปราการ เขต 2
สพท.ปทุมธานี เขต 1
สพท. สุ พรรณบุรี เขต 1
สพท. สุ พรรณบุรี เขต 1
สพท. สุ พรรณบุรี เขต 2
สพท. สุ พรรณบุรี เขต 3
สพท. ราชบุรี เขต 1
สพท. เพชรบุรี เขต 1
สพท. จันทบุรี เขต 2
สพท. ชลบุรี เขต 3
สพท. ตราด
สพท. ชลบุรี เขต 1
สพท. ชลบุรี เขต 1
สพท. นครนายก
สพท. ปราจีนบุรี
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ตารางที 3.3 รายชื อโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมสําหรับบุคคลออทิสติกทีผ่านเกณฑ์ได้รับ
คัดเลือกนําเสนอผลงานทางวิชาการเป็ นโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมดีเด่นประจําภาคกลาง
โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วม
สํ านักงานเขตพืน0 ที
ที
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงเรี ยนมหรรณพาราม
โรงเรี ยนบางบัว (เพ่งตั%งตรงจิตรวิทยาคาร)
โรงเรี ยนชลประทานสงเคราะห์
โรงเรี ยนวัดไตรสามัคคี
โรงเรี ยนบ้านในล็อค
โรงเรี ยนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
โรงเรี ยนอนุบาลเมืองนครนายก
โรงเรี ยนวัดบ้านไร่

สพท. กทม. เขต 3
สพท. กทม. เขต 2
สพท. นนทบุรี. เขต 2
สพท. สมุทรปราการ. เขต 1
สพท. ประจวบคีรีขนั ธ์. เขต 1
สพท. กาญจนบุรี. เขต 1
สพท. นครนายก
สพท.ราชบุรี. เขต 2

3. เครืองมือทีใ ช้ ในการวิจัย
แบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบถามชุด “งบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม” เพือใช้ในการ
เก็บข้อมูลโดยสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ โดยมีผเู้ ชียวชาญตรวจสอบความ
ตรงของเนื% อหา ความครอบคลุ ม และความชัดเจนของภาษาที ใช้ใ นคํา ถามแต่ ล ะข้อ จากนั%นจึ ง
ปรับปรุ งแบบสอบถามเป็ นรายข้อและในภาพรวมทั%งฉบับตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ และมีการ
ทดลองใช้เครื องมือ (Try Out) จากโรงเรี ยนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม และโรงเรี ยนหนองโตง
“สุ รวิทยาคม” ซึ งเป็ นโรงเรี ยนทีได้รับรางวัลโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมดีเด่นและโรงเรี ยน
แกนนําจัดการเรี ยนร่ วมสําหรับบุคคลออทิสติกดีเด่นประจําภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือซึ งเป็ นพื%นทีมี
บริ บทใกล้เคียงกับภาคกลาง โดยใช้ขอ้ มูลทีได้จากแบบสอบถามดังนี%
ตอนที 1 สภาพทัวไปของโรงเรี ยน
ตอนที 2 งบประมาณในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยน
ร่ วม
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ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามผูว้ ิจยั ใช้วิธีส่งแบบสอบถามไปให้โรงเรี ยน
แกนนํา จัด การเรี ย นร่ ว มที เป็ นกลุ่ ม ตัว อย่ า ง จํา นวน 33 โรงเรี ย น ด้ว ยหนัง สื อ นํา ส่ ง จาก
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และให้ผตู้ อบแบบสอบถามส่ งแบบสอบถามคืนผูว้ ิจยั ทาง
ไปรษณี ยต์ ามทีอยูท่ ีผูว้ จิ ยั ระบุไว้
4. ข้ อมูลทีใ ช้ ในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ทําการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามโดยข้อมูลทีได้จากแบบสอบถามชุด “งบประมาณ
ตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี และค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วม” ในตอนที 1 และ ตอนที 2 เป็ นข้อมูลเชิ งปริ มาณ (Quantitative) ซึ งจะตอบ
วัตถุประสงค์ขอ้ ที 1 มีรายละเอียดดังนี%
ข้ อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) ได้แก่
1) ข้อมูลทีได้จากแบบสอบถามตอนที 1 เป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณ (Quantitative) ซึ ง
ได้แก่ ข้อมูลจํานวนนักเรี ยน จํานวนครู จํานวนนักเรี ยนพิการแต่ละประเภทในแต่ละระดับชั%น
2) ข้อมูลทีได้จากแบบสอบถามตอนที 2 เป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณ (Quantitative) ซึ ง
ได้แก่ จํานวนงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาทีโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมได้รับในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ในรายการ
เงินอุดหนุน 5 รายการ ได้แก่
2.1) รายการค่าจัดการเรี ยนการสอน
2.2) รายการค่าหนังสื อเรี ยน
2.3) รายการค่าเครื องแบบนักเรี ยน
2.4) รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยน
2.5) รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
5.1 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยนําข้อมูลทีได้จากแบบสอบถามตอนที 1 และตอน
ที 2 ในแต่ละข้อคําถามมาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย (Mean) เพือหาค่าของงบประมาณในการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
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5.2 สถิติทใี ช้ ในการวิเคราะห์
ค่าเฉลีย X สู ตรทีใช้คาํ นวณคือ
 = ∑
X
เมือ 
∑

N



= ค่าเฉลีย
= ผลรวมของข้อมูล
= จํานวนข้อมูล

วัตถุประสงค์ ข้อที 2 เพือศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการ
เรี ยนร่ วม
1. เครืองมือทีใ ช้ ในการวิจัย
แบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามชุ ด “งบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม” ในตอนที 3 เพือ
การเก็บข้อมูลในวัตถุประสงค์ขอ้ ที 2 โดยได้ขอ้ มูลค่าใช้จ่ายในการจัดการเรี ยนร่ วม ซึ งแบบสอบถาม
ในตอนที 3 เป็ นคําถามเกียวกับค่าใช้จ่ายจริ งทีโรงเรี ยนใช้ในการจัดการเรี ยนร่ วม
ตอนที 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
2. ข้ อมูลทีใ ช้ ในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ทําการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามโดยข้อมูลทีได้จากแบบสอบถามตอนที
3 เป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณ (Quantitative) ซึงจะตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที 2 มีรายละเอียดดังนี%
ข้ อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) ได้แก่
1) ข้อมูลทีได้จากแบบสอบถามตอนที 3 เป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณ (Quantitative) ซึ ง
ได้แก่ จํานวนค่าใช้จ่ายทีโรงเรี ยนใช้ในการจัดการเรี ยนร่ วมในแต่ละรายการ ได้แก่
1.1) รายการค่าจัดการเรี ยนการสอน การใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุ น
ประเภทเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั%นพื%นฐาน รายการค่าจัดการ
เรี ยนการสอน โดยใช้ในลักษณะ 3 ประเภท งบรายจ่าย (งบบุคลากร งบดําเนินงาน และงบลงทุน)
1.2) รายการค่าหนังสื อเรี ยน
1.3) รายการค่าเครื องแบบนักเรี ยน
1.4) รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยน
1.5) รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
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3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
3.1 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ทํา การวิเคราะห์ ขอ้ มูล โดยนําข้อมูล ทีได้จากเครื องมื อที ใช้ในการวิจยั มา
วิเคราะห์หาค่าเฉลีย (Mean) เพือหาค่าใช้จ่ายทีเกิ ดขึ%นจริ งในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใน
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
3.2 สถิติทใี ช้ ในการวิเคราะห์
• ค่าเฉลีย X สู ตรทีใช้คาํ นวณคือ
 = ∑
X
เมือ 
∑

N



= ค่าเฉลีย
= ผลรวมของข้อมูล
= จํานวนข้อมูล

• วิเคราะห์เนื%อหาทีได้จากการสัมภาษณ์

วัตถุประสงค์ ข้อที 3 เพือนําเสนอแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี
สําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม เพือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขอ้ ที 3 ผูว้ ิจยั
ได้แบ่งขั%นตอนดําเนินงานงานวิจยั โดยมีข% นั ตอนดังนี%
ขั0นตอนที 1 นําข้อมูลทีได้จากแบบสอบถามชุ ด“งบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี
และค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม” ในตอนที 4
“ความคิดเห็นเกียวกับการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ” ซึ งเป็ น
คําถามปลายเปิ ด และข้อมูลทีได้จากแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื%อหา โดยมีรายละเอียดดังนี%
1) นําข้อมูลจากแบบสอบถามชุด “งบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี และค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม” ในตอนที 4 ซึ งเป็ นคําถาม
ปลายเปิ ดมาวิเคราะห์เนื%อหา โดยมีรายละเอียดดังนี%
1.1) เครืองมือทีใ ช้ ในการวิจัย แบบสอบถามชุด “งบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี
15 ปี และค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม”
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1.2) การวิเคราะห์ ข้อมูล ผูว้ ิจยั นําข้อมูลทีได้จากแบบสอบถามชุ ด “งบประมาณ
และค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม” ในตอนที 4
ซึงเป็ นคําถามปลายเปิ ด มาวิเคราะห์เนื%อหา
2) นําข้อมูลทีได้จากแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื%อหา โดยมีรายละเอียดดังนี%
2.1) เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย ผูว้ ิจยั ได้สร้ างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างให้
ผูเ้ ชี ยวชาญตรวจสอบความตรงตามเนื% อหา โดยมีแนวคําถามตามประเด็นทีศึกษา ซึ งผูว้ ิจยั ได้แนบ
ตัวอย่างของแบบสัมภาษณ์ไว้ในภาคผนวก
2.2) การวิเคราะห์ ข้อมูล ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื%อหา
2.3) ผู้ให้ สัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์การเลือกผูท้ รงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์โดยมี
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึงผูว้ จิ ยั กําหนดลักษณะ/คุณสมบัติของ
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์แล้วคัดเลือกเฉพาะผูท้ ีมีคุณสมบัติตามทีผูว้ ิจยั ต้องการ คือเป็ นผูท้ ีเกียวข้องกับการจัด
การศึกษาเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนได้แก่ ผอู้ าํ นวยการ/ครู การศึกษาพิเศษ ผูท้ ีมีความเกี ยวข้องกับการ
กําหนดนโยบายการศึกษาเรี ยนร่ วมได้แก่ผทู้ รงคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิ การ และผูป้ กครองของ
นักเรี ยนพิการซึงเป็ นผูใ้ ช้บริ การนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี ซึงผูท้ รงคุณวุฒิทีให้สัมภาษณ์มีดงั นี%
2.3.1) ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน/ครู การศึกษาพิเศษ ของโรงเรี ยนจํานวน 9 คน
2.3.2) ผูป้ กครองของนักเรี ยนพิการจํานวน 9 คน
2.3.3) นางผ่องศรี สุ รัตน์เรื องชัย หัวหน้ากลุ่มการจัดการศึกษาพิเศษ ฝ่ าย
การจัดการศึก ษาในโรงเรี ย น เรี ยนร่ วม สํานักบริ หารการศึก ษาพิเศษ สํา นัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั%นพื%นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
2.3.4) ดร.สุ จิ น ดา ผ่ อ งอัก ษร ที ปรึ กษาด้า นการศึ ก ษาพิ เ ศษและ
ผูด้ อ้ ยโอกาส สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั%นพื%นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2.3.5) นางกัลยา อ่อนจันทร์ ผูจ้ ดั การกองทุนส่ งเสริ มและพัฒนาการศึกษา
สําหรับคนพิการ
ขั0นตอนที 2 นําข้อมูลทั%งหมดทีได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากนั%นผูว้ ิจยั จึงจัดทําร่ างแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ โดยได้รับการตรวจสอบร่ างแนว
ทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สํา หรับ คนพิก ารจากอาจารย์ที ปรึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.เฟื องอรุ ณ ปรี ดีดิลก
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ขั0นตอนที 3 ผูว้ จิ ยั ใช้ร่างแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ
มาเป็ นประเด็นในการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยเชิ ญผูเ้ ชียวชาญและผูท้ ีเกี ยวข้องด้วย
หนังสื อนําส่ งจากคณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาร่ วมแลกเปลียนความคิดเห็น ได้แก่
3.1) นางผ่องศรี สุ รัตน์เรื องชัย หัวหน้ากลุ่ มการจัดการเรี ยนร่ วม สํานักบริ หารงาน
การศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั%นพื%นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
3.2) อาจารย์ธรรม จตุนาม อาจารย์ประจําหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชา
งานบริ การฟื% นฟูสมรรถภาพคนพิการ มหาวิทยาลัยมหิดล
3.3) ผูแ้ ทนนางจิตรา ศิริสมบูรณ์ลาภ ผูอ้ าํ นวยการสํานักนโยบายและวิชาการ สํานักงาน
ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ
3.4) นางพัชรา ประวาลพิทย์ ผูเ้ ชียวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดําเนินการบริ หารการ
จัดการศึกษาขั%นพื%นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั%นพื%นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ขั0นตอนที 4 นําข้อมูลทีได้จากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group) มาวิเคราะห์เนื% อหาแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ ในประเด็นทีผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่ม
(Focus group) แนะนํา
ขั0นตอนที 5 นําเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ
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บทที 4
งบประมาณในการจัดการศึกษาสํ าหรับคนพิการในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วม
การศึกษางบประมาณในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยน
ร่ วมปี งบประมาณ 2554 ในครั&งนี& ผูว้ ิจยั เก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถามชุ ด“งบประมาณตาม
นโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี และค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการ
เรี ยนร่ วม” โดยใช้ขอ้ มูลจากแบบสอบถามในตอนที6 1 ข้อมูล ของโรงเรี ย น และตอนที6 2
งบประมาณในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม ผูว้ ิจยั ส่ ง
แบบสอบถามให้โรงเรี ยนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 33 ฉบับ ได้แบบสอบถามคืนจํานวน 15 ฉบับ โดยมี
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลซึ6งนําเสนอในตอนที6 1 และนอกจากงบประมาณดังกล่าวแล้วยังมีงบประมาณ
ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเรี ยนร่ วม โดยสํานัก บริ หารงานการศึกษาพิเศษจัดขึ& นเพื6อ
พัฒนาการจัดการเรี ยนร่ วมซึ6งนําเสนอในตอนที6 2
ตอนที 1 งบประมาณในการจัดการศึ กษาสํ าหรั บคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
ปี งบประมาณ 2554
1.1 ข้ อมูลพืน. ฐานของโรงเรียน
ในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมจํานวน 15 โรง เป็ นโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมที6
อยูใ่ นจังหวัดกรุ งเทพมหานครจํานวน 4 โรง จังหวัดราชบุรีจาํ นวน 2 โรง จังหวัดปราจีนบุรีจาํ นวน
1 โรง จังหวัดตราดจํานวน 1 โรง จังหวัดกาญจนบุรีจาํ นวน 1 โรง จังหวัดนครปฐมจํานวน 1 โรง
จังหวัดสุ พรรณบุรีจาํ นวน 1 โรง จังหวัดเพชรบุรีจาํ นวน 1 โรง จังหวัดปทุมธานี จาํ นวน 1 โรง
จังหวัดชลบุรี 1 โรง และจังหวัดนนทบุรีจาํ นวน 1 โรง ดังตารางที6 4.1

110
ตารางที6 4.1 รายชื6อโรงเรี ยนที6เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ที

ชือโรงเรียน

สั งกัด
สพม. ราชบุรี เขต 2

ทีอ ยู่
หมู่ที6 8 ต.บ้านไร่ อ.ดําเนินสะดวกจ.ราชบุรี

1

วัดบ้านไร่

2

ประจันตราษฎร์บาํ รุ ง สพม.ปราจีนบุรี
เขต 7

261 หมู่ 1 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.
ปราจีนบุรี

3

วัดมหาบุศย์

สพป. กทม.

4

วัดโสมนัส

สพป. กทม.

711 ซ.อ่อนนุช 7 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม.
646/2 ถ.สุขเกษม เขตป้ อมปราบศัตรู พา่ ย กทม.

5

ชุมชนวัดแสนตุง้

สพป. ตราด

180/1 หมู่ 5 ต.แสนตุง้ อ.เขาสมิง จ.ตราด

6

อนุบาลวัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม

สพป. กาญจนบุรี
เขต 1

202 ถ.ไชยชุมพล ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

7

ราชวินิต

สพป. กทม.

291/1 ถ.ราชสี มา เขตดุสิต กทม.

8

ภัทรญาณวิทยา

39/10 หมู่ 3 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

9

บ้านหนองจอก
(จิตติ-บุญศรี )

สพม.นครปฐม
เขต 9
สพป. ราชบุรี เขต 1

96 หมู่ 4 ต.หนองพันจันทร์
อ.กิ6งอําเภอบ้านคา จ.ราชบุรี

10 อนุบาลสมเด็จพระวัน สพป. สุพรรณบุรี
รัตน์
เขต 3

909/10 หมู่ที6 2 บ้านสามชุก ต.สามชุก
อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

11 โยธินบูรณะเพชรบุรี

สพม.เพชรบุรีเขต 1

72 หมู่ 4 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

12 วัดบางชวดอนุสรณ์

สพป. ปทุมธานี
เขต 1

หมู่ที6 10 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

13 วัดน้อยนพคุณ

สพม.กทม.
เขต 1
สพป. ชลบุรี
เขต 1

2/1 พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กทม.
หมู่ที6 1 ถ.ปรี ชาราษฎร์รังสรรค์ บ.หัวกุญแจ
ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

สพป. นนทบุรี
เขต 1

20 หมู่ที6 8 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.
บางกรวย จ.นนทบุรี 11300

14 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ
15 วัดสําโรง(หิ รัญ
ราษฎร์ภกั ดีวทิ ยา)
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จากการเก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถามชุด “งบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม” ในตอนที6 1
ข้อมูลพื&นฐานของโรงเรี ยน พบว่าในจํานวนโรงเรี ยนทั&งหมด 15 โรง เป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็กจํานวน
5 โรง โรงเรี ยนขนาดกลางจํานวน 8 โรง โรงเรี ยนขนาดใหญ่จาํ นวน 1 โรง โรงเรี ยนขนาดใหญ่
พิเศษจํานวน 1 โรง เปิ ดสอนในระดับชั&นก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปี ที6 6 จํานวน 7 โรง เปิ ด
สอนในระดับ ชั&นก่ อนประถมศึ กษาถึ ง มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้นจํา นวน 4 โรง เปิ ดสอนในระดับ ชั&น
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 1 โรง เปิ ดสอนในระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนต้นถึง
มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 4 โรง มีจาํ นวนนักเรี ยนจาก 15 โรงเรี ยนรวมเป็ นจํานวน 12,904 คน
แบ่งเป็ นนักเรี ยนทัว6 ไปรวมจํานวน 12,101 คน นักเรี ยนพิการรวมจํานวน 514 คน มีครู สอนคน
พิการจํานวน 39 คน คิดเป็ นอัตราส่ วน ครู การศึกษาพิเศษ 1 คน: นักเรี ยนพิการ 13 คน และใน
โรงเรี ยนจํานวน 15 โรงนั&น มีการจัดการศึกษาเรี ยนร่ วมในรู ปแบบเรี ยนร่ วมชั&นทัว6 ไปจํานวน 9 โรง
มีครู การศึกษาพิเศษให้คาํ แนะนําปรึ กษาจํานวน 6 โรง รับบริ การจากครู เสริ มวิชาการจํานวน 1 โรง
เรี ยนในชั&นเรี ยนพิเศษและเรี ยนร่ วมบางเวลาจํานวน 7 โรง และเรี ยนในชั&นเรี ยนพิเศษตลอดเวลา
จํานวน 4 โรง ดังแสดงในตารางที6 4.2

ตารางที6 4.2 ข้อมูลทัว6 ไปของโรงเรี ยน
ข้ อมูลของ
โรงเรียน

1. ขนาดของ
โรงเรียน
1.1ขนาดเล็ก

(1)

(2)

(3) (4)

-

-

-

1.2ขนาดกลาง
1.3 ขนาดใหญ่
1.4 ขนาดใหญ่
พิเศษ
2. ระดับทีเ ปิ ด
สอน
2.1 อนุบาล1–
อนุบาล 3
2.2 อนุบาล – ป.6

1

1

(6)

(7)

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

1

1
-

-

1
-

1

1
-

(13)

(14)

-

-

-

รวม

(15)

1

หน่ วย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

โรง

-

-

7
4
0

โรง
โรง
โรง

-

-

1

-

(12)

-

-

-

(11)

5
8
1
1

-

-

(10)

1

-

-

2.3 อนุบาล - ม.3
2.4 อนุบาล - ม.6

1
1

1

-

(5)

โรงเรียนที
(8) (9)

1

1
-

1
-

-

1

1
-

1

1

2
1

-

-

โรง
โรง
โรง
โรง
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ข้ อมูลของ
โรงเรียน

(1)

(2)

(3) (4)

2.5 ป.1 – ป.6

2.6 ป.1 – ม.3
2.7 ป.1 – ม.6
2.8 ม.1 – ม.6
1 2.9 ม.4 – ม.6
3. จํานวนนักเรียน 552 1,523 519 334
ทั.งหมด
3.1 นักเรี ยน
ทัว6 ไป
3.2 นักเรี ยน
พิการ
4. ครู สอนคน
พิการ
5. วุฒิการศึกษา
ของครู ทสี อนคน
พิการ

534 1,513 487 286

(5)

(6)

โรงเรียนที
(8) (9)

(7)

(10)

(11)
-

1 1
443 1,309 2,901 1,434

114

868

417 1,277 2,866 1,329

104

826

18

10

32

48

26

32

35

105

10

42

8

1

4

10

5

1

3

5

1

1

1
289
-

(12)

หน่ วย

(14)

1
588 1,250

460

0
0
1
4
0
320 12,904

โรง
โรง
โรง
โรง
โรง
คน

469 1,248

439

306 12,101

คน

119

2

21

(15)

รวม

(13)

14

514

คน

39

คน
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ข้ อมูลของ
โรงเรียน

5.1 มีวฒ
ุ ิ
การศึกษาพิเศษ
5.2 มีวฒ
ุ ิและผ่าน
ก า ร อ บ ร ม ด้ า น
การศึกษาพิเศษ
5.3 ไม่มีวฒ
ุ ิ
การศึกษาพิเศษ
5.4 ไม่มีวฒ
ุ ิ
การศึกษาพิเศษ
และผ่านการ
อบรม
6. โรงเรียนจัดการ
เรียนร่ วมใน
รู ปแบบใด
6.1 เรี ยนร่ วมชั&น
ทัว6 ไป

(1)
2

(2)
-

3
6

(3) (4)
4 8
1

-

6

2

1

1

-

-

-

-

-

1

(5)

(6)

(7)

3

1

3

2

1

3

-

โรงเรียนที
(8) (9)
5 5

(10) (11)
1 1

1

(12)
-

(13)
-

(14)
-

(15)
-

-

-

-

-

รวม

หน่ วย

27

คน

-

17

คน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

คน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

คน

-

-

-

-

-

9

โรง

2

2

-

1

1

-

1

1

1

1
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ข้ อมูลของ
โรงเรียน

(1)
6.2มีครู การศึ กษา
1
พิ เ ศ ษ ใ ห้
คําแนะนําปรึ กษา
6.3 รับบริ การจาก
ครู เดินสอน
6.4 รับบริ การจาก
ครู เสริ มวิชาการ
6.5 เรี ยนในชั&น
พิเศษและเรี ยน
ร่ วมบางเวลา
6.6 เรี ยนในชั&น
พิเศษตลอดเวลา

(2)
-

(3) (4)
1

(5)

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

1

-

1

1

โรงเรียนที
(8) (9)
1 -

(6)
-

(7)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1
-

1

1
-

1
-

(10) (11)
1 -

(12)
-

(13)
-

(14)
-

(15)
-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

รวม

หน่ วย
6

โรง

-

0

โรง

-

-

1

โรง

-

-

-

7

โรง

-

-

-

4

โรง
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1.2 งบประมาณในการจัดการศึกษาสํ าหรับคนพิการในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วม
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมจํานวน 15
โรง พบว่า ค่ าเฉลี6 ยของงบประมาณที6โรงเรี ยนได้รับ ในการจัดการศึก ษาสํา หรั บนักเรี ย นทัว6 ไป
แบ่งเป็ นงบดําเนินการจํานวน 5,100,000 บาท งบบุคลากรจํานวน 10,346,580 บาท งบลงทุนจํานวน
900,000 บาท งบเงินอุดหนุนตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี จํานวน 2,730,053 บาท งบประมาณจาก
แหล่งอื6นๆ จํานวน 2,289,104 บาท ค่าเฉลี6ยของงบประมาณที6โรงเรี ยนได้รับในการจัดการศึกษา
สําหรับนักเรี ยนพิการ แบ่งเป็ นงบดําเนินการจํานวน 6,000 บาท งบบุคลากรจํานวน 6,585,842 บาท
งบอุดหนุ นตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี จํานวน 660,185 บาท งบประมาณจากแหล่งอื6นๆ จํานวน
1,198,360 บาท ค่าเฉลี6 ยของงบประมาณเพื6อการจัดการเรี ยนร่ วมแบ่งเป็ น เงินงบประมาณคูปอง
การศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จํานวน 54,125 บาท งบประมาณตาม
โครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมที6ได้รับการจัดสรรจากศูนย์การศึกษาพิเศษจํานวน 2,000
บาท งบประมาณอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ6 นจํานวน 1,000 บาท เงินสนับสนุนอื6นๆ
จํานวน 10,000 บาท และค่าเฉลี6 ยของงบประมาณที6ได้รับตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี แบ่งเป็ น
รายการค่าจัดการเรี ยนการสอนจํานวน 41,800 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยนจํานวน 7,130 บาท
รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนจํานวน 3,593 บาท รายการค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนจํานวน 7,150 บาท
รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนจํานวน 5,845 บาท ดังตารางที6 4.3

ตารางที6 4.3 งบประมาณในการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมปี งบประมาณ 2554
รายการ

โรงเรียนที
1

2

3

4

5

6

7

1. งบประมาณที
โรงเรียนได้ รับใน
การจัดการศึกษา
สํ าหรับนักเรียน
ทัวไป
1.1งบดําเนิ นการ

-

-

-

-

-

-

-

1.2งบบุคลากร

-

-

-

693,160

-

-

1.3งบลงทุนรวม

-

-

-

-

-

1.4งบอุดหนุนตาม
นโยบายเรี ยนฟรี
1.5งบจากแหล่ง
อื6นๆ
2. งบประมาณของ
โรงเรียนในการจัด
การศึกษาสํ าหรับ
คนพิการ
2.1งบดําเนิ นการ

-

-

1,258,170

-

-

-

1,198,360

-

9

10

11

12

13

14

15

5,100,000

-

-

-

-

-

-

-

5,100,000

-

20,000,000

-

-

-

-

-

-

-

10,346,580

-

-

900,000

-

-

-

-

-

-

-

900,000

-

-

-

-

-

-

-

-

3,379,847

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,289,104

2,153,730 2,103,040 8,023,980 1,713,800 1,127,600

2,730,053

-

-

-

-

4,000

-

4,000

-

-

-

-

-

-

-

6,000

-

12,562,084

-

-

-

-

609,600

-

-

-

-

-

-

-

6,585,842
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2.2งบบุคลากร

10,000

8

ഥ
܆

รายการ

ഥ
܆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

-

-

12,466,084

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,466,084

-

-

96,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64,000

-

-

1,258,170

-

-

-

1,198,360

-

36,000 15,000

-

96,000

62,200

24,000

72,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

660,185

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,198,360

-

-

72,000

-

-

42,000

-

42,000

-

54,125

70,000

60,000
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2.2.1เงินเดือน/
ค่าจ้าง
2.2.2เงินเพิ6ม
พิเศษที6จ่ายควบกับ
เงินเดือนครู
การศึกษาพิเศษ
และหรื อครู
การศึกษาพิเศษ
กรณี เรี ยนร่ วม
(เงิน พ.ค.ศ.)
2.3งบลงทุน
2.4งบอุดหนุนตาม
นโยบายเรี ยนฟรี
2.5งบจากแหล่ง
อื6นๆ
3. แหล่ ง
งบประมาณเพือ
การจัดการเรียน
ร่ วม ปี งบประมาณ
2554
3.1เงินงบประมาณ
คูปองการศึกษา

โรงเรียนที

รายการ
3.2เงินตาม
โครงการโรงเรี ยน
แกนนําจัดการ
เรี ยนร่ วมที6ได้รับ
การจัดสรร จาก
ศูนย์การศึกษา
พิเศษ
3.3เงินอุดหนุนจาก
องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ6น
3.4เงินสนับสนุน
อื6นๆ
4.งบประมาณที
ได้ รับตามนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี
สํ าหรับคนพิการ
แบ่ งเป็ น
4.1ค่าจัดการเรี ยน
การสอน
4.2ค่าหนังสื อเรี ยน

โรงเรียนที
1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

-

-

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

-

8,600

-

-

36,000 15,000

-

5,800 6,990

-

96,000
-

8

ഥ
܆

9

10

11

12

13

14

15

-

-

-

-

-

-

-

2,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

-

41,800

-

-

-

-

-

7,130

2,000

2,000
-

-

60,000
-
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รายการ
4.3ค่าอุปกรณ์การ
เรี ยน
4.4ค่าเครื6 องแบบ
นักเรี ยน
รวม

โรงเรียนที
1

2

ഥ
܆

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3,490 2,100

-

-

5,190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,593

6,870 4,500

-

-

10,080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,150

103,455 47,990 30,037,228 885,160 104,910 3,407,847 142,000 26,689,600

0 120,000 2,153,730 2,145,040 8,023,980 1,755,800 1,127,600

42,478,851
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เนื6 องจากได้รับแบบสอบถามคืนเพียง 15 ฉบับ และแบบสอบถามแต่ ละฉบับผูต้ อบ
แบบสอบถามตอบไม่ครบทุกข้อคําถาม ทําให้ขอ้ มูลที6ได้จากแบบสอบถามไม่เพียงพอที6จะนํามา
วิเคราะห์ขอ้ มูลงบประมาณในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
ได้ ผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีศึกษาข้อมูลงบประมาณในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 33 โรง จากข้อมูลทุติยภูมิซ6 ึ งรวบรวมได้จากบัญชี
จัดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจํา ปี งบประมาณ 2554 แผนงานสนับ สนุ นการจัดการศึก ษาขั&น
พื&นฐาน 15 ปี โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย 15 ปี งบเงินอุดหนุน รายการ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั&นพื&นฐาน (สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั&นพื&นฐาน,
2554: ออนไลน์) โดยนําเสนอเป็ นรายโรงเรี ยนดังนี&
การจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัว6 ไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั&นพื&นฐานมีเกณฑ์การจัดสรรตามภาคเรี ยน
และจํานวนนักเรี ยน จัดสรรงบประมาณในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอน หนังสื อเรี ยนอุปกรณ์การ
เรี ยน เครื6 องแบบนักเรี ยนและกิ จกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ซึ6 งมีข& นั ตอนดังนี& (แนวทางการ
ดําเนินงานเรี ยนฟรี เรี ยนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ, 2554: 25-26)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั&นพื&นฐานจัดสรรงบประมาณภาคเรี ยนที6 2/2553โดยใช้
ข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคล ณ วันที6 10 มิถุนายน 2553 ในการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวโดยไม่
จัดสรรรายการดังกล่าวให้ตามจํานวนผูข้ อสละสิ ทธิS ค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนและอุปกรณ์ การเรี ยน
และจัดสรรงบประมาณภาคเรี ยนที6 1/2554 โดยใช้ขอ้ มูลนักเรี ยนรายบุคคล ณ วันที6 10 มิถุนายน
2553 ในการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ทั&งนี&นกั เรี ยนเข้าใหม่ ชั&นอนุบาล 1 ป.1 ม.1 ม.4 จัดสรรให้
เบื&องต้นร้อยละ 80 ของนักเรี ยน เนื6องจากยังไม่ทราบจํานวนนักเรี ยนที6แน่ นอนสําหรับชั&นอื6นๆ
จัดสรรให้ร้อยละ 100 โดยคิดนักเรี ยนปี การศึกษา 2553 เลื6อนชั&นไปอีกระดับชั&นหนึ6ง (ในกรณี ที6มี
ข้อมูลผูข้ อสละสิ ทธิS ไม่รับเครื6 องแบบนักเรี ยนและอุปกรณ์ การเรี ยน สํา นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั&นพื&นฐานจะไม่จดั สรรรายการดังกล่าวให้ตามจํานวน ผูข้ อสละสิ ทธิS ) และจะจัดสรร
งบประมาณเพิ6มเติมให้อีกตามข้อมูลนักเรี ยน ณ วันที6 10 มิถุนายน 2554 หักลบด้วยนักเรี ยนที6สละ
สิ ทธิS โดยให้โรงเรี ยนดําเนินการบันทึก/แก้ไข/ปรับปรุ งและยืนยันข้อมูลให้ครบถ้วนเป็ นปั จจุบนั ณ
วันที6 10 มิถุนายน 2554 ส่ งภายในวันที6 30 มิถุนายน 2554
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กรณี นกั เรี ยนเข้าใหม่คือ ชั&น อ.1 ป.1 ม.1 ม.4 ซึ6 งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั&น
พื&นฐานจัดสรรงบประมาณให้เบื&องต้นก่อน 80%ของนักเรี ยนเดิม และคิดนักเรี ยนเดิมชั&น ป.1 ป.2
ป.3 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 ม.4 ม.5 เลื6อนชั&นไปอีกระดับชั&นหนึ6ง ร้อยละ 100 นั&น ในทางปฏิบตั ิจริ ง
โรงเรี ยนจําเป็ นต้องจัดสรรเงิน/จัดหาให้กบั นักเรี ยนที6มีจริ งในภาคเรี ยนที6 1 ปี การศึกษา 2554 ให้
ครบทุกคน (ยกเว้นนักเรี ยนที6สละสิ ทธิS)
การวิจยั ในครั&งนี& ผวู้ ิจยั ศึกษางบประมาณงบเงิ นอุดหนุ น ประเภทเงิ นอุดหนุ นทัว6 ไป เงิ น
อุดหนุ นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ที6โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมได้รับในปี งบประมาณ
2554 มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยนําเสนอเป็ นรายโรงเรี ยนดังนี&
โรงเรียนที 1 โรงเรียนเมืองนครนายก
งบประมาณงบเงินอุดหนุ นฯ ที6โรงเรี ยนเมืองนครนายกได้รับจัดสรรตามจํานวนนักเรี ยน
ระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน 161 คน มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 82 คน รวมนักเรี ยน
ทั&งหมดจํานวน 243 คน โรงเรี ยนเมืองนครนายกเป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื6อวันที6 27 ตุลาคม 2552 เห็นชอบให้เพิ6มเงินอุดหนุนรายหัวให้โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก ที6มีนกั เรี ยน 300 คนลงมาให้เพิ6มจากรายหัวที6ได้รับปกติเพิ6มอีก 500 บาท/คน/ภาคเรี ยน
(1,000 บาท/คน/ปี ) โดยได้รับงบประมาณงบเงินอุดหนุ นฯ ในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอน
รวมทั&ง สิ& น จํา นวน 1,150,300 บาท รายการค่ า หนัง สื อ เรี ย นจํา นวน 227,200 บาท รายการค่ า
เครื6 องแบบนักเรี ยนจํานวน 113,450 บาท รายการค่าอุปกรณ์ การเรี ยนจํานวน 105,340 บาท และ
รายการค่ า กิ จกรรมพัฒนาคุ ณ ภาพผูเ้ รี ย นจํา นวน 221,220 บาท รวมงบประมาณที6 ไ ด้รับ ทั&ง สิ& น
จํา นวน 1,817,510 บาท ซึ6 ง สามารถจํา แนกงบประมาณงบเงิ นอุ ดหนุ นฯ ที6 ไ ด้รับ ตามระดับ ชั&น
การศึกษาดังตารางที6 4.4
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ตารางที6 4.4 งบประมาณที6โรงเรี ยนเมืองนครนายกได้รับในการจัดการศึกษาปี การศึกษา 2554
ก่อน
ประถม มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา
ระดับชั.น
รวม
ประถมศึกษา ศึกษา
ตอนต้ น
ตอนปลาย
จํานวนนักเรียน
0
0
161
82
243
(คน)
ค่ าจัดการเรียนการ
0
0
สอน (บาท)
724,500
393,600 1,118,100
ค่ าหนังสื อเรียน
0
0
128,800
98,400
227,200
(บาท)
ค่ าเครืองแบบ
0
72,450
41,000
0
113,450
นักเรียน (บาท)

ค่ าอุปกรณ์การเรียน
(บาท)

0

0

67,620

37,720

105,340

ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)

0

0

141,680

79,540

221,220

รวม

0

0

1,135,050

650,260

1,785,310
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โรงเรียนที 2 โรงเรียนองครักษ์
งบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ที6โรงเรี ยนองครักษ์ได้รับจัดสรรตามจํานวนนักเรี ยนระดับชั&น
มัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน 953 คน มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 634 คน รวมนักเรี ยนทั&งหมด
จํานวน 1,587 คน โดยได้รับงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนรวมทั&ง
สิ& นจํานวน 5,935,300 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยนจํานวน 1,523,200 บาท รายการค่าเครื6 องแบบ
นักเรี ยนจํานวน 745,850 บาท รายการค่ าอุปกรณ์ ก ารเรี ยนจํานวน 691,900 บาท และรายการค่ า
กิ จ กรรมพัฒ นาคุ ณ ภาพผู้เ รี ย นจํา นวน 1,453,620 บาท รวมงบประมาณที6 ไ ด้รั บ ทั&ง สิ& น จํา นวน
10,349,870 บาท ซึ6 งสามารถจําแนกงบประมาณงบเงินอุดหนุ นฯ ที6ได้รับตามระดับชั&นการศึกษา
ดังตารางที6 4.5
ตารางที6 4.5 งบประมาณที6โรงเรี ยนองครักษ์ได้รับในการจัดการศึกษาปี การศึกษา 2554
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

953

รวม

0

0

634

1,587

0

0

3,335,500 2,409,200

5,744,700

0

0

762,400

760,800

1,523,200

0

0

428,850

317,000

745,850

0

0

400,260

291,640

691,900

0

0

838,640

614,980

1,453,620

0

0

5,765,650 4,393,620

10,159,270
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โรงเรียนที 3 ภัทรญาณวิทยา
งบประมาณงบเงิ น อุ ด หนุ น ฯ ที6 โ รงเรี ย นภัท รญาณได้รั บ จัด สรรตามจํา นวนนัก เรี ย น
ระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน 1,064 คน มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 417 คน รวมนักเรี ยน
ทั&งหมดจํานวน 1,535 คน โดยได้รับงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอน
รวมทั&งสิ& นจํานวน 5,726,600 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยนจํานวน 1,416,400 บาท รายการค่า
เครื6 องแบบนักเรี ยนจํานวน 714,300 บาท รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนจํานวน 663,540 บาท และ
รายการค่ากิ จกรรมพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ย นจํานวน 1,393,190 บาท รวมงบประมาณที6ได้รับทั&งสิ& น
จํา นวน 9,914,030 บาท ซึ6 ง สามารถจํา แนกงบประมาณงบเงิ นอุ ดหนุ นฯ ที6 ไ ด้รับ ตามระดับ ชั&น
การศึกษาดังตารางที6 4.6
ตารางที6 4.6 งบประมาณที6โรงเรี ยนภัทรญาณได้รับในการจัดการศึกษาปี การศึกษา 2554
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

471

รวม

0

0

1,064

0

0

3,724,000

1,789,800 5,513,800

0

0

851,200

565,200 1,416,400

0

0

478,800

235,500

714,300

0

0

446,880

216,660

663,540

0

0

936,320

456,870 1,393,190

0

0

6,437,200

3,264,030 9,701,230

1,535
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โรงเรียนที 4 โรงเรียนประจันตราษฎร์ บํารุ ง
งบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ที6โรงเรี ยนประจันตราษฎร์ ได้รับจัดสรรตามจํานวนนักเรี ยน
ระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน 815 คน มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 751 คน รวมนักเรี ยน
ทั&งหมดจํานวน 1,566 คน โดยได้รับงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอน
รวมทั&งสิ& นจํานวน 5,869,300 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยนจํานวน 1,553,200 บาท รายการค่า
เครื6 องแบบนักเรี ยนจํานวน 742,250 บาท รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนจํานวน 687,760 บาท และ
รายการค่ากิ จกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนจํานวน 1,445,670 บาท รวมงบประมาณที6ได้รับทั&งสิ& น
จํานวน 10,298,180 บาท ซึ6 งสามารถจําแนกงบประมาณงบเงินอุดหนุ นฯ ที6ได้รับตามระดับชั&น
การศึกษาดังตารางที6 4.7
ตารางที6 4.7 งบประมาณที6โรงเรี ยนประจันตราษฎร์ได้รับในการจัดการศึกษาปี การศึกษา 2554
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

รวม

0

0

815

751

1,566

0

0

2,852,500

2,853,800

5,706,300

0

0

652,000

901,200

1,553,200

0

0

366,750

375,500

742,250

0

0

342,300

345,460

687,760

0

0

717,200

728,470

1,445,670

0

0

4,930,750

5,204,430

10,135,180
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โรงเรียนที 5 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
งบประมาณงบเงิ นอุดหนุ นฯ ที6โรงเรี ย นโยธิ นบูรณะเพชรบุรีไ ด้รับ จัดสรรตามจํา นวน
นักเรี ยนระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน 203 คน มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 86 คน รวม
นักเรี ยนทั&งหมดจํานวน 289 คน เนื6 องจากโรงเรี ยนโยธิ นบูรณะเพชรบุรีเป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก (จํานวนนักเรี ยนตํ6ากว่า 500 คน) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื6อวันที6 27 ตุลาคม 2552 เห็นชอบ
ให้เพิ6มเงินอุดหนุนรายหัวให้โรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ที6มีนกั เรี ยน 300 คนลงมาให้เพิ6มจาก
รายหัวที6ได้รับปกติเพิ6มอีก 500 บาท/คน/ภาคเรี ยน (1,000 บาท/คน/ปี ) โดยได้รับงบประมาณงบเงิน
อุดหนุนฯ ในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนรวมทั&งสิ& นจํานวน 1,366,900 บาท รายการค่าหนังสื อ
เรี ยนจํานวน 265,600 บาท รายการค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนจํานวน 134,350 บาท รายการค่าอุปกรณ์
การเรี ยนจํานวน 124,820 บาท และรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนจํานวน 262,060 บาท
รวมงบประมาณที6ได้รับทั&งสิ& นจํานวน 2,153,730 บาท ดังตารางที6 4.8
ตารางที6 4.8 งบประมาณที6โรงเรี ยนโยธินบูรณะเพชรบุรีได้รับในการจัดการศึกษาปี การศึกษา 2554
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน
ประถมศึกษา

ประถม
ศึกษา

มัธยมศึกษา
ตอนต้ น

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

86

รวม

0

0

203

0

0

913,500

412,800 1,326,300

0

0

162,400

103,200

265,600

0

0

91,350

43,000

134,350

0

0

85,260

39,560

124,820

0

0

178,640

83,420

262,060

0

0

1,431,150

681,980

2,113,130

289
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โรงเรียนที 6 โรงเรียนวัดน้ อยนพคุณ
งบประมาณงบเงินอุดหนุ นฯ ที6โรงเรี ยนวัดน้อยนพคุณได้รับจัดสรรตามจํานวนนักเรี ยน
ระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน 939 คน มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 311 คน รวมนักเรี ยน
ทั&งหมดจํานวน 1,250 คน โดยได้รับงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอน
รวมทั&งสิ& นจํานวน 4,656,100 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยนจํานวน 1,124,400 บาท รายการค่า
เครื6 องแบบนักเรี ยนจํานวน 578,050 บาท รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนจํานวน 537,440 บาท และ
รายการค่ากิ จกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนจํานวน 1,127,990 บาท รวมงบประมาณที6ได้รับทั&งสิ& น
จํานวน 8,023,980 บาท ซึ6 งสามารถจํา แนกงบประมาณงบเงิ นอุดหนุ นฯ ที6ได้รับตามระดับชั&น
การศึกษาดังตารางที6 4.9
ตารางที6 4.9 งบประมาณที6โรงเรี ยนวัดน้อยนพคุณได้รับในการจัดการศึกษาปี การศึกษา 2554
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

รวม

0

0

939

311

1,250

0

0

3,286,500

1,181,800

4,468,300

0

0

751,200

373,200

1,124,400

0

0

422,550

155,500

578,050

0

0

394,380

143,060

537,440

0

0

826,320

301,670

1,127,990

0

0

5,680,950

2,155,230

7,836,180
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โรงเรียนที 7 โรงเรียนราชวินิตมัธยม
งบประมาณงบเงิ นอุดหนุ นฯ ที6โรงเรี ยนราชวินิตมัธยมได้รับจัดสรรตามจํานวนนักเรี ยน
ระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน 1,394 คน มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 1,159 คน รวม
นักเรี ยนทั&งหมดจํานวน 2,553 คนโดยได้รับงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ในรายการค่าจัดการเรี ยน
การสอนรวมทั&งสิ& นจํานวน 9,562,000 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยนจํานวน 2,506,000 บาท รายการ
ค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนจํานวน 1,206,800 บาท รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนจํานวน 1,118,620 บาท
และรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนจํานวน 2,350,950 บาท รวมงบประมาณที6ได้รับทั&งสิ& น
จํา นวน 16,744,370 บาท ซึ6 งสามารถจํา แนกงบประมาณงบเงิ นอุดหนุ นฯ ที6ไ ด้รับ ตามระดับ ชั&น
การศึกษาดังตารางที6 4.10
ตารางที6 4.10 งบประมาณที6โรงเรี ยนราชวินิตมัธยมได้รับในการจัดการศึกษาปี การศึกษา 2554
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

รวม

0

0

1,394

1,159

2,553

0

0

4,879,000

4,404,200

9,283,200

0

0

1,115,200

1,390,800

2,506,000

0

0

627,300

579,500

1,206,800

0

0

585,480

533,140

1,118,620

0

0

1,226,720

1,124,230

2,350,950

0

0

8,433,700

8,031,870

16,465,570
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โรงเรียนที 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
งบประมาณงบเงิ นอุ ดหนุ นฯ ที6 โรงเรี ย นเตรี ย มอุ ดมศึ ก ษาพัฒนาการได้รับ จัดสรรตาม
จํานวนนักเรี ยนชั&นมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน 2,459 คน ชั&นมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 2,048
คน รวมนักเรี ยนทั&งหมดจํานวน 4,507 คน โดยได้รับงบประมาณงบเงินอุดหนุ นฯ ในรายการค่า
จัดการเรี ยนการสอนรวมทั&งสิ& นจํานวน 16,880,700 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยนจํานวน 4,424,800
บาท รายการค่ าเครื6 องแบบนัก เรี ยนจํานวน 2,130,550 บาท รายการค่ าอุ ป กรณ์ ก ารเรี ยนจํานวน
1,974,860 บาท และรายการค่ า กิ จ กรรมพัฒ นาคุ ณ ภาพผู้เ รี ยนจํา นวน 4,150,480 บาท รวม
งบประมาณที6ได้รับทั&งสิ& นจํานวน 29,561,390 บาท ซึ6 งสามารถจําแนกงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ
ที6ได้รับตามระดับชั&นการศึกษาดังตารางที6 4.11
ตารางที6 4.11 งบประมาณที6 โรงเรี ย นเตรี ย มอุดมศึ กษาพัฒนาการได้รับ ในการจัดการศึ ก ษาปี
การศึกษา 2554
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

รวม

0

0

2,459

2,048

4,507

0

0

8,606,500

7,782,400

16,388,900

0

0

1,967,200

2,457,600

4,424,800

0

0

1,106,550

1,024,000

2,130,550

0

0

1,032,780

942,080

1,974,860

0

0

2,163,920

1,986,560

4,150,480

0

0

14,876,950

14,192,640

29,069,590

131
โรงเรียนที 9 โรงเรียนมหรรณพาราม
งบประมาณงบเงินอุดหนุ นฯ ที6โรงเรี ยนมหรรณพารามได้รับจัดสรรตามจํานวนนักเรี ยน
ชั&นมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน 941 คน ชั&นมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 343 คน รวมนักเรี ยน
ทั&งหมดจํานวน 1,284 คน โดยได้รับงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอน
รวมทั&ง สิ& น จํา นวน 4,785,100 บาท รายการค่ า หนัง สื อ เรี ย นจํา นวน 1,164,400 บาท รายการค่ า
เครื6 องแบบนักเรี ยนจํานวน 594,950 บาท รายการค่าอุปกรณ์ การเรี ยนจํานวน 553,000 บาท และ
รายการค่ากิ จกรรมพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ย นจํานวน 1,160,790 บาท รวมงบประมาณที6ได้รับทั&งสิ& น
จํา นวน 8,258,240 บาท ซึ6 ง สามารถจํา แนกงบประมาณงบเงิ นอุ ดหนุ นฯ ที6 ไ ด้รับ ตามระดับ ชั&น
การศึกษาดังตารางที6 4.12
ตารางที6 4.12 งบประมาณที6โรงเรี ยนมหรรณพารามได้รับในการจัดการศึกษาปี การศึกษา 2554
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

343

รวม

0

0

941

0

0

3,293,500

1,303,400 4,596,900

0

0

752,800

411,600 1,164,400

0

0

423,450

171,500

594,950

0

0

395,220

157,780

553,000

0

0

828,080

332,710 1,160,790

0

0

5,693,050

2,376,990 8,070,040

1,284
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โรงเรียนที 10 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุ มพลชนะสงคราม
งบประมาณงบเงินอุดหนุ นฯ ที6โรงเรี ยนอนุ บาลวัดไชยชุ มพลชนะสงครามได้รับจัดสรร
ตามจํา นวนนัก เรี ย นชั&นก่ อนประถมศึ กษาจํานวน 226 คน ชั&นประถมศึก ษาจํานวน 804 คน
มัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน 441 คน รวมนักเรี ยนทั&งหมดจํานวน 1,471 คน โดยได้รับงบประมาณ
งบเงินอุดหนุ นฯ ในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนรวมทั&งสิ& นจํานวน 3,543,500 บาท รายการค่า
หนังสื อเรี ยนจํานวน 960,800 บาท รายการค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนจํานวน 555,690 บาท รายการค่า
อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นจํา นวน 543,980 บาท และรายการค่ า กิ จ กรรมพัฒ นาคุ ณ ภาพผู้เ รี ย นจํา นวน
871,180 บาท รวมงบประมาณที6ได้รับทั&งสิ& นจํานวน 6,475,150 บาท ซึ6 งสามารถจําแนกงบประมาณ
งบเงินอุดหนุนฯ ที6ได้รับตามระดับชั&นการศึกษาดังตารางที6 4.13
ตารางที6 4.13 งบประมาณที6โรงเรี ยนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามได้รับในการจัดการศึกษาปี
การศึกษา 2554
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

รวม

226

804

441

0

1,471

384,200

1,527,600

1,543,500

0

3,455,300

45,200

562,800

352,800

0

960,800

67,800

289,440

198,450

0

555,690

45,200

313,560

185,220

0

543,980

97,180

385,920

388,080

0

871,180

639,580

3,079,320

2,668,050

0

6,386,950
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โรงเรียนที 11 โรงเรียนบ้ านปั.นหม้ อ
งบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ที6โรงเรี ยนบ้านปั& นหม้อได้รับจัดสรรตามจํานวนนักเรี ยนชั&น
ก่อนประถมศึกษาจํานวน 67 คน ชั&นประถมศึกษาจํานวน 200 คน มัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน 83
คน รวมนักเรี ยนทั&งหมดจํานวน 350 คน โดยได้รับงบประมาณงบเงินอุดหนุ นฯ ในรายการค่า
จัดการเรี ยนการสอนรวมทั&งสิ& นจํานวน 801,000 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยนจํานวน 219,800 บาท
รายการค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนจํานวน 129,450 บาท รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนจํานวน 126,260
บาท และรายการค่ากิ จกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนจํานวน 197,850 บาท รวมงบประมาณที6ได้รับ
ทั&งสิ& นจํานวน 1,474,360 บาท ซึ6งสามารถจําแนกงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ที6ได้รับตามระดับชั&น
การศึกษาดังตารางที6 4.14
ตารางที6 4.14 งบประมาณที6โรงเรี ยนบ้านปั&นหม้อได้รับในการจัดการศึกษาปี การศึกษา 2554
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

รวม

67

200

83

0

350

113,900

380,000

290,500

0

784,400

13,400

140,000

66,400

0

219,800

20,100

72,000

37,350

0

129,450

13,400

78,000

34,860

0

126,260

28,810

96,000

73,040

0

197,850

189,610

766,000

502,150

0 1,457,760
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โรงเรียนที 12 โรงเรียนบ้ านห้ วยกะปิ
งบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ที6โรงเรี ยนบ้านห้วยกะปิ ได้รับจัดสรรตามจํานวนนักเรี ยนชั&น
ก่อนประถมศึกษาจํานวน 159 คน ชั&นประถมศึกษาจํานวน 552 คน รวมนักเรี ยนทั&งหมดจํานวน
711 คน โดยได้รับงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนรวมทั&งสิ& นจํานวน
1,319,100 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยนจํานวน 418,200 บาท รายการค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนจํานวน
246,420 บาท รายการค่ า อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นจํา นวน 247,080 บาท และรายการค่ า กิ จกรรมพัฒนา
คุ ณภาพผูเ้ รี ย นจํา นวน 333,330 บาท รวมงบประมาณที6 ไ ด้รับ ทั&ง สิ& นจํานวน 2,564,130 บาท ซึ6 ง
สามารถจําแนกงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ที6ได้รับตามระดับชั&นการศึกษาดังตารางที6 4.15
ตารางที6 4.15 งบประมาณที6โรงเรี ยนบ้านห้วยกะปิ ได้รับในการจัดการศึกษาปี การศึกษา 2554
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

รวม

159

552

0

0

711

270,300

1,048,800

0

0

1,319,100

31,800

386,400

0

0

418,200

47,700

198,720

0

0

246,420

31,800

215,280

0

0

247,080

68,370

264,960

0

0

333,330

449,970

2,114,160

0

0

2,564,130
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โรงเรียนที 13 โรงเรียนชุ มชนบ้ านหัวกุญแจ
งบประมาณงบเงิ นอุ ดหนุ นฯ ที6 โรงเรี ย นชุ ม ชนบ้า นหัวกุญแจได้รับ จัดสรรตามจํา นวน
นักเรี ยนชั&นก่อนประถมศึกษาจํานวน 48 คน ชั&นประถมศึกษาจํานวน 412 คน รวมนักเรี ยนทั&งหมด
จํานวน 460 คน โดยได้รับงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนรวมทั&ง
สิ& น จํา นวน 864,400 บาท รายการค่ า หนัง สื อเรี ย นจํา นวน 298,000 บาท รายการค่ า เครื6 อ งแบบ
นักเรี ยนจํานวน 162,720 บาท รายการค่ าอุปกรณ์ ก ารเรี ยนจํานวน 170,280 บาท และรายการค่ า
กิ จ กรรมพัฒ นาคุ ณ ภาพผู้เ รี ยนจํา นวน 218,400 บาท รวมงบประมาณที6 ไ ด้รั บ ทั&ง สิ& น จํา นวน
1,713,800 บาท ซึ6 งสามารถจําแนกงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ที6ได้รับตามระดับชั&นการศึกษาดัง
ตารางที6 4.16
ตารางที6 4.16 งบประมาณที6โรงเรี ยนชุมชนบ้านหัวกุญแจได้รับในการจัดการศึกษาปี การศึกษา 2554
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

รวม

48

412

0

0

460

81,600

782,800

0

0

864,400

9,600

288,400

0

0

298,000

14,400

148,320

0

0

162,720

9,600

160,680

0

0

170,280

20,640

197,760

0

0

218,400

135,840

1,577,960

0

0

1,713,800
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โรงเรียนที 14 โรงเรียนบ้ านเขาบายศรี
งบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ที6โรงเรี ยนบ้านเขาบายศรี ได้รับจัดสรรตามจํานวนนักเรี ยนชั&น
ก่อนประถมศึกษาจํานวน 73 คน ชั&นประถมศึกษาจํานวน 278 คน รวมนักเรี ยนทั&งหมดจํานวน 351
คน โดยได้รับงบประมาณงบเงิ นอุดหนุ นฯ ในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนรวมทั&งสิ& นจํานวน
652,300 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยนจํานวน 209,200 บาท รายการค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนจํานวน
121,980 บาท รายการค่ า อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นจํา นวน 123,020 บาท และรายการค่ า กิ จกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนจํานวน 164,830 บาท รวมงบประมาณที6ได้รับทั&งสิ& นจํานวน 1,271,330 บาท ซึ6 ง
สามารถจําแนกงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ที6ได้รับตามระดับชั&นการศึกษาดังตารางที6 4.17
ตารางที6 4.17 งบประมาณที6โรงเรี ยนบ้านเขาบายศรี ได้รับในการจัดการศึกษาปี การศึกษา 2554
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

รวม

73

278

0

0

351

124,100

528,200

0

0

652,300

14,600

194,600

0

0

209,200

21,900

100,080

0

0

121,980

14,600

108,420

0

0

123,020

31,390

133,440

0

0

164,830

206,590

1,064,740

0

0

1,271,330
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โรงเรียนที 15 โรงเรียนชุ มชนวัดแสนตุ้ง
งบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ที6โรงเรี ยนชุมชนวัดแสนตุง้ ได้รับจัดสรรตามจํานวนนักเรี ยน
ชั&นก่ อนประถมศึกษาจํานวน 67 คน ชั&นประถมศึกษาจํานวน 267 คน ชั&นมัธยมศึกษาตอนต้น
จํานวน 128 คน รวมนักเรี ยนทั&งหมดจํานวน 462 คนโดยได้รับงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ใน
รายการค่าจัดการเรี ยนการสอนรวมทั&งสิ& นจํานวน 1,094,800 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยนจํานวน
302,700 บาท รายการค่ า เครื6 องแบบนัก เรี ย นจํา นวน 173,820 บาท รายการค่ า อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น
จํา นวน 171,290 บาท และรายการค่ า กิ จกรรมพัฒ นาคุ ณภาพผูเ้ รี ย นจํา นวน 269,610 บาท รวม
งบประมาณที6ได้รับทั&งสิ& นจํานวน 2,012,220 บาท ซึ6งสามารถจําแนกงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ที6
ได้รับตามระดับชั&นการศึกษาดังตารางที6 4.18
ตารางที6 4.18 งบประมาณที6โรงเรี ยนชุมชนวัดแสนตุง้ ได้รับในการจัดการศึกษาปี การศึกษา 2554
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

รวม

67

267

128

0

462

113,900

507,300

448,000

0

1,069,200

13,400

186,900

102,400

0

302,700

20,100

96,120

57,600

0

173,820

13,400

104,130

53,760

0

171,290

28,810

128,160

112,640

0

269,610

189,610

1,022,610

774,400

0

1,986,620
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โรงเรียนที 16 โรงเรียนวัดสํ าโรง (หิรัญราษฎร์ ภักดีวทิ ยา)
งบประมาณงบเงินอุดหนุ นฯ ที6โรงเรี ยนวัดสําโรง (หิ รัญราษฎร์ ภกั ดีวิทยา)ได้รับจัดสรร
ตามจํานวนนักเรี ยนชั&นก่อนประถมศึกษาจํานวน 98 คน ชั&นประถมศึกษาจํานวน 222 คน รวม
นักเรี ยนทั&งหมดจํานวน 320 คน โดยได้รับงบประมาณงบเงินอุดหนุ นฯ ในรายการค่าจัดการเรี ยน
การสอนรวมทั&งสิ& นจํานวน 588,400 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยนจํานวน 175,000 บาท รายการค่า
เครื6 องแบบนักเรี ยนจํานวน 109,320 บาท รายการค่าอุปกรณ์ การเรี ยนจํานวน 106,180 บาท และ
รายการค่ า กิ จกรรมพัฒนาคุ ณ ภาพผูเ้ รี ย นจํา นวน 148,700 บาท รวมงบประมาณที6 ไ ด้รับ ทั&ง สิ& น
จํานวน 1,127,600 บาท ซึ6 งสามารถจํา แนกงบประมาณงบเงิ นอุดหนุ นฯ ที6ได้รับตามระดับชั&น
การศึกษาดังตารางที6 4.19
ตารางที6 4.19 งบประมาณที6โรงเรี ยนวัดสําโรง (หิ รัญราษฎร์ ภกั ดีวิทยา)ได้รับในการจัดการศึกษาปี
การศึกษา 2554
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

รวม

98

222

0

0

320

166,600

421,800

0

0

588,400

19,600

155,400

0

0

175,000

29,400

79,920

0

0

109,320

19,600

86,580

0

0

106,180

42,140

106,560

0

0

148,700

277,340

850,260

0

0

1,127,600
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โรงเรียนที 17 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
งบประมาณงบเงินอุดหนุ นฯ ที6โรงเรี ยนชลประทานสงเคราะห์ได้รับจัดสรรตามจํานวน
นักเรี ยนชั&นก่อนประถมศึกษาจํานวน 196 คน ชั&นประถมศึกษาจํานวน 781 คน ชั&นมัธยมศึกษา
ตอนต้นจํานวน 275 คน รวมนักเรี ยนทั&งหมดจํานวน 1,252 คน โดยได้รับงบประมาณงบเงิ น
อุดหนุนฯ ในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนรวมทั&งสิ& นจํานวน 2,834,600 บาท รายการค่าหนังสื อ
เรี ยนจํานวน 805,900 บาท รายการค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนจํานวน 463,710 บาท รายการค่าอุปกรณ์
การเรี ยนจํานวน 459,290 บาท และรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนจํานวน 701,160 บาท
รวมงบประมาณที6 ไ ด้รับ ทั&ง สิ& นจํา นวน 5,264,660 บาท ซึ6 ง สามารถจํา แนกงบประมาณงบเงิ น
อุดหนุนฯ ที6ได้รับตามระดับชั&นการศึกษาดังตารางที6 4.20
ตารางที6 4.20 งบประมาณที6โรงเรี ยนชลประทานสงเคราะห์ได้รับในการจัดการศึกษาปี การศึกษา
2554
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

รวม

196

781

275

0

1,252

333,200

1,483,900

962,500

0

2,779,600

39,200

546,700

220,000

0

805,900

58,800

281,160

123,750

0

463,710

39,200

304,590

115,500

0

459,290

84,280

374,880

242,000

0

701,160

554,680

2,991,230

1,663,750

0

5,209,660
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โรงเรียนที 18 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์
งบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ที6โรงเรี ยนบางชวดอนุสรณ์ได้รับจัดสรรตามจํานวนนักเรี ยน
ชั&นก่อนประถมศึกษาจํานวน 149 คน ชั&นประถมศึกษาจํานวน 439 คน รวมนักเรี ยนทั&งหมดจํานวน
588 คน โดยได้รับงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนรวมทั&งสิ& นจํานวน
1,087,400 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยนจํานวน 337,100 บาท รายการค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนจํานวน
202,740 บาท รายการค่ า อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นจํา นวน 201,010 บาท และรายการค่ า กิ จกรรมพัฒนา
คุ ณภาพผูเ้ รี ย นจํา นวน 274,790 บาท รวมงบประมาณที6 ไ ด้รับ ทั&ง สิ& นจํานวน 2,103,040 บาท ซึ6 ง
สามารถจําแนกงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ที6ได้รับตามระดับชั&นการศึกษาดังตารางที6 4.21
ตารางที6 4.21 งบประมาณที6โรงเรี ยนบางชวดอนุสรณ์ได้รับในการจัดการศึกษาปี การศึกษา 2554
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

รวม

149

439

0

0

588

253,300

834,100

0

0

1,087,400

29,800

307,300

0

0

337,100

44,700

158,040

0

0

202,740

29,800

171,210

0

0

201,010

64,070

210,720

0

0

274,790

421,670

1,681,370

0

0

2,103,040
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โรงเรียนที 19 โรงเรียนบ้ านในล็อค
งบประมาณงบเงินอุดหนุ นฯ ที6โรงเรี ยนบ้านในล็อคได้รับจัดสรรตามจํานวนนักเรี ยนชั&น
ก่อนประถมศึกษาจํานวน 138 คน ชั&นประถมศึกษาจํานวน 293 คน ชั&นมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน
129 คน รวมนักเรี ยนทั&งหมดจํานวน 560 คน โดยได้รับงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ในรายการค่า
จัดการเรี ย นการสอนรวมทั&งสิ& นจํา นวน 1,268,600 บาท รายการค่ าหนังสื อเรี ยนจํานวน 335,900
บาท รายการค่า เครื6 องแบบนัก เรี ยนจํา นวน 204,930 บาท รายการค่ าอุ ปกรณ์ การเรี ย นจํานวน
196,050 บาท และรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนจํานวน 313,500 บาท รวมงบประมาณที6
ได้รับทั&งสิ& นจํานวน 2,318,980 บาท ซึ6 งสามารถจําแนกงบประมาณงบเงินอุดหนุ นฯ ที6ได้รับตาม
ระดับชั&นการศึกษาดังตารางที6 4.22
ตารางที6 4.22 งบประมาณที6โรงเรี ยนบ้านในล็อคได้รับในการจัดการศึกษาปี การศึกษา 2554
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

รวม

138

293

129

0

560

234,600

556,700

451,500

0

1,242,800

27,600

205,100

103,200

0

335,900

41,400

105,480

58,050

0

204,930

27,600

114,270

54,180

0

196,050

59,340

140,640

113,520

0

313,500

390,540

1,122,190

780,450

0

2,293,180
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โรงเรียนที 20 โรงเรียนบ้ านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี)
งบประมาณงบเงิ นอุดหนุ นฯ ที6โรงเรี ยนบ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี ) ได้รับจัดสรรตาม
จํานวนนักเรี ยนชั&นก่อนประถมศึกษาจํานวน 20 คน ชั&นประถมศึกษาจํานวน 87 คน รวมนักเรี ยน
ทั&งหมดจํานวน 107 คน เนื6องจากโรงเรี ยนบ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี ) เป็ นโรงเรี ยนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื6อวันที6 27 ตุลาคม 2552 เห็นชอบให้เพิ6มเงินอุดหนุ นรายหัวให้
โรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก ที6มีนกั เรี ยน 120 คนลงมาให้เพิ6มจากรายหัวที6ได้รับปกติเพิ6มอีก
250 บาท/คน/ภาคเรี ยน (500 บาท/คน/ปี ) โดยได้รับงบประมาณงบเงินอุดหนุ นฯ ในรายการค่า
จัดการเรี ยนการสอนรวมทั&งสิ& นจํานวน 252,800 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยนจํานวน 64,900 บาท
รายการค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนจํานวน 37,320 บาท รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนจํานวน 37,930 บาท
และรายการค่ากิ จกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนจํานวน 50,360 บาท รวมงบประมาณที6ได้รับทั&งสิ& น
จํา นวน 443,310 บาท ซึ6 ง สามารถจํา แนกงบประมาณงบเงิ นอุ ดหนุ นฯ ที6 ไ ด้รับ ตามระดับ ชั&น
การศึกษาดังตารางที6 4.23
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ตารางที6 4.23 งบประมาณที6โรงเรี ยนบ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี )ได้รับในการจัดการศึกษาปี
การศึกษา 2554
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

รวม

20

87

0

0

107

44,000

208,800

0

0

252,800

4,000

60,900

0

0

64,900

6,000

31,320

0

0

37,320

4,000

33,930

0

0

37,930

8,600

41,760

0

0

50,360

66,600

376,710

0

0

443,310
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โรงเรียนที 21 โรงเรียนวัดบ้ านไร่
งบประมาณงบเงิ นอุดหนุ นฯ ที6โรงเรี ยนวัดบ้านไร่ ได้รับจัดสรรตามจํานวนนักเรี ยนชั&น
ก่อนประถมศึกษาจํานวน 105 คน ชั&นประถมศึกษาจํานวน 307 คน ชั&นมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน
116 คน รวมนักเรี ยนทั&งหมดจํานวน 528 คน โดยได้รับงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ในรายการค่า
จัดการเรี ย นการสอนรวมทั&งสิ& นจํา นวน 1,191,000 บาท รายการค่ าหนังสื อเรี ยนจํานวน 328,700
บาท รายการค่ า เครื6 อ งแบบนัก เรี ย นจํา นวน 194,220 บาท รายการค่ า อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นจํา นวน
189,450 บาท และรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนจํานวน 294,590 บาท รวมงบประมาณที6
ได้รับทั&งสิ& นจํานวน 2,197,960 บาท ซึ6 งสามารถจําแนกงบประมาณงบเงินอุดหนุ นฯ ที6ได้รับตาม
ระดับชั&นการศึกษาดังตารางที6 4.24
ตารางที6 4.24 งบประมาณที6โรงเรี ยนวัดบ้านไร่ ได้รับในการจัดการศึกษาปี การศึกษา 2554
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

รวม

105

307

116

0

528

178,500

583,300

406,000

0

1,167,800

21,000

214,900

92,800

0

328,700

31,500

110,520

52,200

0

194,220

21,000

119,730

48,720

0

189,450

45,150

147,360

102,080

0

294,590

297,150

1,175,810

701,800

0

2,174,760
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โรงเรียนที 22 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
งบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ที6โรงเรี ยนวัดไตรสามัคคีได้รับจัดสรรตามจํานวนนักเรี ยนชั&น
ก่อนประถมศึกษาจํานวน 95 คน ชั&นประถมศึกษาจํานวน 719 คน ชั&นมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน
416 คน รวมนักเรี ยนทั&งหมดจํานวน 1,230 คน โดยได้รับงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ในรายการค่า
จัดการเรี ยนการสอนรวมทั&งสิ& นจํานวน 3,066,800 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยนจํานวน 855,100
บาท รายการค่า เครื6 องแบบนัก เรี ยนจํา นวน 474,540 บาท รายการค่ าอุ ปกรณ์ การเรี ย นจํานวน
474,130 บาท และรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนจํานวน 752,050 บาท รวมงบประมาณที6
ได้รับทั&งสิ& นจํานวน 5,622,620 บาท ซึ6 งสามารถจําแนกงบประมาณงบเงินอุดหนุ นฯ ที6ได้รับตาม
ระดับชั&นการศึกษาดังตารางที6 4.25
ตารางที6 4.25 งบประมาณที6โรงเรี ยนวัดไตรสามัคคีได้รับในการจัดการศึกษาปี การศึกษา 2554
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

รวม

95

719

416

0

1,230

161,500

1,366,100

1,456,000

0

2,983,600

19,000

503,300

332,800

0

855,100

28,500

258,840

187,200

0

474,540

19,000

280,410

174,720

0

474,130

40,850

345,120

366,080

0

752,050

268,850

2,753,770

2,516,800

0

5,539,420
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โรงเรียนที 23 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน
งบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ที6โรงเรี ยนวัดบางโฉลงในได้รับจัดสรรตามจํานวนนักเรี ยน
ชั&นก่อนประถมศึกษาจํานวน 203 คน ชั&นประถมศึกษาจํานวน 1,261 คน รวมนักเรี ยนทั&งหมด
จํานวน 1,464 คน โดยได้รับงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนรวมทั&ง
สิ& นจํานวน 2,741,000 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยนจํานวน 923,300 บาท รายการค่าเครื6 องแบบ
นักเรี ยนจํานวน 514,860 บาท รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนจํานวน 532,390 บาท และรายการค่า
กิ จ กรรมพัฒ นาคุ ณ ภาพผูเ้ รี ย นจํา นวน 692,570 บาท รวมงบประมาณที6 ไ ด้รับ ทั&ง สิ& น จํา นวน
5,404,120 บาท ซึ6 งสามารถจําแนกงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ที6ได้รับตามระดับชั&นการศึกษาดัง
ตารางที6 4.26
ตารางที6 4.26 งบประมาณที6โรงเรี ยนวัดบางโฉลงในได้รับในการจัดการศึกษาปี การศึกษา 2554
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

รวม

203

1,261

0

0

1,464

345,100

2,395,900

0

0

2,741,000

40,600

882,700

0

0

923,300

60,900

453,960

0

0

514,860

40,600

491,790

0

0

532,390

87,290

605,280

0

0

692,570

574,490

4,829,630

0

0

5,404,120
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โรงเรียนที 24 โรงเรียนวัดสระประทุม
งบประมาณงบเงินอุดหนุ นฯ ที6โรงเรี ยนวัดสระประทุมได้รับจัดสรรตามจํานวนนักเรี ยน
ชั&นก่ อนประถมศึกษาจํานวน 39 คน ชั&นประถมศึกษาจํานวน 122 คน ชั&นมัธยมศึกษาตอนต้น
จํานวน 77 คน รวมนักเรี ยนทั&งหมดจํานวน 238 คน โดยได้รับงบประมาณงบเงินอุดหนุ นฯ ใน
รายการค่าจัดการเรี ยนการสอนรวมทั&งสิ& นจํานวน 583,000 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยนจํานวน
154,800 บาท รายการค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนจํานวน 90,270 บาท รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนจํานวน
87,720 บาท และรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนจํานวน 143,090 บาท รวมงบประมาณที6
ได้รับทั&งสิ& นจํานวน 1,058,880 บาท ซึ6 งสามารถจําแนกงบประมาณงบเงิ นอุดหนุ นฯ ที6ได้รับตาม
ระดับชั&นการศึกษาดังตารางที6 4.27
ตารางที6 4.27 งบประมาณที6โรงเรี ยนวัดสระประทุมได้รับในการจัดการศึกษาปี การศึกษา 2554
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

รวม

39

122

77

0

238

66,300

231,800

269,500

0

567,600

7,800

85,400

61,600

0

154,800

11,700

43,920

34,650

0

90,270

7,800

47,580

32,340

0

87,720

16,770

58,560

67,760

0

143,090

110,370

467,260

465,850

0

1,043,480
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โรงเรียนที 25 โรงเรียนบ้ านคลองชะอม
งบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ที6โรงเรี ยนบ้านคลองชะอมได้รับจัดสรรตามจํานวนนักเรี ยน
ชั&นก่อนประถมศึกษาจํานวน 27 คน ชั&นประถมศึกษาจํานวน 104 คน รวมนักเรี ยนทั&งหมดจํานวน
131 คน โดยได้รับงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนรวมทั&งสิ& นจํานวน
243,500 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยนจํานวน 78,200 บาท รายการค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนจํานวน
45,540 บาท รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนจํานวน 45,960 บาท และรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนจํานวน 61,530 บาท รวมงบประมาณที6ได้รับทั&งสิ& นจํานวน 474,730 บาท ซึ6 งสามารถจําแนก
งบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ที6ได้รับตามระดับชั&นการศึกษาดังตารางที6 4.28
ตารางที6 4.28 งบประมาณที6โรงเรี ยนบ้านคลองชะอมได้รับในการจัดการศึกษาปี การศึกษา 2554
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

รวม

27

104

0

0

131

45,900

197,600

0

0

243,500

5,400

72,800

0

0

78,200

8,100

37,440

0

0

45,540

5,400

40,560

0

0

45,960

11,610

49,920

0

0

61,530

76,410

398,320

0

0

474,730
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โรงเรียนที 26 โรงเรียนบ้ านไผ่ตาโม้
งบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ที6โรงเรี ยนบ้านไผ่ตาโม้ได้รับจัดสรรตามจํานวนนักเรี ยนชั&น
ก่อนประถมศึกษาจํานวน 30 คน ชั&นประถมศึกษาจํานวน 84 คน รวมนักเรี ยนทั&งหมดจํานวน 114
คน เนื6องจากโรงเรี ยนบ้านไผ่ตาโม้ เป็ นโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื6อ
วันที6 27 ตุลาคม 2552 เห็นชอบให้เพิ6มเงินอุดหนุนรายหัวให้โรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก ที6มี
นักเรี ยน 120 คนลงมาให้เพิ6มจากรายหัวที6ได้รับปกติเพิ6มอีก 250 บาท/คน/ภาคเรี ยน (500 บาท/คน/
ปี ) โดยได้รับงบประมาณงบเงิ นอุดหนุ นฯ ในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนรวมทั&งสิ& นจํานวน
267,600 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยนจํานวน 64,800 บาท รายการค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนจํานวน
39,240 บาท รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนจํานวน 38,760 บาท และรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนจํานวน 53,220 บาท รวมงบประมาณที6ได้รับทั&งสิ& นจํานวน 463,620 บาท ซึ6 งสามารถจําแนก
งบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ที6ได้รับตามระดับชั&นการศึกษาดังตารางที6 4.29
ตารางที6 4.29 งบประมาณที6โรงเรี ยนบ้านไผ่ตาโม้ได้รับในการจัดการศึกษาปี การศึกษา 2554
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

รวม

30

84

0

0

114

66,000

201,600

0

0

267,600

6,000

58,800

0

0

64,800

9,000

30,240

0

0

39,240

6,000

32,760

0

0

38,760

12,900

40,320

0

0

53,220

99,900

363,720

0

0

463,620
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โรงเรียนที 27 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
งบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ที6โรงเรี ยนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตได้รับจัดสรรตามจํานวน
นักเรี ยนชั&นก่อนประถมศึกษาจํานวน 133 คน ชั&นประถมศึกษาจํานวน 735 คน รวมนักเรี ยนทั&งหมด
จํานวน 868 คน โดยได้รับงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนรวมทั&ง
สิ& นจํา นวน 1,622,600 บาท รายการค่า หนัง สื อเรี ย นจํานวน 541,100 บาท รายการค่ าเครื6 องแบบ
นักเรี ยนจํานวน 304,500 บาท รายการค่ าอุปกรณ์ ก ารเรี ยนจํานวน 313,250 บาท และรายการค่ า
กิ จ กรรมพัฒ นาคุ ณ ภาพผู้เ รี ยนจํา นวน 409,990 บาท รวมงบประมาณที6 ไ ด้รั บ ทั&ง สิ& น จํา นวน
3,191,440 บาท ซึ6 งสามารถจําแนกงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ที6ได้รับตามระดับชั&นการศึกษาดัง
ตารางที6 4.30
ตารางที6 4.30 งบประมาณที6โรงเรี ยนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตได้รับในการจัดการศึกษาปี การศึกษา
2554
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

รวม

133

735

0

0

868

226,100

1,396,500

0

0

1,622,600

26,600

514,500

0

0

541,100

39,900

264,600

0

0

304,500

26,600

286,650

0

0

313,250

57,190

352,800

0

0

409,990

376,390

2,815,050

0

0

3,191,440
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โรงเรียนที 28 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ
งบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ที6โรงเรี ยนพระตําหนักสวนกุหลาบได้รับจัดสรรตามจํานวน
นักเรี ยนชั&นก่อนประถมศึกษาจํานวน 224 คน ชั&นประถมศึกษาจํานวน 537 คน ชั&นมัธยมศึกษา
ตอนต้นจํานวน 180 คน รวมนักเรี ยนทั&งหมดจํานวน 941 คน โดยได้รับงบประมาณงบเงินอุดหนุน
ฯ ในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนรวมทั&งสิ& นจํานวน 2,067,100 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยน
จํานวน 564,700 บาท รายการค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนจํานวน 341,520 บาท รายการค่าอุปกรณ์การ
เรี ยนจํานวน 329,830 บาท และรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนจํานวน 512,480 บาท รวม
งบประมาณที6ได้รับทั&งสิ& นจํานวน 3,815,630 บาท ซึ6งสามารถจําแนกงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ที6
ได้รับตามระดับชั&นการศึกษาดังตารางที6 4.31
ตารางที6 4.31 งบประมาณที6โรงเรี ยนพระตําหนักสวนกุหลาบได้รับในการจัดการศึกษาปี การศึกษา
2554
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

รวม

224

537

180

0

941

380,800

1,020,300

630,000

0

2,031,100

44,800

375,900

144,000

0

564,700

67,200

193,320

81,000

0

341,520

44,800

209,430

75,600

0

329,830

96,320

257,760

158,400

0

512,480

633,920

2,056,710

1,089,000

0

3,779,630
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โรงเรียนที 29 โรงเรียนวัดโสมนัส
งบประมาณงบเงินอุดหนุ นฯ ที6โรงเรี ยนวัดโสมนัสได้รับจัดสรรตามจํานวนนักเรี ยนชั&น
ก่อนประถมศึกษาจํานวน 110 คน ชั&นประถมศึกษาจํานวน 228 คน รวมนักเรี ยนทั&งหมดจํานวน
338 คน โดยได้รับงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนรวมทั&งสิ& นจํานวน
620,200 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยนจํานวน 181,600 บาท รายการค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนจํานวน
115,080 บาท รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนจํานวน 110,920 บาท และรายการค่ากิ จกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนจํานวน 156,740 บาท รวมงบประมาณที6ได้รับทั&งสิ& นจํานวน 1,184,540 บาท ซึ6 ง
สามารถจําแนกงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ที6ได้รับตามระดับชั&นการศึกษาดังตารางที6 4.32
ตารางที6 4.32 งบประมาณที6โรงเรี ยนวัดโสมนัสได้รับในการจัดการศึกษาปี การศึกษา 2554
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

รวม

110

228

0

0

338

187,000

433,200

0

0

620,200

22,000

159,600

0

0

181,600

33,000

82,080

0

0

115,080

22,000

88,920

0

0

110,920

47,300

109,440

0

0

156,740

311,300

873,240

0

0

1,184,540
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โรงเรียนที 30 โรงเรียนพญาไท
งบประมาณงบเงินอุดหนุ นฯ ที6โรงเรี ยนพญาไทได้รับจัดสรรตามจํานวนนักเรี ยนชั&นก่อน
ประถมศึกษาจํานวน 177 คน ชั&นประถมศึกษาจํานวน 1,560 คน รวมนักเรี ยนทั&งหมดจํานวน 1,737
คน โดยได้รับงบประมาณงบเงินอุดหนุ นฯ ในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนรวมทั&งสิ& นจํานวน
3,264,900 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยนจํานวน 1,127,400 บาท รายการค่าเครื6 องแบบนักเรี ยน
จํานวน 614,700 บาท รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนจํานวน 643,800 บาท และรายการค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนจํานวน 824,910 บาท รวมงบประมาณที6ได้รับทั&งสิ& นจํานวน 6,475,710 บาท
ซึ6งสามารถจําแนกงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ที6ได้รับตามระดับชั&นการศึกษาดังตารางที6 4.33
ตารางที6 4.33 งบประมาณที6โรงเรี ยนพญาไทได้รับในการจัดการศึกษาปี การศึกษา 2554
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

รวม

177

1,560

0

0

1,737

300,900

2,964,000

0

0

3,264,900

35,400

1,092,000

0

0

1,127,400

53,100

561,600

0

0

614,700

35,400

608,400

0

0

643,800

76,110

748,800

0

0

824,910

500,910

5,974,800

0

0

6,475,710
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โรงเรียนที 31 โรงเรียนวัดมหาบุศย์
งบประมาณงบเงินอุดหนุ นฯ ที6โรงเรี ยนวัดมหาบุศย์ได้รับจัดสรรตามจํานวนนักเรี ยนชั&น
ก่อนประถมศึกษาจํานวน 145 คน ชั&นประถมศึกษาจํานวน 375 คน รวมนักเรี ยนทั&งหมดจํานวน
519 คน โดยได้รับงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนรวมทั&งสิ& นจํานวน
957,100 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยนจํานวน 290,800 บาท รายการค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนจํานวน
178,140 บาท รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนจํานวน 174,860 บาท และรายการค่ากิ จกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนจํานวน 241,870 บาท รวมงบประมาณที6ได้รับทั&งสิ& นจํานวน 1,842,770 บาท ซึ6 ง
สามารถจําแนกงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ที6ได้รับตามระดับชั&นการศึกษาดังตารางที6 4.34
ตารางที6 4.34 งบประมาณที6โรงเรี ยนวัดมหาบุศย์ได้รับในการจัดการศึกษาปี การศึกษา 2554
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

รวม

145

374

0

0

519

246,500

710,600

0

0

957,100

29,000

261,800

0

0

290,800

43,500

134,640

0

0

178,140

29,000

145,860

0

0

174,860

62,350

179,520

0

0

241,870

410,350

1,432,420

0

0

1,842,770

155
โรงเรียนที 32 โรงเรียนวัดท่าเสา
งบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ที6โรงเรี ยนวัดท่าเสาได้รับจัดสรรตามจํานวนนักเรี ยนชั&นก่อน
ประถมศึกษาจํานวน 103 คน ชั&นประถมศึกษาจํานวน 364 คน ชั&นมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน 161
คน รวมนักเรี ยนทั&งหมดจํานวน 628 คน โดยได้รับงบประมาณงบเงินอุดหนุ นฯ ในรายการค่า
จัดการเรี ยนการสอนรวมทั&งสิ& นจํานวน 1,462,400 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยนจํานวน 404,200
บาท รายการค่า เครื6 องแบบนัก เรี ยนจํา นวน 234,390 บาท รายการค่ าอุ ปกรณ์ การเรี ย นจํานวน
230,180 บาท และรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนจํานวน 360,690 บาท รวมงบประมาณที6
ได้รับทั&งสิ& นจํานวน 2,691,860 บาท ซึ6 งสามารถจําแนกงบประมาณงบเงินอุดหนุ นฯ ที6ได้รับตาม
ระดับชั&นการศึกษาดังตารางที6 4.35
ตารางที6 4.35 งบประมาณที6โรงเรี ยนวัดท่าเสาได้รับในการจัดการศึกษาปี การศึกษา 2554
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

รวม

103

364

161

0

628

175,100

691,600

563,500

0

1,430,200

20,600

254,800

128,800

0

404,200

30,900

131,040

72,450

0

234,390

20,600

141,960

67,620

0

230,180

44,290

174,720

141,680

0

360,690

291,490

1,394,120

974,050

0

2,659,660
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โรงเรียนที 33 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั.งตรงจิตรวิทยาคาร)
งบประมาณงบเงินอุดหนุ นฯ ที6โรงเรี ยนบางบัว (เพ่งตั&งตรงจิตรวิทยาคาร) ได้รับจัดสรร
ตามจํานวนนักเรี ยนชั&นก่อนประถมศึกษาจํานวน 105 คน ชั&นประถมศึกษาจํานวน 1,036 คน ชั&น
มัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน 276 คน รวมนักเรี ยนทั&งหมดจํานวน 1,417 คน โดยได้รับงบประมาณ
งบเงินอุดหนุ นฯ ในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนรวมทั&งสิ& นจํานวน 3,168,100 บาท รายการค่า
หนังสื อเรี ยนจํานวน 967,000 บาท รายการค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนจํานวน 528,660 บาท รายการค่า
อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นจํา นวน 540,960 บาท และรายการค่ า กิ จ กรรมพัฒ นาคุ ณ ภาพผู้เ รี ย นจํา นวน
785,310 บาท รวมงบประมาณที6ได้รับทั&งสิ& นจํานวน 5,990,030 บาท ซึ6 งสามารถจําแนกงบประมาณ
งบเงินอุดหนุนฯ ที6ได้รับตามระดับชั&นการศึกษาดังตารางที6 4.36
ตารางที6 4.36 งบประมาณที6โรงเรี ยนบางบัว (เพ่งตั&งตรงจิตรวิทยาคาร) ได้รับในการจัดการศึกษาปี
การศึกษา 2554
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

รวม

105

1,036

276

0

1,417

178,500

1,968,400

966,000

0

3,112,900

21,000

725,200

220,800

0

967,000

31,500

372,960

124,200

0

528,660

21,000

404,040

115,920

0

540,960

45,150

497,280

242,880

0

785,310

297,150

3,967,880

1,669,800

0

5,934,830
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งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัว6 ไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ที6
โรงเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง 33 โรงได้รับ สามารถจําแนกตามรายการ 5 รายการ ได้แก่ 1)รายการค่าจัดการ
เรี ยนการสอน 2)รายการค่าหนังสื อเรี ยน 3)รายการค่าเครื6 องแบบนักเรี ยน 4)รายการค่าอุปกรณ์การ
เรี ยน 5)รายการค่ากิ จกรรมพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยน แยกตามระดับการศึกษาชั&นก่ อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทุกโรงเรี ยนได้รับงบประมาณดัง
ตารางที6 4.37 และหาค่าเฉลี6ยงบประมาณเฉลี6ยเป็ นรายหัวตามรายการที6ได้รับ 5 รายการ แยกตาม
ระดับชั&นการศึกษาดังตารางที6 4.38 ค่าเฉลี6 ยงบประมาณเฉลี6 ยเป็ นรายหัวตามรายการที6ได้รับ 5
รายการ แยกตามระดับชั&นการศึกษาสําหรับโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็กที6มีนกั เรี ยนน้อยกว่า
120 คนดังตารางที6 4.39 และค่าเฉลี6ยงบประมาณเฉลี6ยเป็ นรายหัวตามรายการที6ได้รับ 5 รายการ แยก
ตามระดับชั&นการศึกษาสําหรับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที6มีจาํ นวนนักเรี ยนน้อยกว่า 300 คน
ดังตารางที6 4.40
ตารางที6 4.37 สรุ ปงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัว6 ไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาปี การศึกษา 2554 รวม 33 โรงเรี ยน
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน(บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

รวม

2,757

11,853

11,211

6,120

31,941

4,711,900

22,606,200

39,602,500

23,424,000

90,344,600

551,400

8,297,100

8,968,800

7,344,000

25,161,300

827,100

4,267,080

5,044,950

3,060,000

13,199,130

551,400

4,622,670

4,708,620

2,815,200

12,697,890

1,185,510

5,689,440

9,865,680

5,936,400

22,677,030

7,830,067

45,494,343

68,074,361

42,468,120 163,866,891
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ตารางที6 4.38 สรุ ปงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัว6 ไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาปี การศึกษา 2554 เฉลี6ยรายหัว จําแนกตามระดับชั&น
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

2,707

11,682

10,847

5,952

1,700

1,900

3,500

3,800

200

700

800

1,200

300

360

450

500

200

390

420

460

430

480

880

970

2,830

3,830

6,050

6,930

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)
ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (บาท)
รวม

ตารางที6 4.39 สรุ ปงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัว6 ไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาปี การศึกษา 2554 เฉลี6ยรายหัว จําแนกตามระดับชั&นสําหรับโรงเรี ยนประถมศึกษา
ขนาดเล็กที6มีจาํ นวนนักเรี ยนน้อยกว่า 120 คน
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

50

171

0

0

2,200

2,400

0

0

200

700

0

0
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ระดับชั.น

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

ค่ าเครืองแบบนักเรียน

300

360

0

0

200

390

0

0

430

480

0

0

3,330

4,330

0

0

(บาท)
ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (บาท)
รวม

ตารางที6 4.40 สรุ ปงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัว6 ไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาปี การศึกษา 2554 เฉลี6ยรายหัว จําแนกตามระดับชั&นสําหรับโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็กที6มีจาํ นวนนักเรี ยนน้อยกว่า 300 คน
ระดับชั.น
จํานวนนักเรียน (คน)
ค่ าจัดการเรียนการสอน
(บาท)

ค่ าหนังสือเรียน
(บาท)
ค่ าเครืองแบบนักเรียน
(บาท)
ค่ าอุปกรณ์ การเรียน
(บาท)
ค่ ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (บาท)
รวม

ก่ อน

ประถม

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

0

0

364

6,120

0

0

4,500

4,800

0

0

800

1,200

0

0

450

500

0

0

420

460

0

0

880

970

0

0

6,700

7,230
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จากตารางที6 4.38 ถึ งตารางที6 4.40 สรุ ปได้ว่าโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมได้รับ
งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัว6 ไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั&น
พื&นฐานตามจํานวนนัก เรี ย น (รายหัว) จําแนกตามรายการค่ า ใช้จ่า ย 5 รายการ ตามระดับ ชั&น
การศึกษา โดยในในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนจะได้รับเงิ นอุดหนุ นรายหัวแตกต่างกันตาม
ขนาดของโรงเรี ยน โดยโรงเรี ยนประถมศึก ษาขนาดเล็ก ที6มีจาํ นวนนัก เรี ย นน้อยกว่า 120 คน
นักเรี ยนในระดับชั&นก่อนประถมศึกษาได้รับคนละ 2,200 บาท ระดับชั&นประถมศึกษาได้รับคนละ
2,400 บาท และโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที6มีจาํ นวนนักเรี ยนน้อยกว่า 300 คน นักเรี ยนใน
ระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับคนละ 4,500 บาท ระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับคนละ
4,800 บาท ส่ วนโรงเรี ยนที6ไม่ใช่โรงเรี ยนประถมศึกษาหรื อมัธยมศึกษาขนาดเล็กดังที6กล่าวมา จะ
ได้รับเงินรายหัวตามระดับชั&นก่อนประถมศึกษาได้รับคนละ 1,700 บาท ระดับชั&นประถมศึกษา
ได้รับคนละ 1,900 บาท ระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับคนละ 3,500 บาท และระดับชั&น
มัธยมศึกษาตอนปลายได้รับคนละ 3,800 บาท
รายการค่าหนังสื อเรี ยน นัก เรี ยนในระดับชั&นก่ อนประถมศึกษาได้รับคนละ 200 บาท
ระดับชั&นประถมศึกษาได้รับคนละ 700 บาท ระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับคนละ 800 บาท
ระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับคนละ 1,200 บาท
รายการค่าเครื6 องแบบนักเรี ยน นักเรี ยนในระดับชั&นก่อนประถมศึกษาได้รับคนละ 300 บาท
ระดับชั&นประถมศึกษาได้รับคนละ 360 บาท ระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับคนละ 450 บาท
ระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับคนละ 500 บาท
รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยน นักเรี ยนในระดับชั&นก่อนประถมศึกษาได้รับคนละ 200 บาท
ระดับชั&นประถมศึกษาได้รับคนละ 390 บาท ระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับคนละ 420 บาท
ระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับคนละ 460 บาท
รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน นักเรี ยนในระดับชั&นก่อนประถมศึกษาได้รับคน
ละ 430 บาท ระดับชั&นประถมศึกษาได้รับคนละ 480 บาท ระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับคนละ
880 บาท ระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับคนละ 970 บาท
โดยนักเรี ยนทัว6 ไปและคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมจะได้รับเงินอุดหนุ น
รายหัวทั&ง 5 รายการในจํานวนที6เท่ากัน
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ตอนที 2 งบประมาณ ตามโครงการพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาเรี ยนร่ วม จากสํ านักบริ หารงาน
การศึกษาพิเศษ
งบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรี ยนร่ วม ในความรับผิดชอบของสํานัก
บริ หารงานการศึกษาพิเศษ 4 โครงการ ได้แก่
1) โครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม งบประมาณที6ได้รับในปี งบประมาณ 2553
จํานวน 4,752,000 บาท ปี งบประมาณ 2554 จํานวน 23,936,000 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์ของ
โครงการดังนี&
1.1) เพื6อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ เด็กและเยาวชนพิการได้อย่างทัว6 ถึ ง
ครอบคลุมทุกพื&นที6ตามเป้ าหมายของรัฐบาลที6ต& งั ไว้
1.2) เพื6อพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรี ยนที6จดั การเรี ยนร่ วมและ
โรงเรี ยนต้นแบบสามารถจัดการเรี ย นร่ วม/เรี ย นรวม ในระดับ การศึ ก ษาขั&นพื& นฐานอย่า งมี
คุณภาพและประสิ ทธิภาพ
1.3) นักเรี ยนพิการทุกคนที6เรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนที6จดั การเรี ยนร่ วม ได้รับการพัฒนา
ด้านการศึกษาในรู ปแบบที6เหมาะสมและได้รับสิ6 งอํานวยความสะดวก สื6 อ บริ การและความ
ช่วยเหลืออื6นใดทางการศึกษาตามที6กาํ หนดไว้ในกระทรวง
1.4) นักเรี ยนพิการได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชี วิต ทักษะการดํารงชีวิต ทักษะ
ทางสังคมและทักษะทางวิชาการ ตามกระบวนการที6กาํ หนดไว้ใน IEP ของแต่ละบุคคล
1.5) เพื6อให้เกิดความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยน ผูป้ กครอง องค์กร และชุมชนในการ
จัดการศึกษาสําหรับนักเรี ยนที6มีความต้องการจําเป็ นพิเศษ
2)โครงการพัฒนาสื6 อการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนตา
บอดเรี ยนร่ วม งบประมาณที6ได้รับในปี งบประมาณ 2553 จํานวน 2,000,000 บาท ปี งบประมาณ
2554 จํานวน 12,000,000 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์ของโครงการดังนี&
2.1) เพื6อพัฒนาเครื อข่ายครู ผสู้ อนนักเรี ยนที6มีความบกพร่ องทางการเห็นในแต่ละ
รายวิชา
2.2) เพื6อส่ งเสริ มศักยภาพครู ผสู้ อนและครู สอนเสริ มวิชาการด้านเทคนิคการสอน
และการใช้สื6อประกอบการเรี ยนการสอนให้แก่นกั เรี ยนที6มีความบกพร่ องทางการเห็นเรี ยนร่ วม
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2.3) เพื6อสร้ างเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ การสอนวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
ให้แก่ครู สอนนักเรี ยนที6มีความบกพร่ องทางการเห็นเรี ยนร่ วมตามหลักสู ตรการศึกษาขั&นพื&นฐาน
3)โครงการพัฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษา สํา หรั บ นัก เรี ย นที6 มี ค วามบกพร่ องทางการเรี ย นรู้
งบประมาณที6ได้รับในปี งบประมาณ 2553 จํานวน 12,500,000 บาท ปี งบประมาณ 2554 จํานวน
38,946,000 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์ของโครงการดังนี&
3.1) เพิ6มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นกั เรี ยนที6มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้
3.2) ได้นวัตกรรม/สื6 อ/เทคนิควิธีการจัดการเรี ยนการสอน พัฒนาทักษะด้านการ
อ่าน การเขียน และการคํานวณที6มีประสิ ทธิภาพ
3.3) นักเรี ยนที6มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ได้รับการพัฒนาด้านการเรี ยนการ
สอนในรู ปแบบที6เหมาะสม เพื6อให้มีคุณภาพชีวิต/ทักษะการดํารงชีวิต ทักษะทางสังคม ทักษะ
ทางวิชาการ โดยเฉพาะด้านการอ่าน การเขียน และการคํานวณเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
4)โครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม ระดับการศึกษาขั&นพื&นฐาน สําหรับบุคคล
ออทิสติก งบประมาณที6ได้รับในปี งบประมาณ 2553 จํานวน 38,946,000 บาท ในปี งบประมาณ
2554 งบประมาณแผ่นดินจํานวน 1,280,000 บาท และได้รับงบประมาณสนับสนุ นจากกองทุน
ส่ งเสริ มพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ จํานวน 3,945,600 บาท และ โดยมีวตั ถุประสงค์ของ
โครงการดังนี&
4.1) เพื6อส่ งเสริ มพัฒนาการแก่เด็กเป็ นรายบุคคลทั&งที6โรงเรี ยนและที6บา้ น
4.2) เพื6อช่วยให้เด็กได้รับการฝึ กกิจกรรมส่ งเสริ มพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ
โดยได้รับงบประมาณตามโครงการดังตารางที6 4.41

ตารางที6 4.41 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเรี ยนร่ วม สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั&นพื&นฐาน 4 โครงการ
โครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วม
งบประมาณ
ปี
53
54

รายการจัดการเรียนการสอน

จํานวน (บาท)
4,752,000 • เ พื6 อ ข ย า ย โ อ ก า ส ท า ง
การศึ ก ษาให้ แ ก่ เ ด็ ก และ
เยาวชนพิ การไ ด้ อ ย่ า ง
23,936,000
ทั6ว ถึ ง ครอบคลุ ม ทุ ก พื& น ที6
ตามเป้ าหมายของรั ฐ บาล
ที6ต& งั ไว้
• เพื6อพัฒนาและเสริ มสร้ าง
ความเข้มแข็งให้โรงเรี ยน
ที6 จั ด การเรี ยนร่ วมและ
โรงเรี ยนต้นแบบสามารถ
จัดการเรี ยนร่ วม/เรี ยนรวม
ในระดั บ การศึ กษาขั& น
พื&นฐานอย่างมีคุณภาพและ
ประสิ ทธิภาพ

รายการ
หนังสือเรียน

รายการ
เครืองแบบนักเรียน

รายการ
อุปกรณ์ การเรียน

รายการกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

รายการอืน ๆ

• นักเรี ยนพิการทุกคน • นั ก เ รี ย น พิ ก า ร • เพื6อให้เกิ ดความ
ที6 เ รี ย น อ ยู่ ใ น
ได้ รั บ การพัฒ นา
ร่ ว มมื อ ระหว่า ง
โรงเรี ยนที6 จั ด การ
ให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต
โ ร ง เ รี ย น
เรี ยนร่ วม ได้รับการ
ทั ก ษ ะ ก า ร
ผู ้ ป ก ค ร อ ง
พัฒนาด้านการศึกษา
ดํา รงชี วิ ต ทั ก ษะ
อ ง ค์ ก ร แ ล ะ
ใ น รู ป แ บ บ ที6
ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ
ชุ มชนในการจัด
เหมาะสมและได้รับ
ทักษะทางวิชาการ
การศึกษาสําหรับ
สิ6 ง อํ า น ว ย ค ว า ม
ตามกระบวนการที6
นักเรี ยนที6มีความ
สะดวก สื6 อ บริ ก าร
กํา หนดไว้ใ น IEP
ต้อ งการจํา เป็ น
และความช่ วยเหลื อ
ของแต่ละบุคคล
พิเศษ
อื6 นใดทางการศึ กษา
ตามที6 ก ํา หนดไว้ใ น
กระทรวง
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โครงการพัฒนาสือการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนทีม คี วามบกพร่ องทางการเห็นเรียนร่ วม
งบประมาณ
ปี

รายการจัดการเรียน
การสอน
จํานวน (บาท)

53

2,000,000

54

1,200,000

รายการ
หนังสือเรียน

รายการ
เครืองแบบนักเรียน

รายการ
อุปกรณ์ การเรียน

รายการกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

•

•

รายการอืน ๆ

• เพื6 อ พัฒ นาเครื อข่ า ยครู ผู ้ส อน
นั ก เรี ย นที6 มี ความบ กพร่ อ ง
ทางการเห็นในแต่ละรายวิชา
• เพื6 อ ส่ ง เสริ ม ศัก ยภาพครู ผูส้ อน
และครู ส อนเสริ ม วิ ช าการด้า น
เทคนิ ค การสอนและการใช้สื6 อ
ประกอบการเรี ยนการสอน
ให้แก่นกั เรี ยนที6มีความบกพร่ อง
ทางการเห็นเรี ยนร่ วม
• เพื6 อ สร้ า งเสริ มกระบวนการ
เรี ยนรู ้การสอนวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ ให้ แ ก่ ครู สอ น
นั ก เรี ย นที6 มี ความบ กพร่ อ ง
ท าง กา ร เ ห็ น เ รี ย น ร่ วม ต า ม
หลักสูตรการศึกษาขั&นพื&นฐาน
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โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สําหรับนักเรียนทีม คี วามบกพร่ องทางการเรียนรู้
งบประมาณ
ปี
53
54

จํานวน
(บาท)

รายการจัดการเรียน
การสอน

12,500,000 • เ พิ6 ม โ อ ก า ส ท า ง
ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ แ ก่
นั ก เรี ยนที6 มี ความ
38,946,000
บกพร่ องทา งการ
เรี ยนรู ้
• ได้ น วัต กรรม/สื6 อ/
เทคนิควิธีการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น
พั ฒ นาทั ก ษ ะด้ า น
การอ่ า น การเขี ย น
และการคํา นวณที6 มี
ประสิ ทธิภาพ

รายการ
หนังสือเรียน

รายการ
เครืองแบบนักเรียน

รายการ
อุปกรณ์ การเรียน

รายการกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

รายการอืน ๆ

• นักเรี ยนที6มีความ
• เ พิ6 ม โ อ ก า ส ท า ง
บกพร่ องทางการ
การศึกษาให้แก่นกั เรี ยน
เรี ยนรู ้ ได้รับการ
ที6 มี ค ว า ม บ ก พ ร่ อ ง
พัฒนาด้านการเรี ยน
ทางการเรี ยนรู ้
การสอนในรู ปแบบที6 • ไ ด้ น วั ต ก ร ร ม / สื6 อ /
เหมาะสม เพื6อให้มี
เทคนิ ค วิ ธี ก ารจั ด การ
คุณภาพชีวติ /ทักษะ
เรี ยนการสอน พัฒ นา
การดํารงชีวติ ทักษะ
ทักษะด้านการอ่าน การ
ทางสังคม ทักษะทาง
เขียน และการคํานวณที6
วิชาการ โดยเฉพาะ
มีประสิ ทธิภาพ
ด้านการอ่าน การ
เขียน และการ
คํานวณเต็มศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล
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โครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วมระดับการศึกษาขั.นพืน. ฐาน สําหรับบุคคลออทิสติก
งบประมาณ
ปี
53
54

รายการจัดการเรียนการสอน

จํานวน (บาท)
2,582,000 • เพื6อส่ งเสริ มพัฒนาการแก่
เด็ ก เป็ นรายบุ ค คลทั& งที6
3,945,600
โรงเรี ยนและที6บา้ น
12,685,016

รายการ
หนังสือเรียน

รายการ
เครืองแบบนักเรียน

รายการ
อุปกรณ์ การเรียน

รายการกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

รายการอืน ๆ

• เ พื6 อ ช่ ว ย ใ ห้ เ ด็ ก •
ไ ด้ รั บ ก า ร ฝึ ก
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
พั ฒ นาการอย่ า ง
เต็มศักยภาพ
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บทที 5
ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษาสํ าหรับคนพิการในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วม
การศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
ในปี การศึกษา 2554 ในครั&งนี& ผวู้ ิจยั เก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดยส่ งแบบสอบถามชุ ด
“งบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี และค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใน
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม” ให้โรงเรี ยนที6เป็ นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 33 ชุด ได้รับแบบสอบถาม
กลับจํานวน 15 ชุด ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการ
เรี ยนร่ วมได้จากแบบสอบถามในตอนที6 3 เนื6องจากได้รับตอบแบบสอบถามคืนเพียง 15 ฉบับ และ
มีผคู้ าํ ถามตอบในตอนที6 3 เพียง 7 โรงเรี ยน โดยตอบไม่ครบทุกข้อคําถาม ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมที6ได้จากแบบสอบถามจึงมีขอ้ มูลไม่
เพียงพอในการนํามาวิเคราะห์ ผูว้ ิจยั จึงเก็บรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมเพิ6มเติมโดยการสัมภาษณ์ครู การศึกษาพิเศษในโรงเรี ยน
แกนนําจัดการเรี ยนร่ วมและจากข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่แผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ 2554 ของ
โรงเรี ยนรวมทั&งสิ& นจํานวน 5 โรง โดยนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมปี งบประมาณ 2554 ใน ตอนที6 1 และนอกจาก
ค่าใช้จ่ายตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี 5 รายการแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายสําหรับคนพิการที6เป็ นค่าใช้จ่ายจาก
งบประมาณตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) โดย
นําเสนอในตอนที6 2 ดังนี&

168
ตอนที 1 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ คนพิก ารในโรงเรี ยนแกนนํ า จั ด การเรี ย นร่ ว ม
ปี งบประมาณ 2554
การศึกษาค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมใน
ครั& งนี& ผูว้ ิจยั เก็ บรวมรวบข้อมูล ด้วยแบบถามจากโรงเรี ย นกลุ่ มตัวอย่า งจํา นวน 33 โรง ได้รับ
แบบสอบถามคืนจํานวน 15 ฉบับ โดยผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ค่าเฉลี6ยของค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึ ก ษาสํ า หรั บ นัก เรี ย นทั6ว ไปในโรงเรี ย นแกนนํา จัด การเรี ย นร่ ว ม แบ่ ง เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยใน
งบดําเนินการจํานวน2,081,379 บาท ค่าใช้จ่ายในงบบุคลากรจํานวน 6,740,967 บาท ค่าใช้จ่ายในงบ
ลงทุนจํานวน 490,279 บาท ค่าใช้จ่ายในงบอุดหนุนตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี จํานวน 1,460,418
บาท ค่าเฉลี6ยของค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
แบ่งเป็ นค่าใช้จ่ายในงบดําเนิ นการจํานวน 4,000 บาท ค่าใช้จ่ายในงบบุคลากร 50,800 บาท และ
ค่าเฉลี6ยของค่าใช้จ่ายตามงบประมาณเรี ยนฟรี 15 ปี แบ่งเป็ นรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนจํานวน
432,444 บาท รายการค่า หนังสื อเรี ยนจํานวน 83,912 บาท รายการค่าอุปกรณ์ การเรี ยนจํานวน
91,428 บาท รายการค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนจํานวน 104,940 บาท และรายการค่ากิ จกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนจํานวน 131,413 บาท ดังตารางที6 5.1

ตารางที6 5.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมปี งบประมาณ 2554
รายการ
1.ค่ าใช้ จ่ายในการ
จัดการศึกษา
สํ าหรับนักเรียน
ทัวไป
1.1.งบดําเนิ นการ
1.2งบบุคลากร
1.3งบลงทุน

โรงเรียนที
1

2

3

4

5

6

7

8

13

14

4,944,358

800,000

499,778

2,081,378

20,000,000

113,280

109,620

6,740,966

891,880

295,206

283,750

490,278

1.4งบอุดหนุนตาม
นโยบายเรี ยนฟรี
1.5รายจ่ายอื6น
2. ค่ าใช้ จ่ายในการ
จัดการศึกษา
สํ าหรับคนพิการ
2.1งบดําเนิ นการ
2.2งบบุคลากร

9

10

11

2,153,730

12

2,103,040

15

ഥ
܆

124,483 1,460,417

4,000

4,000

50,800

50,800

2.3งบลงทุน
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2.4รายจ่ายอื6น

รายการ

โรงเรียนที
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

42,500

3. งบอุดหนุนตาม
นโยบายเรียนฟรี
3.1ค่าจัดการเรี ยน
การสอน
3.2ค่าหนังสื อเรี ยน

11

12

13

15

10,000

ഥ
܆
26,250

1,244,833 1,244,833

3.3ค่าอุปกรณ์การ
เรี ยน
3.4ค่าเครื6 องแบบ
นักเรี ยน
3.5ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยน
รวม

14

0

0

0

0

0

0

0 25,933,538

0

10,000 2,153,730

2,103,040

1,208,486

83,912

83,912

91,428

91,428

104,940

104,940

131,413

131,413

893,148 1,781,009 12,510,618
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เนื6องจากได้รับตอบแบบสอบถามคืนเพียง 15 ฉบับ และมีผคู้ าํ ถามตอบในตอนที6 3 เพียง 7
โรงเรี ยน โดยตอบไม่ครบทุกข้อคําถาม ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใน
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมที6ได้จากแบบสอบถามจึงมีขอ้ มูลไม่เพียงพอในการนํามาวิเคราะห์
ผูว้ จิ ยั จึงเก็บรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการ
เรี ยนร่ วมเพิ6มเติมโดยการสัมภาษณ์ครู การศึกษาพิเศษในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมและจาก
ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่แผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ 2554 ของโรงเรี ยนรวมทั&งสิ& นจํานวน 5
โรง โดยนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นรายโรงเรี ยน โดยแบ่งเป็ น 2 หัวข้อคือ 1.1 ข้อมูลทัว6 ไป
ของโรงเรี ยน และ 1.2 ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วมปี งบประมาณ 2554
1.1 ข้ อมูลทัว ไปของโรงเรียน
โรงเรียนที 1 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
โรงเรี ยนชลประทานสงเคราะห์ เป็ นโรงเรี ยนขนาดกลาง เปิ ดสอนระดับก่อนประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มีจาํ นวนนักเรี ยนทั&งหมด 1,252 คน เป็ นนักเรี ยนระดับชั&นก่อนประถมศึกษา
จํานวน 196 คน เป็ นคนพิการจํานวน 2 คน ระดับชั&นประถมศึกษาจํานวน 781 คน เป็ นคนพิการ
จํานวน 67 คน ระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน 275 คน เป็ นคนพิการจํานวน 28 คน ดังตารางที6
5.2 และแยกประเภทความพิการตามระดับชั&นดังตารางที6 5.3
ตารางที6 5.2 จํานวนนักเรี ยนโรงเรี ยนชลประทานสงเคราะห์ ปี การศึกษา 2554
จํานวนนักเรียน ปี การศึกษา 2554 (คน)
ระดับชั9น
นักเรียนทัว ไป
นักเรียนพิการ
รวม
ก่อนประถมศึกษา
194
2
196
ประถมศึกษา
714
67
781
มัธยมศึกษาตอนต้น
247
28
275
รวม
1,155
97
1,252
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ตารางที6 5.3 จํานวนคนพิการโรงเรี ยนชลประทานสงเคราะห์ จําแนกตามระดับชั&น
จํานวนคนพิการ จําแนกตามระดับชั9น
ประเภทความพิการ

อ.

อ.

ป.

ป.

ป.

ป.

ป.

ป.

ม.

ม.

ม.

1

2

1

2

3

4

5

6

1

2

3

รวม

7

1

5

1

4

1

1

3

2

25

1

3

1

8

2

1

1

1

11

7

5

1. บุคคลที6มีความบกพร่ องทางการเห็น
2. บุคคลที6มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
3. บุคคลที6มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
4. บุคคลที6มีความบกพร่ องทางร่ างกาย หรื อการ
เคลื6อนไหว หรื อสุขภาพ

1

1

1
1

1

3

1

8. บุคคลออทิสติก

13

5

1

2

3

4

9. บุคคลพิการซ้อน

3

2

1

1

3

24

9

5

8

11

5. บุคคลที6มีปัญหาทางการเรี ยนรู้
6. บุคคลที6มีความบกพร่ องทางการพูดและภาษา
7. บุคคลที6มีความบกพร่ องทางพฤติกรรมหรื อ
อารมณ์

รวม (คน)

1

1

10

12

40

2

1

13

11

5
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จากตารางที6 5.3 สรุ ปได้ว่า โรงเรี ยนชลประทานสงเคราะห์มีจาํ นวนคนพิการประเภท
บุคคลออทิสติกมากที6สุด (ร้อยละ 41.23) รองลงมาคือบุคคลที6มีความบกพร่ องทางสติปัญญา (ร้อย
ละ 25.77) รองลงมาคือบุคคลพิการซ้อน (ร้อยละ 13.40) รองลงมาคือบุคคลที6มีปัญหาทางการเรี ยนรู้
(ร้อยละ 11.34) และน้อยที6สุดคือบุคคลที6มีความบกพร่ องทางร่ างกาย หรื อการเคลื6อนไหว หรื อ
สุ ขภาพ (ร้อยละ 8.24) และคนพิการระดับชั&นประถมศึกษาปี ที6 1 มีจาํ นวนมากที6สุด (ร้อยละ 24.74)
รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาปี ที6 1 (ร้อยละ 12.37) รองลงมาคือระดับชั&นประถมศึกษาปี ที6 6 และ
ระดับมัธยมศึกษาปี ที6 2 (ร้อยละ 11.34) รองลงมาคือระดับชั&นประถมศึกษาปี ที6 3 (ร้อยละ 10.30)
รองลงมาคือระดับชั&นประถมศึกษาปี ที6 2 (ร้อยละ 9.27) รองลงมาคือระดับชั&นประถมศึกษาปี ที6 5
(ร้อยละ 8.24) รองลงมาคือระดับชั&นประถมศึกษาปี ที6 4 และระดับมัธยมศึกษาปี ที6 3 (ร้อยละ 5.15)
และน้อยที6สุดคือระดับชั&นอนุบาล 1-2 (ร้อยละ 1.03)
จํานวนครู การศึกษาพิเศษรวมทั&งสิ& น 8 คน เป็ นครู ของโรงเรี ยน 2 คน และครู จากศูนย์
การศึกษาพิเศษอัตราราชการ 2 คน พนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ 4 คน และมีพี6เลี& ยงจํานวน 5 คน
เป็ นพี6เลี&ยงจากโรงเรี ยน 2 คน และพี6เลี&ยงจากศูนย์การศึกษาพิเศษ 3 คน คิดเป็ นอัตราส่ วนจํานวนครู
1 คน ต่อคนพิการ 12 คน และคิดเป็ นอัตราส่ วนพี6เลี&ยง 1 คน ต่อคนพิการ 19 คน ดังตารางที6 5.4
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ตารางที6 5.4 อัตราส่ วนจํานวนครู ต่อคนพิการของโรงเรี ยนชลประทานสงเคราะห์
อัตราส่ วนครู :
อัตราส่ วนพีเ ลีย9 ง:
ครู การศึกษาพิเศษ
พีเ ลีย9 ง
คนพิการ
คนพิการ
โรงเรี ยน
2
โรงเรี ยน
2
ศูนย์
ศูนย์
การศึกษา
6
3
1: 12 การศึกษา
1: 19
พิเศษ
พิเศษ
8
5
รวม
รวม
โรงเรียนที 2 โรงเรียนวัดมหาบุศย์
โรงเรี ยนวัดมหาบุศย์ เป็ นโรงเรี ยนขนาดกลาง เปิ ดสอนระดับก่อนประถมศึกษา-ระดับ
ประถมศึกษา มีจาํ นวนนักเรี ยนทั&งหมด 532 คน เป็ นนักเรี ยนระดับชั&นก่อนประถมศึกษาจํานวน
138 คน ระดับชั&นประถมศึกษาจํานวน 394 คน เป็ นคนพิการจํานวน 32 คน ดังตารางที6 5.5 และแยก
ประเภทความพิการตามระดับชั&นดังตารางที6 5.6
ตารางที6 5.5 จํานวนนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดมหาบุศย์ ปี การศึกษา 2554
จํานวนนักเรียน ปี การศึกษา 2554 (คน)
ระดับชั9น
นักเรียนทัว ไป
นักเรียนพิการ
รวม
ก่อนประถมศึกษา
138
ประถมศึกษา
362
32
รวม
500
32

138
394
532

ตารางที6 5.6 จํานวนคนพิการโรงเรี ยนวัดมหาบุศย์ จําแนกตามระดับชั&น
จํานวนคนพิการ จําแนกตามระดับชั9น
ประเภทความพิการ

อ.

อ.

ป.

ป.

ป.

ป.

ป.

ป.

ม.

ม.

ม.

1

2

1

2

3

4

5

6

1

2

3

รวม

1. บุคคลที6มีความบกพร่ องทางการเห็น
2. บุคคลที6มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
3. บุคคลที6มีความบกพร่ องทางสติปัญญา

2

6

4

2

5

5

24
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จํานวนคนพิการ จําแนกตามระดับชั9น
ประเภทความพิการ

อ.

อ.

ป.

ป.

ป.

ป.

ป.

ป.

ม.

ม.

ม.

1

2

1

2

3

4

5

6

1

2

3

รวม

4. บุคคลที6มีความบกพร่ องทางร่ างกาย หรื อการ
เคลื6อนไหว หรื อสุขภาพ
5. บุคคลที6มีปัญหาทางการเรี ยนรู้
6. บุคคลที6มีความบกพร่ องทางการพูดและภาษา
7. บุคคลที6มีความบกพร่ องทางพฤติกรรมหรื อ
อารมณ์
8. บุคคลออทิสติก

2

2

8

6

1

3

8

6

8

32

9. บุคคลพิการซ้อน
รวม (คน)

2

2

จากตารางที6 5.6 สรุ ปได้ว่า คนพิการประเภทบกพร่ องทางสติปัญญามีจาํ นวนมากที6สุด
(ร้ อยละ 75) รองลงมาคือบุคคลออทิสติก (ร้ อยละ 25) เมื6อเทียบตามระดับชั&นพบว่า คนพิการ
ระดับชั&นประถมศึกษาปี ที6 2 และระดับชั&นประถมศึกษาปี ที6 6 มีจาํ นวนมากที6สุด (ร้ อยละ 25)
รองลงมาคือระดับชั&นประถมศึกษาปี ที6 3 และระดับชั&นประถมศึกษาปี ที6 5 (ร้อยละ 18.75) และน้อย
ที6สุดคือระดับชั&นระดับชั&นประถมศึกษาปี ที6 1 และระดับชั&นประถมศึกษาปี ที6 4 (ร้อยละ 6.25)
จํานวนครู การศึกษาพิเศษรวมทั&งสิ& น 5 คน เป็ นครู ของโรงเรี ยน 5 คน และมีพี6เลี&ยงจํานวน
2 คน เป็ นพี6เลี&ยงจากศูนย์การศึกษาพิเศษ 2 คน คิดเป็ นอัตราส่ วนจํานวนครู 1 คน ต่อคนพิการ 6 คน
และคิดเป็ นอัตราส่ วนพี6เลี&ยง 1 คน ต่อคนพิการ 16 คน ดังตารางที6 5.7
ตารางที6 5.7 อัตราส่ วนจํานวนครู ต่อคนพิการโรงเรี ยนวัดมหาบุศย์
อัตราส่ วนครู :
ครู การศึกษาพิเศษ
พีเ ลีย9 ง
คนพิการ
ศูนย์
โรงเรี ยน
5
การศึกษา
1: 6
พิเศษ
รวม
5
รวม

อัตราส่ วนพีเ ลีย9 ง:
คนพิการ
2
2

1: 16
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โรงเรียนที 3 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั9งตรงจิตรวิทยาคาร)
โรงเรี ยนบางบัว (เพ่งตั&งตรงจิตรวิทยาคาร) เป็ นโรงเรี ยนขนาดกลาง เปิ ดสอนระดับก่อน
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น มีจาํ นวนนักเรี ยนทั&งหมด 1,417 คน เป็ นนักเรี ยนระดับชั&นก่อน
ประถมศึกษาจํานวน 107 คน เป็ นคนพิการจํานวน 7 คน ระดับชั&นประถมศึกษาจํานวน 1,034 คน
เป็ นคนพิการจํานวน 46 คน และระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน 276 คน ดังตารางที6 5.8 และ
แยกประเภทความพิการตามระดับชั&นดังตารางที6 5.9
ตารางที6 5.8 จํานวนนักเรี ยนโรงเรี ยนบางบัว (เพ่งตั&งตรงจิตรวิทยาคาร) ปี การศึกษา 2554
จํานวนนักเรียน ปี การศึกษา 2554 (คน)
ระดับชั9น
นักเรียนทัว ไป
นักเรียนพิการ
รวม
ก่อนประถมศึกษา
100
7
107
ประถมศึกษา
988
46
1,034
มัธยมศึกษาตอนต้น
276
276
รวม
1,364
53
1,417
ตารางที6 5.9 จํานวนคนพิการโรงเรี ยนบางบัว (เพ่งตั&งตรงจิตรวิทยาคาร) จําแนกตามระดับชั&น
จํานวนคนพิการ จําแนกตามระดับชั9น
ระดับชั&น
อ.1 อ.2
คนพิการเรี ยนร่ วมในชั&นทัว6 ไป

3

ป.

ป.

ป.

ป.

ป.

1

2

3

4

5

6

ม.1 ม.2 ม.3 รวม

1

2

10

4
9

ห้องเรี ยนการศึกษาพิเศษ
รวม (คน)

ป.

3

4

14
9

20
14

1

43
22

53

จากตารางที6 5.9 สรุ ปได้วา่ โรงเรี ยนบางบัว (เพ่งตั&งตรงจิตรวิทยาคาร) มีคนพิการเรี ยนร่ วม
ในชั&นเรี ยนทัว6 ไป ร้อยละ 18.87 ของคนพิการทั&งหมด และมีคนพิการที6เรี ยนในห้องเรี ยนการศึกษา
พิเศษ ร้อยละ 81.13 ของคนพิการทั&งหมด ห้องเรี ยนการศึกษาพิเศษ 1 ห้องจะมีคนพิการ 2 ระดับชั&น
ได้แก่ ระดับชั&นประถมศึกษาปี ที6 1-2 จํานวน 1 ห้อง ระดับชั&นประถมศึกษาปี ที6 3-4 จํานวน 1 ห้อง
และระดับชั&นประถมศึกษาปี ที6 5-6 จํานวน 1 ห้อง เมื6อเปรี ยบเทียบตามระดับชั&นห้องเรี ยนพิเศษ
พบว่าห้องเรี ยนพิเศษระดับชั&นที6มีคนพิการมากที6สุดคือ ห้องเรี ยนระดับชั&นประถมศึกษาปี ที6 5-6
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(ร้อยละ 46.51) รองลงมาคือห้องเรี ยนระดับชั&นประถมศึกษาปี ที6 3-4 (ร้อยละ 32.58) และน้อยที6สุด
คือห้องเรี ยนระดับชั&นประถมศึกษาปี ที6 1-2 (ร้อยละ 20.93) จํานวนคนพิการที6เรี ยนร่ วมในชั&นเรี ยน
ทัว6 ไปมากที6สุดคือ ระดับชั&นอนุบาล 1 (ร้อยละ 40) และน้อยที6สุดคือระดับชั&นประถมศึกษาปี ที6 5
(ร้อยละ 10)
จํานวนครู การศึกษาพิเศษรวมทั&งสิ& น 7 คน เป็ นครู ของโรงเรี ยน 3 คน และครู จากศูนย์
การศึกษาพิเศษ 4 คน คิดเป็ นอัตราส่ วนจํานวนครู 1 คน ต่อคนพิการ 8 คน ดังตารางที6 5.10
ตารางที6 5.10 อัตราส่ วนจํานวนครู ต่อคนพิการโรงเรี ยนบางบัว (เพ่งตั&งตรงจิตรวิทยาคาร)
อัตราส่ วนครู :
ครู การศึกษาพิเศษ
คนพิการ
โรงเรี ยน
ศูนย์
การศึกษา
พิเศษ
รวม

3
4

1: 8

7

โรงเรียนที 4 โรงเรียนวัดบ้ านไร่
โรงเรี ยนวัดบ้านไร่ เป็ นโรงเรี ยนขนาดกลาง เปิ ดสอนระดับก่อนประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
ตอนต้น มีจาํ นวนนักเรี ยนทั&งหมด 552 คน เป็ นนักเรี ยนระดับชั&นก่อนประถมศึกษาจํานวน 105 คน
เป็ นคนพิการจํานวน 1 คน ระดับชั&นประถมศึกษาจํานวน 321 คน เป็ นคนพิการจํานวน 12 คน และ
ระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน 126 คน เป็ นคนพิการจํานวน 5 คน ดังตารางที6 5.11 และแยก
ประเภทความพิการตามระดับชั&นดังตารางที6 5.12
ตารางที6 5.11 จํานวนนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดบ้านไร่ ปี การศึกษา 2554
จํานวนนักเรียน ปี การศึกษา 2554 (คน)
ระดับชั9น
นักเรียนทัว ไป
นักเรียนพิการ
รวม
ก่อนประถมศึกษา
104
1
105
ประถมศึกษา
309
12
321
มัธยมศึกษาตอนต้น
121
5
126
รวม
534
18
552
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ตารางที6 5.12 จํานวนคนพิการโรงเรี ยนวัดบ้านไร่ จําแนกตามระดับชั&น
จํานวนคนพิการ จําแนกตามระดับชั9น
ประเภทความพิการ

อ.

อ.

ป.

ป.

ป.

ป.

ป.

ป.

ม.

ม.

ม.

1

2

1

2

3

4

5

6

1

2

3

รวม

1. บุคคลที6มีความบกพร่ องทางการเห็น
2. บุคคลที6มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
3. บุคคลที6มีความบกพร่ องทางสติปัญญา

1

1

4. บุคคลที6มีความบกพร่ องทางร่ างกาย หรื อการ
เคลื6อนไหว หรื อสุขภาพ
1

5. บุคคลที6มีปัญหาทางการเรี ยนรู้

1

1

1

4

6. บุคคลที6มีความบกพร่ องทางการพูดและภาษา
7. บุคคลที6มีความบกพร่ องทางพฤติกรรมหรื อ

1

อารมณ์
8. บุคคลออทิสติก

1

2

4

2

1

2

4

4

1
3

12

9. บุคคลพิการซ้อน
รวม (คน)

2

4

1
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จากตารางที6 5.12 สรุ ปได้วา่ คนพิการประเภทบุคคลออทิสติกมีจาํ นวนมากที6สุด (ร้อยละ
66.67) รองลงมาคือบุคคลที6มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ (ร้อยละ 22.22) และน้อยที6สุดคือบุคคลที6มีความ
บกพร่ องทางพฤติกรรมหรื ออารมณ์และบุคคลที6มีความบกพร่ องทางสติปัญญา (ร้อยละ 5.56) เมื6อ
เทียบตามระดับชั&นพบว่า คนพิการระดับชั&นประถมศึกษาปี ที6 2 ระดับชั&นประถมศึกษาปี ที6 3 และ
ระดับชั&นมัธยมศึกษาปี ที6 1 มีจาํ นวนมากที6สุด (ร้อยละ 22.22) รองลงมาคือระดับชั&นประถมศึกษาปี
ที6 1 และระดับชั&นประถมศึกษาปี ที6 6 (ร้อยละ 11.11)และน้อยที6สุดคือระดับชั&นระดับชั&นอนุบาล 2
และระดับชั&นมัธยมศึกษาปี ที6 2 (ร้อยละ 5.55)
จํานวนครู การศึกษาพิเศษรวมทั&งสิ& น 5 คน เป็ นครู ของโรงเรี ยน 3 คน ครู จากศูนย์การศึกษา
พิเศษ 2 คน และมีพี6เลี& ยงจํานวน 3 คน เป็ นพี6เลี& ยงจากศูนย์การศึกษาพิเศษ 2 คนและพี6เลี& ยงจาก
สํานักงานเขตพื&นที6การศึกษา 1 คน คิดเป็ นอัตราส่ วนจํานวนครู 1 คน ต่อคนพิการ 4 คน และคิดเป็ น
อัตราส่ วนพี6เลี&ยง 1 คน ต่อคนพิการ 6 คน ดังตารางที6 5.13
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ตารางที6 5.13 อัตราส่ วนจํานวนครู ต่อคนพิการโรงเรี ยนวัดบ้านไร่
อัตราส่ วนครู :
ครู การศึกษาพิเศษ
พีเ ลีย9 ง
คนพิการ
เขตพื&นที6
โรงเรี ยน
3
การศึกษา
ศูนย์
ศูนย์
1: 4
การศึกษา
2
การศึกษา
พิเศษ
พิเศษ
5
รวม
รวม

อัตราส่ วนพีเ ลีย9 ง:
คนพิการ
1
1: 6

2
3

โรงเรียนที 5 โรงเรียนภัทรญาณ
โรงเรี ยนภัทรญาณเป็ นโรงเรี ยนขนาดกลาง เปิ ดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีจาํ นวนนักเรี ยนทั&งหมด 1,434 คน เป็ นนักเรี ยนระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน
957 คน เป็ นคนพิการจํานวน 87 คน และระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 477 คน เป็ นคน
พิการจํานวน 18 คน ดังตารางที6 5.14 และแยกประเภทความพิการตามระดับชั&นดังตารางที6 5.15
ตารางที6 5.14 จํานวนนักเรี ยนโรงเรี ยนภัทรญาณ ปี การศึกษา 2554 ของโรงเรี ยนภัทรญาณ
จํานวนนักเรียน ปี การศึกษา 2554 (คน)
ระดับชั9น
นักเรียนทัว ไป
นักเรียนพิการ
รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น
870
87
957
มัธยมศึกษาตอนปลาย
459
18
477
รวม
1,329
105
1,434
ตารางที6 5.15 จํานวนคนพิการโรงเรี ยนภัทรญาณ จําแนกตามระดับชั&น
จํานวนคนพิการ จําแนกตามระดับชั9น
ประเภทความพิการ

ป.

ป.

ป.

ป.

ป.

ป.

ม.

ม.

ม.

ม.

ม.

ม.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1. บุ ค คลที6 มี ค วามบกพร่ อง

1

ทางการเห็น
2. บุ ค คลที6 มี ค วามบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ

1

7

7

รวม
2
1

3

16
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จํานวนคนพิการ จําแนกตามระดับชั9น
ประเภทความพิการ
3. บุคคลที6มีความบกพร่ องทาง
สติปัญญา

ป.

ป.

ป.

ป.

ป.

ป.

ม.

ม.

ม.

ม.

ม.

ม.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

1

2

1

รวม
1

6

4. บุคคลที6มีความบกพร่ องทาง
ร่ างกาย หรื อการเคลื6 อ นไหว

1

1

หรื อสุขภาพ
5.

บุ ค คลที6 มี ปั ญ หาทางการ

เรี ยนรู้

29

33

9

1

72

6. บุ ค คลที6 มี ค วามบกพร่ อง
ทางการพูดและภาษา
7. บุคคลที6มีความบกพร่ องทาง

2

พฤติกรรมหรื ออารมณ์
8. บุคคลออทิสติก

2
2

2

1

20

10

3

5

9. บุคคลพิการซ้อน
รวม (คน)

32

35

5

105

จากตารางที6 5.15 สรุ ปได้วา่ คนพิการประเภทบุคคลออทิสติกมีจาํ นวนมากที6สุด (ร้อยละ
66.67) รองลงมาคือบุคคลที6มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ (ร้อยละ 22.22) และน้อยที6สุดคือบุคคลที6มีความ
บกพร่ องทางพฤติกรรมหรื ออารมณ์และบุคคลที6มีความบกพร่ องทางสติปัญญา (ร้อยละ 5.56) เมื6อ
เทียบตามระดับชั&นพบว่า คนพิการระดับชั&นประถมศึกษาปี ที6 2 ระดับชั&นประถมศึกษาปี ที6 3 และ
ระดับชั&นมัธยมศึกษาปี ที6 1 มีจาํ นวนมากที6สุด (ร้อยละ 22.22) รองลงมาคือระดับชั&นประถมศึกษาปี
ที6 1 และระดับชั&นประถมศึกษาปี ที6 6 (ร้อยละ 11.11) และน้อยที6สุดคือระดับชั&นระดับชั&นอนุบาล 2
และระดับชั&นมัธยมศึกษาปี ที6 2 (ร้อยละ 5.55)
จํานวนครู การศึกษาพิเศษรวมทั&งสิ& น 7 คน เป็ นครู ของโรงเรี ยน 5 คน ครู ล่ามจากศูนย์
การศึกษาพิเศษ 2 คน และมีพี6เลี&ยงจํานวน 4 คน คิดเป็ นอัตราส่ วนจํานวนครู 1 คน ต่อคนพิการ 15
คน และคิดเป็ นอัตราส่ วนพี6เลี&ยง 1 คน ต่อคนพิการ 27 คน ดังตารางที6 5.16
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ตารางที6 5.16 อัตราส่ วนจํานวนครู ต่อคนพิการโรงเรี ยนภัทรญาณ
อัตราส่ วนครู :
ครู การศึกษาพิเศษ
พีเ ลีย9 ง
คนพิการ
โรงเรี ยน
ศูนย์
การศึกษา
พิเศษ
รวม

อัตราส่ วนพีเ ลีย9 ง:
คนพิการ

5
2

1: 4

โรงเรี ยน

4

รวม

4

7

1: 27

1. 2 ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษาสํ าหรับคนพิการในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วม ในปี
การศึกษา 2554
เนื6องจากข้อมูลที6ได้จากแบบสอบถามไม่เพียงพอในการนํามาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม ผูว้ ิจยั จึงศึกษาข้อมูลเพิ6มเติมจาก
ข้อมูลทุติยภูมิได้แก่ แผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ 2554 ของโรงเรี ยนรวมทั&งสิ& นจํานวน 5
โรง โดยนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยน
แกนนําจัดการเรี ยนร่ วมปี งบประมาณ 2554 เป็ นรายโรงเรี ยนดังนี&
การใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัว6 ไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาขั&นพื&นฐาน โรงเรี ยนมาสามารถนํางบประมาณนี& ไปใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตาม
กรอบที6กระทรวงศึกษาธิการวางไว้ ตามรายการดังนี&
1) รายการค่าจัดการเรี ยนการสอน
การใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัว6 ไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาขั&นพื&นฐานรายการค่าจัดการเรี ยนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบ
ของทางราชการ ที6เกี6ยวข้อง โดยใช้ใช้ในลักษณะ3 ประเภท งบรายจ่าย ดังนี&
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1.1) งบบุคลากร ได้แก่ ค่าจ้างชัว6 คราว เช่น จ้างครู อตั ราจ้างรายเดือน พนักงานขับรถ
1.2) งบดําเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทน
วิทยากรวิชาชีพท้องถิ6น ฯลฯ และค่าใช้สอย เช่น ค่าเบี&ยเลี&ยง ค่าเช่าที6พกั ค่าพาหนะ ค่าจ้างซ่ อมแซม
ค่าจ้างเหมาบริ การ ค่าพาหนะพานักเรี ยนไปทัศนะศึกษาแหล่งเรี ยนรู้ ฯลฯ และค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุ
การศึกษา ค่าเครื6 องเขียน ค่าวัสดุ เวชภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษาทรัพย์สินฯลฯ
1.3) งบลงทุน ได้แก่ ค่าครุ ภณ
ั ฑ์ เช่น จัดซื& ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื6 องถ่ายเอกสาร
และค่าที6ดินและสิ6 งก่ อสร้ าง รายจ่ายเพื6อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรื อปรับปรุ งที6ดินและหรื อ
สิ6 งก่อสร้างที6มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมดิน ถนนสะพาน บ่อน้า ฯลฯ
2) รายการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
2.1) กิจกรรมวิชาการเป็ นกิจกรรมที6สถานศึกษาจัดเพิ6มเติมจากการเรี ยนปกติในชั&น
เรี ยนเพื6อให้นกั เรี ยนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ส่ งเสริ มเด็กเก่งให้มีความเป็ นเลิศและ
แก้ไขข้อบกพร่ องของนักเรี ยนเรี ยนอ่อนให้มีศกั ยภาพสู งขึ&น เน้นกิจกรรมที6เสริ มสร้างจินตนาการ
ให้โอกาสนักเรี ยนได้เรี ยนรู้ เช่น กิ จกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนด้านประชาธิ ปไตย ด้านส่ งเสริ ม
การศึกษาอาชี พเพื6อการมีงานทา กิ จกรรมพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา กิ จกรรมปลูกฝัง
ความรู้รักสามัคคี กิจกรรมแก้ปัญหาความขัดแย้ง เช่น ค่ายสันติวธิ ี ค่ายวิทย์-คณิ ตคิดสนุก ค่ายทักษะ
ชีวิต ค่ายภาษาพาเพลิน (แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้) เป็ นต้น โดยกําหนดให้ดาเนินการ
กิจกรรมดังกล่าว อย่างน้อยปี ละ 1 ครั&ง
2.2) กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด เป็ นกิจกรรมที6ช่วยส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมค่านิ ยมที6ดีงามและคุ ณลักษณะที6พึงประสงค์ โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี&
- กิจกรรมคุณธรรม จิตอาสา เช่น ค่ายเด็กดีของชุมชน ค่ายรักษ์โลก ค่ายรักษ์สัตว์
ค่ายยุวชนคนดี กิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ6 งแวดล้อม เป็ นต้น
- ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด เป็ นกิ จกรรมภาคปฏิบตั ิในการเรี ยนลูกเสื อ/เนตร
นารี /ยุวกาชาด โดยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กทักษะการจัดการ การเผชิ ญ
สถานการณ์ การใช้ชีวิตร่ วมกันเป็ นหมู่คณะเช่น การเดินทางไกลการอยู่ค่ายพักแรม การผจญภัย
(ไต่เขาปี นต้นไม้ฯลฯ) โดยกําหนดให้ดาํ เนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อยปี ละ 1 ครั&ง
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2.3) ทัศนศึกษาโดยเน้นภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ของชาติ และท้องถิ6น และ/
หรื อทัศนศึกษาตามแหล่งเรี ยนรู้ต่างๆ เพื6อสร้างเสริ มประสบการณ์ตรงให้กบั นักเรี ยนที6เพิ6มเติม จาก
การเรี ยนในห้องเรี ยน เพื6อให้นกั เรี ยนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวางโดยกําหนดให้
ดําเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อยปี ละ 1 ครั&ง
2.4) การบริ การสารสนเทศ / ICT เป็ นกิ จกรรมการให้บริ การ ICT/ บริ การ
คอมพิวเตอร์ แก่นกั เรี ยนเพิ6มเติมจากการเรี ยนคอมพิวเตอร์ พ&ืนฐาน ตามหลักสู ตรปกติ เช่ น การ
ให้บริ การสื บค้นความรู้ผา่ นระบบอินเตอร์ เน็ต การให้บริ การคอมพิวเตอร์ ในการจัดทาสื6 อรายงาน
การนําเสนอข้อมูล การออกแบบสร้างสรรค์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยกําหนดให้ดาํ เนินการ
กิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อย 40 ชัว6 โมง/ปี /คน
โรงเรียนที 1 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
การจัดการศึกษาข้อมูลค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนชลประทาน
สงเคราะห์ มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี&
ผลการวิเคราะห์ ข ้อมูล ค่ า ใช้จ่า ยรายหัวสําหรั บ นัก เรี ย นทุก คนในโรงเรี ย นชลประทาน
สงเคราะห์ แยกตามรายการค่าใช้จ่าย ตามระดับชั&นการศึกษา ดังตารางที6 5.17 พบว่า ระดับชั&นก่อน
ประถมศึกษามีค่าใช้จ่ายรายหัวในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนจํานวน 1,576.70 บาท ซึ6งค่าใช้จ่าย
น้อยกว่า งบประมาณที6 ไ ด้รั บ จํา นวน 123.30 บาท รายการค่ า หนัง สื อเรี ย นมี ค่า ใช้จ่า ยเท่ า กับ
งบประมาณที6ได้รับจํานวน 200 บาท ค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณที6ได้รับ
จํานวน 300 บาท รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณที6ได้รับจํานวน 200 บาท
และรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนมีค่าใช้จ่ายจํานวน 946.42 บาท ซึ6 งค่าใช้จ่ายมากกว่า
งบประมาณที6ได้รับจํานวน 516.40 บาท รวมทั&ง 5 รายการมีค่าใช้จ่ายรายหัวจํานวน 3,223 บาท ซึ6 ง
ค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 393 บาท
ระดับ ชั&น ประถมศึ ก ษามี ค่ า ใช้จ่ า ยรายหัว ในรายการค่ า จัด การเรี ย นการสอนจํา นวน
1,577.98 บาท ซึ6 งค่าใช้จ่ายน้อยกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 322 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยนมี
ค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณที6ได้รับจํานวน 698.53 บาท ค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ
งบประมาณที6ได้รับจํานวน 360 บาท รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณที6
ได้รับจํานวน 390 บาท และรายการค่ากิ จกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนมีค่าใช้จ่ายจํานวน 1,806.72
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บาท ซึ6 งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 1,327 บาท รวมทั&ง 5 รายการมีค่าใช้จ่ายราย
หัวจํานวน 4,833 บาท ซึ6งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 1,005 บาท
ระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนต้น มีค่าใช้จ่ายรายหัวในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนจํานวน
1,576.70 บาท ซึ6งค่าใช้จ่ายน้อยกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 1,923 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยนมี
ค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณที6ได้รับจํานวน 781.24 บาท ค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ
งบประมาณที6ได้รับจํานวน 450 บาท รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณที6
ได้รับจํานวน 420 บาท และรายการค่ากิ จกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนมีค่าใช้จ่ายจํานวน 2,123.93
บาท ซึ6 งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 1,244 บาท รวมทั&ง 5 รายการมีค่าใช้จ่ายราย
หัวจํานวน 5,352 บาท ซึ6งค่าใช้จ่ายน้อยกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 679 บาท
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนชลประทานสงเคราะห์
ซึ6 งมีค่าใช้จ่ายสู งกว่านักเรี ยนทัว6 ไป แยกตามรายการค่าใช้จ่ายตามระดับชั&นการศึกษา ดังตารางที6
5.19 พบว่า ระดับชั&นก่อนประถมศึกษา คนพิการมีค่าใช้จ่ายรายหัวในรายการค่าจัดการเรี ยนการ
สอนจํานวน 1,731.34 บาท ซึ6 งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 31.30 บาท รายการค่า
หนังสื อเรี ย นมี ค่า ใช้จ่า ยเท่า กับ งบประมาณที6 ได้รับ จํา นวน 200 บาท ค่ าเครื6 องแบบนักเรี ย นมี
ค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณที6ได้รับจํานวน 300 บาท รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ
งบประมาณที6ได้รับจํานวน 200 บาท และรายการค่ากิ จกรรมพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยนมีค่าใช้จ่า ย
จํานวน 1,307.24 บาท ซึ6 งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 877.20 บาท รวมทั&ง 5
รายการมีค่าใช้จ่ายรายหัวจํานวน 3,739 บาท ซึ6 งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 909
บาท
ระดับ ชั&นประถมศึ ก ษา คนพิ ก ารมี ค่ า ใช้จ่ า ยรายหัว ในรายการค่ า จัด การเรี ย นการสอน
จํานวน 1,732.62 บาท ซึ6งค่าใช้จ่ายน้อยกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 167 บาท รายการค่าหนังสื อ
เรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณที6ได้รับจํานวน 698.53 บาท ค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนมีค่าใช้จ่าย
เท่ า กับ งบประมาณที6 ไ ด้รับ จํา นวน 360 บาท รายการค่ า อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นมี ค่ า ใช้จ่ า ยเท่ า กับ
งบประมาณที6ได้รับจํานวน 390 บาท และรายการค่ากิ จกรรมพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยนมีค่าใช้จ่า ย
จํานวน 2,167.54 บาท ซึ6งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 1,688 บาท รวมทั&ง 5 รายการ
มีค่าใช้จ่ายรายหัวจํานวน 5,349 บาท ซึ6งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 1,520 บาท
ระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนต้น คนพิการมีค่าใช้จ่ายรายหัวในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอน
จํานวน 1,731.34 บาท ซึ6 งค่าใช้จ่ายน้อยกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 1,769 บาท รายการค่า
หนังสื อเรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณที6ได้รับจํานวน 781.24 บาท ค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนมี
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ค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณที6ได้รับจํานวน 450 บาท รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ
งบประมาณที6ได้รับจํานวน 420 บาท และรายการค่ากิ จกรรมพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยนมีค่าใช้จ่า ย
จํานวน 2,484.76 บาท ซึ6งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 1,605 บาท รวมทั&ง 5 รายการ
มีค่าใช้จ่ายรายหัวจํานวน 5,867 บาท ซึ6งค่าใช้จ่ายน้อยกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 164 บาท
เมื6อเปรี ยบเทียบตามรายการค่าใช้จ่าย ดังตารางที6 5.20 พบว่า ค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับคน
พิการในทุกระดับชั&นมีค่าใช้จ่ายในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนมากว่านักเรี ยนทัว6 ไป จํานวน
154.64 บาท และรายการค่ากิ จกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับคนพิการในทุก
ระดับชั&นมีค่าใช้จ่ายในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนมากว่านักเรี ยนทัว6 ไป จํานวน 360.82 บาท
ส่ วนรายการค่าเครื6 องแบบนักเรี ยน ค่าหนังสื อเรี ยน ค่าอุปกรณ์การเรี ยนคนพิการและนักเรี ยนทัว6 ไป
มีค่าใช้จ่ายในจํานวนที6เท่ากัน เมื6อรวมทุกรายการค่าใช้จ่ายพบว่า คนพิการมีค่าใช้จ่ายรายหัวมากว่า
นักเรี ยนทัว6 ไปจํานวน 515.46 บาท
สรุ ป ค่ าใช้จ่า ยที6 ใ ช้ท& งั เงิ นงบประมาณและเงิ นนอกประมาณ ของโรงเรี ย นชลประทาน
สงเคราะห์ในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ แยกตามระดับชั&น ดังตารางที6 5.21 พบว่า ระดับชั&น
ก่ อนประถมศึกษามีค่าใช้จ่ายในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนรวม 1,757.25 บาท รายการค่า
หนังสื อเรี ยนรวม 200 บาท รายการค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนรวม 300 บาท รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยน
รวม 200 บาท รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนรวม 1,363.15 บาท และรวมทั&ง 5 รายการมี
ค่าใช้จ่ายรวม 4,520.40 บาท
ระดับชั&นประถมศึกษามีค่าใช้จ่ายในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนรวม 1,758.53 บาท
รายการค่าหนังสื อเรี ยนรวม 698.53 บาท รายการค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนรวม 360 บาท รายการค่า
อุปกรณ์การเรี ยนรวม 390 บาท รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนรวม 2,167.54 บาท และ
รวมทั&ง 5 รายการมีค่าใช้จ่ายรวม 6,879.04 บาท
ระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนต้นมีค่าใช้จ่ายในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนรวม 1,757.25
บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยนรวม 781.24 บาท รายการค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนรวม 450 บาท รายการ
ค่าอุปกรณ์การเรี ยนรวม 420 บาท รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนรวม 2,540.67 บาท และ
รวมทั&ง 5 รายการมีค่าใช้จ่ายรวม 7,600.40 บาท

ตารางที6 5.17 เปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับนักเรี ยนทุกคนกับงบประมาณที6โรงเรี ยนชลประทานสงเคราะห์ได้รับ
ค่ าใช้ จ่ายรายหัวสํ าหรับนักเรี ยนทุกคนในโรงเรียน (บาท)
รายการ

ก่ อนประถมศึกษา
งบที6ได้

ค่าใช้จ่าย

ประถมศึกษา
ผลต่าง

งบที6ได้

ค่าใช้จ่าย

มัธยมศึกษาตอนต้ น
ผลต่าง

งบที6ได้

ค่าใช้จ่าย

ผลต่าง

ค่ าจัดการเรียน
การสอน

1,700.00

1,576.70

123.30

1,900.00

1,577.98

322.00

3,500.00

1,576.70

1,923.00

ค่ าหนังสื อเรียน

200.00

200.00

0.00

698.53

698.53

0.00

781.24

781.24

0.00

300.00

300.00

0.00

360.00

360.00

0.00

450.00

450.00

0.00

200.00

200.00

0.00

390.00

390.00

0.00

420.00

420.00

0.00

430.00

946.42

-516.40

480.00

1,806.72

-1,327.00

880.00

2,123.93

-1,244.00

2,830.00

3,223.00

-393.00

3,829.00

4,833.00

-1,005.00

6,031.00

5,352.00

679.00

ค่ าเครืองแบบ
นักเรี ยน
ค่ าอุปกรณ์ การ
เรียน
ค่ ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
รวม

185

186
ตารางที6 5.18 สรุ ป จํา นวนค่ า ใช้จ่า ยสํา หรั บ นัก เรี ย นทุ ก คนจากเงิ น งบประมาณแผ่นดิ น ที6 ใ ช้ใ น
โครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ 2554 ของโรงเรี ยนชลประทานสงเคราะห์
ค่ าใช้ จ่ายรายหัวสํ าหรับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน (บาท)
รายการ

ก่อนประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้ น

Mean

N=275

Mean

1,232,402.38

1,577.98

433,592.50

1,576.70

545,551.93

698.53

214,841.00

781.24

58,800.00 300.00
281,160.00
ค่ าเครืองแบบ
นักเรียน
ค่ าอุปกรณ์การ 39,200.00 200.00 304,590.00
เรียน
185,498.32 946.42 1,411,048.32
ค่ ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
631,731.52 3,223.12 3,774,752.63
รวม

360.00

123,750.00

450.00

390.00

115,500.00

420.00

1,806.72

584,080.75

2,123.93

4,833.23

1,471,764.25

5,351.87

N=196
ค่ าจัดการเรียน
การสอน
ค่ าหนังสื อเรียน

Mean

ประถมศึกษา

309,033.20 1,576.70
39,200.00

200.00

N=781

ตารางที6 5.19 เปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับคนพิการกับงบประมาณที6โรงเรี ยนชลประทานสงเคราะห์ได้รับ
ค่ าใช้ จ่ายรายหัวสํ าหรับคนพิการ (บาท)
รายการ

ก่ อนประถมศึกษา
งบที6ได้

ค่าใช้จ่าย

ประถมศึกษา
ผลต่าง

งบที6ได้

ค่าใช้จ่าย

มัธยมศึกษาตอนต้ น
ผลต่าง

งบที6ได้

ค่าใช้จ่าย

ผลต่าง

ค่ าจัดการเรียน
การสอน

1,700.00

1,731.34

-31.30

1,900.00

1,732.62

167.00

3,500.00

1,731.34

1,769.00

ค่ าหนังสื อเรียน

200.00

200.00

0.00

698.53

698.53

0.00

781.24

781.24

0.00

300.00

300.00

0.00

360.00

360.00

0.00

450.00

450.00

0.00

200.00

200.00

0.00

390.00

390.00

0.00

420.00

420.00

0.00

430.00

1,307.24

-877.20

480.00

2,167.54

-1,688.00

880.00

2,484.76

-1,605.00

2,830.00

3,739.00

-909.00

3,829.00

5,349.00

-1,520.00

6,031.00

5,867.00

164.00

ค่ าเครืองแบบ
นักเรี ยน
ค่ าอุปกรณ์ การ
เรียน
ค่ ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
รวม

187

188
ตารางที6 5.20 ค่ า ใช้จ่ า ยรายหัว โครงการพิ เ ศษที6 จ ัด ให้เ ฉพาะสํา หรั บ คนพิก ารของโรงเรี ย น
ชลประทานสงเคราะห์
ค่ าใช้ จ่ายรายหัวโครงการพิเศษสํ าหรับคนพิการ (บาท)
รายการ
ค่ าจัดการเรียนการ
สอน

ก่อนประถมศึกษา
N=2
309.28

ประถมศึกษา

Mean
N=67
154.64 10,360.88

มัธยมศึกษาตอนต้ น

Mean
154.64

N=28
2,783.52

Mean
154.64

ค่ าหนังสื อเรียน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ค่ าเครืองแบบ
นักเรียน
ค่ าอุปกรณ์การ
เรียน
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
รวม

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

721.64

360.82 24,174.94

360.82

6,494.76

360.82

1,030.92

515.46 34,535.82

515.46

9,278.28

515.46

ตารางที6 5.21 สรุ ปค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับคนพิการตามโครงการในแผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ 2554 ของโรงเรี ยนชลประทานสงเคราะห์
ค่ าใช้ จ่ายรายหัวสํ าหรับคนพิการ (บาท)
รายการ

ก่ อนประถมศึกษา
เงินงบฯ

เงินนอกงบฯ

ประถมศึกษา
รวม

เงินงบฯ

เงินนอกงบฯ

มัธยมศึกษาตอนต้ น
รวม

เงินงบฯ

เงินนอกงบฯ

รวม

ค่ าจัดการเรียน
การสอน

1,731.34

25.91

1,757.25

1,732.62

25.91

1,758.53

1,731.34

25.91

1,757.25

ค่ าหนังสื อเรียน

200.00

0.00

200.00

698.53

0.00

698.53

781.24

0.00

781.24

300.00

0.00

300.00

360.00

0.00

360.00

450.00

0.00

450.00

200.00

0.00

200.00

390.00

0.00

390.00

420.00

0.00

420.00

1,307.24

55.91

1,363.15

2,167.54

55.91

2,223.45

2,484.76

55.91

2,540.67

3,738.58

81.82

3,820.40

5,348.69

81.82

5,430.51

5,867.34

81.82

5,949.16

ค่ าเครืองแบบ
นักเรี ยน
ค่ าอุปกรณ์ การ
เรียน
ค่ ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
รวม

189

190
โรงเรียนที 2 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั9งตรงจิตรวิทยาคาร)
การจัดการศึกษาข้อมูลค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนบางบัว (เพ่งตั&ง
ตรงจิตรวิทยาคาร) มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี&
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับนักเรี ยนทุกคนในโรงเรี ยนบางบัว (เพ่งตั&ง
ตรงจิตรวิทยาคาร) แยกตามรายการค่าใช้จ่าย ตามระดับชั&นการศึกษา ดังตารางที6 5.22 พบว่า
ระดับชั&นก่อนประถมศึกษามีค่าใช้จ่ายรายหัวในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนจํานวน 2,969.29
บาท ซึ6 งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 1,269.29 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยนมี
ค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณที6ได้รับจํานวน 200 บาท ค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ
งบประมาณที6ได้รับจํานวน 300 บาท รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณที6
ได้รับจํานวน 200 บาท และรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนมีค่าใช้จ่ายจํานวน 849.55 บาท
ซึ6 งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 419.55 บาท รวมทั&ง 5 รายการมีค่าใช้จ่ายรายหัว
จํานวน 4,518.84 บาท ซึ6งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 1,688.84 บาท
ระดับ ชั&น ประถมศึ ก ษามี ค่ า ใช้จ่ า ยรายหัว ในรายการค่ า จัด การเรี ย นการสอนจํา นวน
2,315.09 บาท ซึ6งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 415.09 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยน
มีค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณที6ได้รับจํานวน 698.53 บาท ค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ
งบประมาณที6ได้รับจํานวน 360 บาท รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณที6
ได้รับจํานวน 390 บาท และรายการค่ากิ จกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนมีค่าใช้จ่ายจํานวน 1,363.99
บาท ซึ6 งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 883.99 บาท รวมทั&ง 5 รายการมีค่าใช้จ่ายราย
หัวจํานวน 5,127.61 บาท ซึ6งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 1,299.08 บาท
ระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนต้น มีค่าใช้จ่ายรายหัวในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนจํานวน
2,315.09 บาท ซึ6 งค่าใช้จ่ายน้อยกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 1,184.91 บาท รายการค่าหนังสื อ
เรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณที6ได้รับจํานวน 781.24 บาท ค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนมีค่าใช้จ่าย
เท่ า กับ งบประมาณที6 ไ ด้รับ จํา นวน 450 บาท รายการค่ า อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นมี ค่ า ใช้จ่ า ยเท่ า กับ
งบประมาณที6ได้รับจํานวน 420 บาท และรายการค่ากิ จกรรมพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยนมีค่าใช้จ่า ย
จํานวน 2,030.57 บาท ซึ6 งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 1,150.57 บาท รวมทั&ง 5
รายการมีค่าใช้จ่ายรายหัวจํานวน 5,996.90 บาท ซึ6 งค่าใช้จ่ายน้อยกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน
34.34 บาท
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนบางบัว (เพ่งตั&งตรงจิตร
วิทยาคาร) ซึ6งมีค่าใช้จ่ายสู งกว่านักเรี ยนทัว6 ไป แยกตามรายการค่าใช้จ่ายตามระดับชั&นการศึกษา ดัง
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ตารางที6 5.24 พบว่า ระดับชั&นก่อนประถมศึกษา คนพิการมีค่าใช้จ่ายรายหัวในรายการค่าจัดการ
เรี ยนการสอนจํานวน 3,346.65 บาท ซึ6 งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 1,646.65 บาท
รายการค่าหนังสื อเรี ยนมีค่าใช้จ่ายจํานวน 577.36 บาท ซึ6 งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับ
จํานวน 377.36 บาท ค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณที6ได้รับจํานวน 300 บาท
รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณที6ได้รับจํานวน 200 บาท และรายการค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนมีค่าใช้จ่ายจํานวน 1,257.10 บาท ซึ6 งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6
ได้รับจํานวน 827.10 บาท รวมทั&ง 5 รายการมีค่าใช้จ่ายรายหัวจํานวน 5,681.11 บาท ซึ6 งค่าใช้จ่าย
มากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 2,851.11 บาท
ระดับ ชั&นประถมศึ ก ษา คนพิ ก ารมี ค่ า ใช้จ่ า ยรายหัว ในรายการค่ า จัด การเรี ย นการสอน
จํานวน 2,692.44 บาท ซึ6 งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 792.44 บาท รายการค่า
หนังสื อเรี ยนมีค่าใช้จ่ายจํานวน 1,075.89 บาท ซึ6 งมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 377.36 บาท
ค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณที6ได้รับจํานวน 360 บาท รายการค่าอุปกรณ์การ
เรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณที6ได้รับจํานวน 390 บาท และรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนมีค่าใช้จ่ายจํานวน 1,771.53 บาท ซึ6 งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 1,291.53
บาท รวมทั&ง 5 รายการมีค่าใช้จ่ายรายหัวจํานวน 6,289.86 บาท ซึ6 งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6
ได้รับจํานวน 2,461.33 บาท
เมื6อเปรี ยบเทียบตามรายการค่าใช้จ่าย ดังตารางที6 5.25 พบว่า ค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับคน
พิการในทุกระดับชั&นมีค่าใช้จ่ายในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนมากว่านักเรี ยนทัว6 ไป จํานวน
377.36 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยนมีค่าใช้จ่ายมากกว่านักเรี ยนทัว6 ไปจํานวน 377.36 บาท และ
รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับคนพิการในทุกระดับชั&นมีค่าใช้จ่าย
ในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนมากว่านักเรี ยนทัว6 ไป จํานวน 407.55 บาท ส่ วนรายการค่า
เครื6 องแบบนักเรี ยน ค่าอุปกรณ์การเรี ยน คนพิการและนักเรี ยนทัว6 ไปมีค่าใช้จ่ายในจํานวนที6เท่ากัน
เมื6อรวมทุกรายการค่าใช้จ่ายพบว่า คนพิการมีค่าใช้จ่ายรายหัวมากว่านักเรี ยนทัว6 ไปจํานวน 1,162.27
บาท
สรุ ปค่าใช้จ่ายที6ใช้ท& งั เงินงบประมาณและเงินนอกประมาณ ของโรงเรี ยนโรงเรี ยนบางบัว
(เพ่งตั&งตรงจิตรวิทยาคาร) ในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ แยกตามระดับชั&น ดังตารางที6 5.26
พบว่า ระดับชั&นก่อนประถมศึกษามีค่าใช้จ่ายในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนรวม 4,667.70 บาท
รายการค่าหนังสื อเรี ยนรวม 577.36 บาท รายการค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนรวม 300 บาท รายการค่า
อุปกรณ์การเรี ยนรวม 200 บาท รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนรวม 1,548.43 บาท และ
รวมทั&ง 5 รายการมีค่าใช้จ่ายรวม 7,293.49 บาท

192
ระดับชั&นประถมศึกษามีค่าใช้จ่ายในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนรวม 4,013.49 บาท
รายการค่าหนังสื อเรี ยนรวม 1,075.89 บาท รายการค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนรวม 360 บาท รายการค่า
อุปกรณ์การเรี ยนรวม 390 บาท รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนรวม 2,000.69 บาท และ
รวมทั&ง 5 รายการมีค่าใช้จ่ายรวม 7,840.07 บาท

ตารางที6 5.22 เปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับนักเรี ยนทุกคนกับงบประมาณที6โรงเรี ยนบางบัว (เพ่งตั&งตรงจิตรวิทยาคาร) ได้รับ
ค่ าใช้ จ่ายรายหัวสํ าหรับนักเรี ยนทุกคนในโรงเรียน (บาท)
รายการ

ก่ อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

งบที6ได้

ค่าใช้จ่าย

ค่ าจัดการเรียน
การสอน

1,700.00

2,969.29

-1,269.29

1,900.00

2,315.09

-415.09

3,500.00

2,315.09

1,184.91

ค่ าหนังสื อเรียน

200.00

200.00

0.00

698.53

698.53

0.00

781.24

781.24

0.00

300.00

300.00

0.00

360.00

360.00

0.00

450.00

450.00

0.00

200.00

200.00

0.00

390.00

390.00

0.00

420.00

420.00

0.00

430.00

849.55

-419.55

480.00

1,363.99

-883.99

880.00

2,030.57

-1,150.57

2,830.00

4,518.84

-1,688.84

3,828.53

5,127.61

-1,299.08

6,031.24

5,996.90

34.34

ค่ าเครืองแบบ
นักเรี ยน
ค่ าอุปกรณ์ การ
เรียน
ค่ ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
รวม

ผลต่าง

งบที6ได้

ค่าใช้จ่าย

มัธยมศึกษาตอนต้ น
ผลต่าง

งบที6ได้

ค่าใช้จ่าย

ผลต่าง
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ตารางที6 5.23 สรุ ป จํา นวนค่ า ใช้จ่า ยสํา หรั บ นัก เรี ย นทุ ก คนจากเงิ น งบประมาณแผ่นดิ น ที6 ใ ช้ใ น
โครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ 2554 ของโรงเรี ยนบางบัว (เพ่งตั&งตรงจิตรวิทยา
คาร)
ค่ าใช้ จ่ายรายหัวสํ าหรับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน (บาท)
รายการ

ก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

N=105

Mean

ค่ าจัดการเรียน
การสอน

311,775.45

2,969.29

ค่ าหนังสื อเรียน

21,000.00

200.00

723,677.08

698.53

192,794.28

698.53

31,500.00

300.00

372,960.00

360.00

99,360.00

360.00

21,000.00

200.00

404,040.00

390.00

107,640.00

390.00

89,202.75

849.55

1,413,093.64 1,363.99

376,461.24 1,363.99

474,478.20

4,518.84

5,312,203.96 5,127.61

1,415,220.36 5,127.61

ค่ าเครืองแบบ
นักเรียน
ค่ าอุปกรณ์การ
เรียน
ค่ ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
รวม

N=1,036

Mean

มัธยมศึกษาตอนต้ น

2,398,433.24 2,315.09

N=276

Mean

638,964.84 2,315.09

ตารางที6 5.24 เปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับคนพิการกับงบประมาณที6โรงเรี ยนบางบัว (เพ่งตั&งตรงจิตรวิทยาคาร) ได้รับ
ค่ าใช้ จ่ายรายหัวสํ าหรับคนพิการ (บาท)
รายการ

ก่ อนประถมศึกษา
งบที6ได้

ค่าใช้จ่าย

ประถมศึกษา
ผลต่าง

งบที6ได้

ค่าใช้จ่าย

มัธยมศึกษาตอนต้ น
ผลต่าง

งบที6ได้

ค่าใช้จ่าย

ผลต่าง

ค่ าจัดการเรียน
การสอน

1,700.00

3,346.65

-1,646.65

1,900.00

2,692.44

-792.44

0.00

0.00

0.00

ค่ าหนังสื อเรียน

200

577.36

-377.36

698.53

1,075.89

-377.36

0.00

0.00

0.00

300

300

0.00

360

360

0.00

0.00

0.00

0.00

200

200

0.00

390

390

0.00

0.00

0.00

0.00

430

1,257.10

-827.10

480

1,771.53

-1,291.53

0.00

0.00

0.00

2,830.00

5,681.11

-2,851.11

3,828.53

6,289.86

-2,461.33

0.00

0.00

0.00

ค่ าเครืองแบบ
นักเรี ยน
ค่ าอุปกรณ์ การ
เรียน
ค่ ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
รวม
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ตารางที6 5.25 ค่าใช้จ่ายรายหัวโครงการพิเศษที6จดั ให้เฉพาะสําหรับคนพิการของโรงเรี ยนบางบัว
(เพ่งตั&งตรงจิตรวิทยาคาร)
ค่ าใช้ จ่ายรายหัวโครงการพิเศษสํ าหรับคนพิการ (บาท)
รายการ

ก่อนประถมศึกษา
N=7

Mean

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้ น

N=46

Mean

N=0

Mean

ค่ าจัดการเรียนการ
สอน

2,641.52

377.36

17,358.56

377.36

0.00

0.00

ค่ าหนังสื อเรียน

2,641.52

377.36

390,944.96

377.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,852.85

407.55

422,221.80

407.55

0.00

0.00

8,135.89

1,162.27

830,525.32 1,162.27

0.00

0.00

ค่ าเครืองแบบ
นักเรียน
ค่ าอุปกรณ์การ
เรียน
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
รวม

ตารางที6 5.26 สรุ ปค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับคนพิการตามโครงการในแผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ 2554 ของโรงเรี ยนบางบัว (เพ่งตั&งตรงจิตรวิทยาคาร)
ค่ าใช้ จ่ายรายหัวสํ าหรับคนพิการ (บาท)
รายการ

ก่ อนประถมศึกษา
เงินงบฯ

เงินนอกงบฯ

ประถมศึกษา
รวม

เงินงบฯ

เงินนอกงบฯ

มัธยมศึกษาตอนต้ น
รวม

เงินงบฯ

เงินนอกงบฯ

รวม

ค่ าจัดการเรียน
การสอน

3,346.65

1,321.05

4,667.70

2,692.44

1,321.05

4,013.49

0.00

0.00

0.00

ค่ าหนังสื อเรียน

577.36

0.00

577.36

1,075.89

0.00

1,075.89

0.00

0.00

0.00

300.00

0.00

300.00

360.00

0.00

360.00

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

200.00

390.00

0.00

390.00

0.00

0.00

0.00

1,257.10

291.33

1,548.43

1,771.53

229.16

2,000.69

0.00

0.00

0.00

5,681.11

1,612.38

7,293.49

6,289.86

1,550.21

7,840.07

0.00

0.00

0.00

ค่ าเครืองแบบ
นักเรี ยน
ค่ าอุปกรณ์ การ
เรียน
ค่ ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
รวม
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โรงเรียนที 3 โรงเรียนวัดมหาบุศย์
การจัดการศึกษาข้อมูลค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนวัดมหาบุศย์ มี
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี&
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับนักเรี ยนทุกคนในโรงเรี ยนวัดมหาบุศย์ แยก
ตามรายการค่าใช้จ่าย ตามระดับชั&นการศึกษา ดังตารางที6 5.27 พบว่า ระดับชั&นก่อนประถมศึกษามี
ค่าใช้จ่ายรายหัวในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนจํานวน 1,211.51 บาท ซึ6 งค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
งบประมาณที6ได้รับจํานวน 488.49 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยนมีค่าใช้จ่ายจํานวน 220.23 บาท ซึ6 ง
มากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 20.23 บาท ค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณ
ที6ได้รับจํานวน 300 บาท รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณที6ได้รับจํานวน
200 บาท และรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนมีค่าใช้จ่ายจํานวน 1,521.80 บาท ซึ6 งค่าใช้จ่าย
มากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 1,091.80 บาท รวมทั&ง 5 รายการมีค่าใช้จ่ายรายหัวจํานวน
3,453.54 บาท ซึ6งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 623.54 บาท
ระดับ ชั&น ประถมศึ ก ษามี ค่ า ใช้จ่ า ยรายหัว ในรายการค่ า จัด การเรี ย นการสอนจํา นวน
1,121.85 บาท ซึ6งค่าใช้จ่ายน้อยกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 778.15 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยน
มีค่าใช้จ่ายจํานวน 781.76 บาท ซึ6 งมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 83.23 บาท ค่าเครื6 องแบบ
นักเรี ย นมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ งบประมาณที6 ได้รับจํานวน 360 บาท รายการค่าอุปกรณ์ การเรี ยนมี
ค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณที6ได้รับจํานวน 390 บาท และรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนมี
ค่า ใช้จ่า ยจํานวน 1,514.91 บาท ซึ6 ง ค่ าใช้จ่ายมากกว่า งบประมาณที6 ได้รับ จํา นวน 1,034.91 บาท
รวมทั&ง 5 รายการมีค่าใช้จ่ายรายหัวจํานวน 4,168.52 บาท ซึ6 งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับ
จํานวน 339.99 บาท
ผลการวิเคราะห์ ข ้อมูล ค่ า ใช้จ่ า ยรายหัวสํา หรั บ คนพิ ก ารในโรงเรี ย นวัดมหาบุ ศ ย์ ซึ6 ง มี
ค่าใช้จ่ายสู งกว่านักเรี ยนทัว6 ไป แยกตามรายการค่าใช้จ่ายตามระดับชั&นการศึกษา ดังตารางที6 5.29
พบว่า ระดับชั&นประถมศึกษา คนพิการมีค่าใช้จ่ายรายหัวในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนจํานวน
1,285.60 บาท ซึ6งค่าใช้จ่ายน้อยกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 614.40 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยน
มีค่าใช้จ่ายจํานวน 781.76 บาท ซึ6 งมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 83.23 บาท ค่าเครื6 องแบบ
นักเรี ย นมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ งบประมาณที6 ได้รับจํานวน 360 บาท รายการค่าอุปกรณ์ การเรี ยนมี
ค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณที6ได้รับจํานวน 390 บาท และรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนมี
ค่าใช้จ่ายจํานวน 1,807.41 บาท ซึ6 งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 1,327.41 บาท
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รวมทั&ง 5 รายการมีค่าใช้จ่ายรายหัวจํานวน 4,624.77 บาท ซึ6 งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับ
จํานวน 796.24 บาท
เมื6อเปรี ยบเทียบตามรายการค่าใช้จ่าย ดังตารางที6 5.30 พบว่า ค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับคน
พิการในทุกระดับชั&นมีค่าใช้จ่ายในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนมากว่านักเรี ยนทัว6 ไป จํานวน
163.75 บาท และรายการค่ากิ จกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับคนพิการในทุก
ระดับชั&นมีค่าใช้จ่ายในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนมากว่านักเรี ยนทัว6 ไป จํานวน 292.50 บาท
ส่ วนรายการค่าเครื6 องแบบนักเรี ยน ค่าหนังสื อเรี ยน ค่าอุปกรณ์การเรี ยนคนพิการและนักเรี ยนทัว6 ไป
มีค่าใช้จ่ายในจํานวนที6เท่ากัน เมื6อรวมทุกรายการค่าใช้จ่ายพบว่า คนพิการมีค่าใช้จ่ายรายหัวมากว่า
นักเรี ยนทัว6 ไปจํานวน 456.25 บาท
สรุ ปค่าใช้จ่ายที6ใช้ท& งั เงินงบประมาณและเงินนอกประมาณ ของโรงเรี ยนวัดมหาบุศย์ใน
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ แยกตามระดับชั&น ดังตารางที6 5.31 พบว่า ระดับชั&นประถมศึกษามี
ค่าใช้จ่ายในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนรวม 2,293.53 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยนรวม 781.76
บาท รายการค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนรวม 360 บาท รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนรวม 390 บาท รายการ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนรวม 1,840.59 บาท และรวมทั&ง 5 รายการมีค่าใช้จ่ายรวม 5,665.88
บาท

ตารางที6 5.27 เปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับนักเรี ยนทุกคนกับงบประมาณที6โรงเรี ยนวัดมหาบุศย์ ได้รับ
ค่ าใช้ จ่ายรายหัวสํ าหรับนักเรี ยนทุกคนในโรงเรียน (บาท)
รายการ

ก่ อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

งบที6ได้

ค่าใช้จ่าย

ค่ าจัดการเรียน
การสอน

1,700.00

1,211.51

488.49

1,900.00

1,121.85

778.15

0.00

0.00

0.00

ค่ าหนังสื อเรียน

200.00

220.23

-20.23

698.53

781.76

-83.23

0.00

0.00

0.00

300.00

300.00

0.00

360.00

360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

200.00

0.00

390.00

390.00

0.00

0.00

0.00

0.00

430.00

1,521.80

-1,091.80

480.00

1,514.91

-1,034.91

0.00

0.00

0.00

2,830.00

3,453.54

-623.54

3,828.53

4,168.52

-339.99

0.00

0.00

0.00

ค่ าเครืองแบบ
นักเรี ยน
ค่ าอุปกรณ์ การ
เรียน
ค่ ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
รวม

ผลต่าง

งบที6ได้

ค่าใช้จ่าย

มัธยมศึกษาตอนต้ น
ผลต่าง

งบที6ได้

ค่าใช้จ่าย

ผลต่าง

200

201
ตารางที6 5.28 สรุ ป จํา นวนค่ า ใช้จ่า ยสํา หรั บ นัก เรี ย นทุ ก คนจากเงิ น งบประมาณแผ่นดิ น ที6 ใ ช้ใ น
โครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ 2554 ของโรงเรี ยนวัดมหาบุศย์
ค่ าใช้ จ่ายรายหัวสํ าหรับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน (บาท)
รายการ

ก่อนประถมศึกษา
N=138

ค่ าจัดการเรียน
การสอน
ค่ าหนังสื อเรียน
ค่ าเครืองแบบ
นักเรียน
ค่ าอุปกรณ์การ
เรียน
ค่ ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
รวม

Mean

167,188.38 1,211.51

ประถมศึกษา
N=394

Mean

มัธยมศึกษาตอนต้ น
N=0

Mean

442,008.90 1,121.85

0.00

0.00

30,391.74

220.23

308,013.44

781.76

0.00

0.00

41,400.00

300.00

141,840.00

360.00

0.00

0.00

27,600.00

200.00

153,660.00

390.00

0.00

0.00

596,874.54 1,514.91

0.00

0.00

476,588.52 3,453.54 1,642,396.88 4,168.52

0.00

0.00

210,008.40 1,521.80

ตารางที6 5.29 เปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับคนพิการกับงบประมาณที6โรงเรี ยนวัดมหาบุศย์ ได้รับ
ค่ าใช้ จ่ายรายหัวสํ าหรับคนพิการ (บาท)
รายการ

ก่ อนประถมศึกษา
งบที6ได้

ค่าใช้จ่าย

ประถมศึกษา
ผลต่าง

งบที6ได้

ค่าใช้จ่าย

มัธยมศึกษาตอนต้ น
ผลต่าง

งบที6ได้

ค่าใช้จ่าย

ผลต่าง

ค่ าจัดการเรียน
การสอน

0.00

0.00

0.00

1,900.00

1,285.60

614.40

0.00

0.00

0.00

ค่ าหนังสื อเรียน

0.00

0.00

0.00

698.53

781.76

-83.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

360.00

360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

390.00

390.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

480.00

1,807.41

-1,327.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,828.53

4,624.77

-796.24

0.00

0.00

0.00

ค่ าเครืองแบบ
นักเรี ยน
ค่ าอุปกรณ์ การ
เรียน
ค่ ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
รวม

202

203
ตารางที6 5.30 ค่าใช้จ่ายรายหัวโครงการพิเศษที6จดั ให้เฉพาะสําหรับคนพิการของโรงเรี ยนวัดมหาบุศย์
ค่ าใช้ จ่ายรายหัวโครงการพิเศษสํ าหรับคนพิการ (บาท)
รายการ

ก่อนประถมศึกษา
N=0

Mean

ประถมศึกษา
N=32

มัธยมศึกษาตอนต้ น

Mean

N=0

Mean

ค่ าจัดการเรียนการ
สอน

0.00

0.00

5,240.00

163.75

0.00

0.00

ค่ าหนังสื อเรียน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,360.00

292.50

0.00

0.00

0.00

0.00

14,600.00

456.25

0.00

0.00

ค่ าเครืองแบบ
นักเรียน
ค่ าอุปกรณ์การ
เรียน
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
รวม

ตารางที6 5.31 สรุ ปค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับคนพิการตามโครงการในแผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ 2554 ของโรงเรี ยนวัดมหาบุศย์
ค่ าใช้ จ่ายรายหัวสํ าหรับคนพิการ (บาท)
รายการ

ก่ อนประถมศึกษา
เงินงบฯ

เงินนอกงบฯ

ประถมศึกษา
รวม

เงินงบฯ

เงินนอกงบฯ

มัธยมศึกษาตอนต้ น
รวม

เงินงบฯ

เงินนอกงบฯ

รวม

ค่ าจัดการเรียน
การสอน

0.00

0.00

0.00

1,285.60

1,007.93

2,293.53

0.00

0.00

0.00

ค่ าหนังสื อเรียน

0.00

0.00

0.00

781.76

0.00

781.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

360.00

0.00

360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

390.00

0.00

390.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,807.41

33.18

1,840.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,624.77

1,041.11

5,665.88

0.00

0.00

0.00

ค่ าเครืองแบบ
นักเรี ยน
ค่ าอุปกรณ์ การ
เรียน
ค่ ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
รวม

204

205
โรงเรียนที 4 โรงเรียนวัดบ้ านไร่
การจัดการศึกษาข้อมูลค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนวัดบ้านไร่ มีผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี&
ผลการวิเ คราะห์ ข ้อ มูล ค่ า ใช้จ่ า ยรายหัว สํา หรั บ คนพิก ารในโรงเรี ย นวัดบ้า นไร่ เมื6 อ
เปรี ยบเทียบตามรายการค่าใช้จ่าย ดังตารางที6 5.32 พบว่า ค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับคนพิการในทุก
ระดับชั&นมีค่าใช้จ่ายในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนมากว่านักเรี ยนทัว6 ไป จํานวน 1,277.76 บาท
ซึ6งเป็ นค่าใช้จ่ายในการซื&อวัสดุ อุปกรณ์ เพื6อใช้ในการจัดทําสื6 อการเรี ยนการสอนให้กบั คนพิการ
ตารางที6 5.32 ค่าใช้จ่ายรายหัวโครงการพิเศษที6จดั ให้เฉพาะสําหรับคนพิการของโรงเรี ยนวัดบ้านไร่
ค่ าใช้ จ่ายรายหัวโครงการพิเศษสํ าหรับคนพิการ (บาท)
รายการ
ค่ าจัดการเรียนการ
สอน
ค่ าหนังสื อเรียน
ค่ าเครืองแบบ
นักเรียน
ค่ าอุปกรณ์การ
เรียน
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
รวม

ก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

Mean
N=1
N=12
1,277.76 1,277.76 15,333.12

มัธยมศึกษาตอนต้ น

Mean
1,277.76

Mean
N=5
6,388.80 1,277.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,277.76 1,277.76 15,333.12

1,277.76

6,388.80 1,277.76

206
โรงเรียนที 5 โรงเรียนภัทรญาณ
การจัดการศึกษาข้อมูลค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนภัทรญาณ มีผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี&
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ค่ า ใช้ จ่ า ยรายหัว สํ า หรั บ คนพิ ก ารในโรงเรี ยนภัท รญาณ เมื6 อ
เปรี ยบเทียบตามรายการค่าใช้จ่าย ดังตารางที6 5.33 พบว่า ค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับคนพิการในทุก
ระดับชั&นมีค่าใช้จ่ายในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนมากว่านักเรี ยนทัว6 ไป จํานวน 100 บาท และ
รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับคนพิการในทุกระดับชั&นมีค่าใช้จ่าย
ในรายการค่ า จัด การเรี ย นการสอนมากว่า นัก เรี ย นทั6วไป จํา นวน 304.76 บาท ส่ วนรายการค่ า
เครื6 องแบบนักเรี ยน ค่าหนังสื อเรี ยน ค่าอุปกรณ์การเรี ยนคนพิการและนักเรี ยนทัว6 ไปมีค่าใช้จ่ายใน
จํานวนที6เท่ากัน เมื6อรวมทุกรายการค่าใช้จ่ายพบว่า คนพิการมีค่าใช้จ่ายรายหัวมากว่านักเรี ยนทัว6 ไป
จํานวน 404.76 บาท
ตารางที6 5.33 ค่าใช้จ่ายรายหัวโครงการพิเศษที6จดั ให้เฉพาะสําหรับคนพิการของโรงเรี ยนภัทรญาณ
ค่ าใช้ จ่ายรายหัวเฉพาะโครงการสํ าหรับคนพิการ (บาท)
รายการ

มัธยมศึกษาตอนต้ น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

N=87
8,700.00

Mean
100.00

N=18
1,800.00

Mean
100.00

ค่ าหนังสื อเรียน

0.00

0.00

0.00

0.00

ค่ าเครืองแบบ
นักเรียน
ค่ าอุปกรณ์การ
เรียน
ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26,514.12

304.76

5,485.68

304.76

35,214.12

404.76

7,285.68

404.76

ค่ าจัดการเรียนการ
สอน

รวม

207
สรุ ปค่ าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษาสํ าหรับคนพิการในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วม
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุ ปข้อมูลค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม โดยการหาค่าเฉลี6ยซึ6 งมีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ดังตารางที6 5.34 พบว่า ระดับชั&นก่อนประถมศึกษา คนพิการมีค่าใช้จ่ายรายหัวในรายการค่าจัดการ
เรี ยนการสอนจํานวน 2,539.00 บาท ซึ6 งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 839.00 บาท
(ร้ อ ยละ 33.04) รายการค่ า หนัง สื อ เรี ย นมี ค่ า ใช้จ่ า ยจํา นวน 388.68 บาท ซึ6 งค่ า ใช้จ่ า ยมากกว่ า
งบประมาณที6ได้รับจํานวน 188.68 บาท (ร้อยละ 48.54) ค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ
งบประมาณที6ได้รับจํานวน 300 บาท รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณที6
ได้รับจํานวน 200 บาท และรายการค่ากิ จกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนมีค่าใช้จ่ายจํานวน 1,282.17
บาท ซึ6งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 852.17 บาท (ร้อยละ 66.46) รวมทั&ง 5 รายการ
มีค่าใช้จ่ายรายหัวจํานวน 4,709.85 บาท ซึ6 งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 1,879.85
บาท (ร้อยละ 39.91)
ระดับ ชั&นประถมศึ ก ษา คนพิ ก ารมี ค่ า ใช้จ่ า ยรายหัว ในรายการค่ า จัด การเรี ย นการสอน
จํานวน 1,903.55 บาท ซึ6 งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 3.55 บาท (ร้อยละ 0.19)
รายการค่าหนังสื อเรี ยนมีค่าใช้จ่ายจํานวน 852.06 บาท ซึ6 งมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน
153.53 บาท (ร้อยละ 18.02) ค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณที6ได้รับจํานวน 360
บาท รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณที6ได้รับจํานวน 390 บาท และรายการ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนมีค่าใช้จ่ายจํานวน 1,915.49 บาท ซึ6 งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณ
ที6ได้รับจํานวน 1,435.49 บาท (ร้อยละ 74.94) รวมทั&ง 5 รายการมีค่าใช้จ่ายรายหัวจํานวน 5,421.10
บาท ซึ6งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 1,592.57 บาท (ร้อยละ 29.38)
ระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนต้น คนพิการมีค่าใช้จ่ายรายหัวในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอน
จํา นวน 1,731.34 บาท ซึ6 ง ค่ า ใช้จ่ายน้อยกว่า งบประมาณที6 ไ ด้รับ จํา นวน 1,768.66 บาท (ร้ อยละ
50.53) รายการค่ า หนัง สื อเรี ย นมี เท่ า กับ งบประมาณที6 ไ ด้รับ จํา นวน 781.24 บาท ค่ า เครื6 องแบบ
นักเรี ย นมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ งบประมาณที6 ได้รับจํานวน 360 บาท รายการค่าอุปกรณ์ การเรี ยนมี
ค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณที6ได้รับจํานวน 390 บาท และรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนมี
ค่าใช้จ่ายจํานวน 2,484.76 บาท ซึ6งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 1,604.76 บาท (ร้อย
ละ 64.58) รวมทั&ง 5 รายการมี ค่ า ใช้จ่ า ยรายหัวจํา นวน 5,867.34 บาท ซึ6 งค่ า ใช้จ่ า ยน้อ ยกว่า
งบประมาณที6ได้รับจํานวน 163.90 บาท (ร้อยละ 2.72)

208
เมื6อเปรี ยบเทียบตามรายการค่าใช้จ่าย ดังตารางที6 5.35 พบว่า ค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับคน
พิการในทุกระดับชั&นมีค่าใช้จ่ายในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนมากว่านักเรี ยนทัว6 ไป จํานวน
414.70 บาท รายการค่ า หนัง สื อเรี ย นมี ค่า ใช้จ่า ยมากกว่า นักเรี ย นทัว6 ไปจํา นวน 75.47 บาท และ
รายการค่ า กิ จ กรรมพัฒ นาคุ ณ ภาพผูเ้ รี ย นมี ค่ า ใช้จ่ า ยรายหัว สํา หรั บ คนพิก ารในทุ ก ระดับ ชั&น มี
ค่าใช้จ่ายในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนมากว่านักเรี ยนทัว6 ไป จํานวน 273.13 บาท ส่ วนรายการ
ค่าเครื6 องแบบนักเรี ยน ค่า อุปกรณ์ การเรี ยน คนพิการและนักเรี ยนทัว6 ไปมีค่า ใช้จ่ายในจํา นวนที6
เท่ากัน เมื6อรวมทุกรายการค่าใช้จ่ายพบว่า คนพิการมีค่าใช้จ่ายรายหัวมากว่านักเรี ยนทัว6 ไปจํานวน
763.30 บาท
สรุ ปค่าใช้จ่ายที6ใช้ท& งั เงิ นงบประมาณและเงิ นนอกประมาณ ของโรงเรี ยนแกนนําจัดการ
เรี ย นร่ ว ม ในการจัด การศึ ก ษาสํา หรั บ คนพิ ก าร จํา แนกตามระดับ ชั&น ดัง ตารางที6 5.36 พบว่ า
ระดับชั&นก่อนประถมศึกษา คนพิการมีค่าใช้จ่ายรายหัวในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนจํานวน
3,212.48 บาท ซึ6 งค่ า ใช้จ่ า ยมากกว่า งบประมาณที6 ไ ด้รั บ จํา นวน 1,512.48 บาท (ร้ อ ยละ 47.08)
รายการค่าหนังสื อเรี ยนมีค่าใช้จ่ายจํานวน 388.68 บาท ซึ6 งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับ
จํานวน 188.68 บาท (ร้ อยละ 48.54) ค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณที6ได้รับ
จํานวน 300 บาท รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณที6ได้รับจํานวน 200 บาท
และรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนมีค่าใช้จ่ายจํานวน 1,455.79 บาท ซึ6 งค่าใช้จ่ายมากกว่า
งบประมาณที6ได้รับจํานวน 1,025.79 บาท (ร้อยละ 70.46) รวมทั&ง 5 รายการมีค่าใช้จ่ายรายหัว
จํานวน 5,556.95 บาท ซึ6 งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 2,726.95 บาท (ร้อยละ
49.70)
ระดับ ชั&นประถมศึ ก ษา คนพิ ก ารมี ค่ า ใช้จ่ า ยรายหัว ในรายการค่ า จัด การเรี ย นการสอน
จํานวน 2,688.51 บาท ซึ6 งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 788.51 บาท (ร้อยละ 29.33)
รายการค่าหนังสื อเรี ยนมีค่าใช้จ่ายจํานวน 852.06 บาท ซึ6 งมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน
153.53 บาท (ร้อยละ 18.02) ค่าเครื6 องแบบนักเรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณที6ได้รับจํานวน 360
บาท รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณที6ได้รับจํานวน 390 บาท และรายการ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนมีค่าใช้จ่ายจํานวน 2,021.57 บาท ซึ6 งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณ
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ที6ได้รับจํานวน 1,541.57 บาท (ร้อยละ 76.26) รวมทั&ง 5 รายการมีค่าใช้จ่ายรายหัวจํานวน 6,312.14
บาท ซึ6งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 2,483.61 บาท (ร้อยละ 39.35)
ระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนต้น คนพิการมีค่าใช้จ่ายรายหัวในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอน
จํา นวน 1,757.25 บาท ซึ6 ง ค่ า ใช้จ่ายน้อยกว่า งบประมาณที6 ไ ด้รับ จํา นวน 1,742.75 บาท (ร้ อยละ
49.79) รายการค่ า หนัง สื อเรี ย นมี เท่ า กับ งบประมาณที6 ไ ด้รับ จํา นวน 781.24 บาท ค่ า เครื6 องแบบ
นักเรี ย นมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ งบประมาณที6 ได้รับจํานวน 360 บาท รายการค่าอุปกรณ์ การเรี ยนมี
ค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณที6ได้รับจํานวน 390 บาท และรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนมี
ค่าใช้จ่ายจํานวน 2,540.67 บาท ซึ6งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที6ได้รับจํานวน 1,660.67 บาท (ร้อย
ละ 65.36) รวมทั&ง 5 รายการมี ค่ า ใช้จ่ า ยรายหัวจํา นวน 5,949.16 บาท ซึ6 งค่ า ใช้จ่ า ยน้อ ยกว่า
งบประมาณที6ได้รับจํานวน 82.08 บาท (ร้อยละ 1.36)

ตารางที6 5.34 สรุ ปค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับคนพิการกับงบประมาณที6โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมได้รับ
สรุ ปค่ าใช้ จ่ายรายหัวสํ าหรับคนพิการ (บาท)
รายการ

ก่ อนประถมศึกษา (Mean)
งบที6ได้

ค่าใช้จ่าย

ประถมศึกษา (Mean)

ผลต่าง

งบที6ได้

ค่าใช้จ่าย

มัธยมศึกษาตอนต้ น (Mean)
ผลต่าง

งบที6ได้

ค่าใช้จ่าย

ผลต่าง

ค่ าจัดการเรียน
การสอน

1,700.00

2,539.00

-839.00

1,900.00

1,903.55

-3.55

3,500.00

1,731.34

1,768.66

ค่ าหนังสื อเรียน

200.00

388.68

-188.68

698.53

852.06

-153.53

781.24

781.24

0.00

300.00

300.00

0.00

360.00

360.00

0.00

450.00

450.00

0.00

200.00

200.00

0.00

390.00

390.00

0.00

420.00

420.00

0.00

430.00

1,282.17

-852.17

480.00

1,915.49

-1,435.49

880.00

2,484.76

-1,604.76

2,830.00

4,709.85

-1,879.85

3,828.53

5,421.10

-1,592.57

6,031.24

5,867.34

163.90

ค่ าเครืองแบบ
นักเรี ยน
ค่ าอุปกรณ์ การ
เรียน
ค่ ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
รวม
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ตารางที6 5.35 สรุ ปค่าใช้จ่ายรายหัวโครงการพิเศษที6จดั ให้เฉพาะสําหรับคนพิการของโรงเรี ยนแกน
นําจัดการเรี ยนร่ วม
ค่ าใช้ จ่ายรายหัวโครงการพิเศษสํ าหรับคนพิการ (บาท)
ก่อน
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
รายการ
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ตอนต้ น
ตอนปลาย
Mean
Mean
Mean
Mean
414.70

414.70

414.70

414.70

75.47

75.47

75.47

75.47

ค่ าเครืองแบบนักเรียน

0.00

0.00

0.00

0.00

ค่ าอุปกรณ์การเรียน

0.00

0.00

0.00

0.00

273.13

273.13

273.13

273.13

763.30

763.30

763.30

763.30

ค่ าจัดการเรียนการสอน
ค่ าหนังสื อเรียน

ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
รวม

ตารางที6 5.36 สรุ ปค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับคนพิการโดยใช้ท& งั เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
ค่ าใช้ จ่ายรายหัวสํ าหรับคนพิการ (บาท)
รายการ

ก่ อนประถมศึกษา (Mean)
เงินงบฯ

เงินนอกงบฯ

ประถมศึกษา (Mean)

รวม

เงินงบฯ

เงินนอกงบฯ

มัธยมศึกษาตอนต้ น (Mean)
รวม

เงินงบฯ

เงินนอกงบฯ

รวม

ค่ าจัดการเรียน
การสอน

2,539.00

673.48

3,212.48

1,903.55

784.96

2,688.51

1,731.34

25.91

1,757.25

ค่ าหนังสื อเรียน

388.68

0.00

388.68

852.06

0.00

852.06

781.24

0.00

781.24

300.00

0.00

300.00

360.00

0.00

360.00

450.00

0.00

450.00

200.00

0.00

200.00

390.00

0.00

390.00

420.00

0.00

420.00

1,282.17

173.62

1,455.79

1,915.49

106.08

2,021.57

2,484.76

55.91

2,540.67

4,709.85

847.10

5,556.95

5,421.10

891.04

6,312.14

5,867.34

81.82

5,949.16

ค่ าเครืองแบบ
นักเรี ยน
ค่ าอุปกรณ์ การ
เรียน
ค่ ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
รวม
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ตอนที 2 ค่ าใช้ จ่ายตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ทีสนับสนุนสิ งอํานวยความสะดวก
สื อ บริการ และความช่ วยเหลืออืน ใดทางการศึกษาสํ าหรับคนพิการ
2.1 ค่ าใช้ จ่ายตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จําแนกตามโรงเรียน
นอกเหนือจากงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัว6 ไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั&นพื&นฐานแล้ว ยังมีงบประมาณสนับสนุนสิ6 งอํานวยความสะดวก สื6 อ บริ การ
และความช่ วยเหลื ออื6นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP) ซึ6 งจากการศึกษาโรงเรี ยนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 3 โรง ได้แก่ โรงเรี ยนชลประทานสงเคราะห์
โรงเรี ยนวัดมหาบุศย์ และโรงเรี ยนวัดบ้านไร่ มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี&
โรงเรียนที 1 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
โรงเรี ยนชลประทานสงเคราะห์ มีนักเรี ยนพิการทั&งหมดจํานวน 97 คน จากการศึกษา
ค่าใช้จ่ายรายหัวในการจัดการศึ กษาสําหรับ คนพิก ารด้วยแบบคําขอสิ6 งอํานวยความสะดวก สื6 อ
บริ การ และความช่ วยเหลืออื6นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) จํานวน 97 ฉบับ ได้รับข้อมูลทั&งสิ& นจํานวน 72 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 74.22 โดยมีผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามระดับชั&นก่อนประถมศึกษาดังตารางที6 5.37 ระดับชั&นประถมศึกษาดังตารางที6
5.38 และระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนต้นดังตารางที6 5.39
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ตารางที6 5.37 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สําหรับคน
พิการในระดับชั&นก่อนประถมศึกษาของโรงเรี ยนชลประทานสงเคราะห์
รายการสิงอํานวยความสะดวก สือและบริการทางการศึกษา (IEP)

จํานวน
(หน่ วย)

ชุดค้อนตอกบล็อกไม้

1

ราคา/หน่ วย
(บาท)
320

กระดาษ A4

1

120

120

เจดียส์ ลับสี

1

210

210

ชุดฝึ กอ่านเขียนลุงฮูก
ตัวช่วยยึดจับหรื อเสี ยบอุปกรณ์ที6สามารถปรับ
ตามขนาดมือของเด็กได้

1

120

120

1

600

600

รายการ

รวม

รวม
(บาท)
320

1,370

ตารางที6 5.38 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สําหรับคน
พิการในระดับชั&นประถมศึกษาของโรงเรี ยนชลประทานสงเคราะห์
รายการสิงอํานวยความสะดวก สือและบริการทางการศึกษา (IEP)
รายการ

กระดานผสมคํา
ตัวปัg มด้ามใหญ่

จํานวน ราคา/หน่ วย
(หน่ วย)
(บาท)
11
745

รวม
(บาท)
8,195

1

500

500

40

10

400

ชุดค้อนตอกบล็อกไม้

4

320

1,280

กระดานต่อภาพ

2

400

800

3

40

120

3

40

120

กระดาษโปสเตอร์สี (ชนิดหนา)

หนังสื อชุ ดแก้ไ ขความบกพร่ องทางการอ่ านและการ
เขียน ชุด 1

หนังสื อชุ ดแก้ไ ขความบกพร่ องทางการอ่ านและการ
เขียน ชุด 2
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รายการสิงอํานวยความสะดวก สือและบริการทางการศึกษา (IEP)
รายการ

หนังสื อชุ ดแก้ไ ขความบกพร่ องทางการอ่ านและการ

จํานวน
(หน่ วย)

ราคา/หน่ วย
(บาท)

รวม
(บาท)

3

55

165

3

60

180

3

80

240

3

295

885

แผ่นสติgกเกอร์สี

25

25

625

กระดาษ A4

30

120

3,600

4

23

92

สี ไม้แท่งใหญ่

7

145

1,015

แผ่นภาพติดแม่เหล็ก

6

320

1,920

ชุดพัฒนาทักษะการสื6 อสารโดยใช้รูปภาพ

3

500

1,500

238

50

11,900

4

130

520

ชุดบล็อกสร้างสรรค์

11

850

9,350

เทปโฟมกาวสองหน้า

6

43

258

31

3

93

ชุดฝึ กการร้อยลูกปั ด

4

600

2,400

เจดียส์ ลับสี

4

210

840

กาวสองหน้าชนิดบาง ขนาด 21 มิลลิเมตร x 20 เมตร

8

41

328

14

26

364

เขียน ชุด 3
หนังสื อชุ ดแก้ไ ขความบกพร่ องทางการอ่ านและการ
เขียน ชุด 4
หนังสื อชุ ดแก้ไ ขความบกพร่ องทางการอ่ านและการ
เขียน ชุด 5
หนังสื อชุ ดแก้ไ ขความบกพร่ องทางการอ่ านและการ
เขียน ชุด 6

กระดาษการ์ดสี A4 ทําปกขนาด 180 แกรม 1 ห่อ (บรรจุ
10 แผ่น)

บริ การสอนเสริ มตามกลุ่มสาระ
ชุดฝึ กแต่งตัว (กระดุมเจาะรังดุม)

กระดาษการ์ดสี A4 ทําปกขนาด 120

ดินนํ&ามันไม่มีสารพิษขนาด 500 กรัม

216
รายการสิงอํานวยความสะดวก สือและบริการทางการศึกษา (IEP)

จํานวน
(หน่ วย)

ชุดฝึ กอ่านเขียนลุงฮูก

ราคา/หน่ วย
(บาท)
3
120

ลูกบาศก์ไม้สวมหลัก

1

260

260

3

23

69

4

46

184

2

47

94

4

60

240

1

15

15

10

380

3,800

แฟ้ มแบบมีห่วง ขนาด A5

2

50

100

ลูกแซ็ก

1

125

125

บัตรคํา

2

70

140

แฟ้ มแบบมีห่วง ขนาด A4

4

60

240

จับคู่อกั ษร A-Z กับภาพ

9

400

3,600

1

150

150

หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางคณิ ตศาสตร์ ชุด 1

3

135

405

หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางคณิ ตศาสตร์ ชุด 2

3

135

405

หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางคณิ ตศาสตร์ ชุด 3

3

135

405

แผ่นโปสเตอร์เพื6อการศึกษา (เรื6 องเวลา)

1

15

15

รายการ

กาวสองหน้าชนิดบาง ขนาด 12 มิลลิเมตร
x 20 เมตร

กาวสองหน้าชนิดบาง ขนาด 24 มิลลิเมตร
x 20 เมตร
ดินนํ&ามันไม่มีสารพิษขนาด 1,000 กรัม
ชุดฝึ กทักษะเตรี ยมความพร้อมก่อนการเรี ยน เล่มที6 10
แบบฝึ กทักษะการอ่านและการสะกดคํา

แผ่นโปสเตอร์เพื6อการศึกษา (สัปดาห์หนึ6งมี 7 วัน)
แท่งหลักนับเลข

แผ่นโปสเตอร์ เพื6อการศึ กษา (การจําแนกสิ6 งต่างๆ บน
รู ปภาพ)

รวม

รวม
(บาท)
360

58,297
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ตารางที6 5.39 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
สําหรับคนพิการในระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรี ยนชลประทานสงเคราะห์
รายการสิงอํานวยความสะดวก สือและบริการทางการศึกษา (IEP)

จํานวน
(หน่ วย)

รายการ

ราคา/หน่ วย
(บาท)

รวม
(บาท)

10

15

150

17
307
1
15
2
4
10

120
50
850
3
41
380
500

2,040
15,350
850
45
82
1,520
5,000

กระดานสื6 อสารขนาดใหญ่

1

650

650

จับคู่อกั ษร A-Z กับภาพ

1

400

400

30

8

240

ปากกาเมจิก
กระดาษ A4
บริ การสอนเสริ มตามกลุ่มสาระ
ชุดบล็อกสร้างสรรค์
กระดาษการ์ดสี A4 ทําปกขนาด 120
กาวสองหน้าชนิดบาง ขนาด 21 มิลลิเมตร x 20 เมตร
แท่งหลักนับเลข
เครื6 องคิดเลขขนาดใหญ่

กระดาษเทาขาว
รวม

26,327

จากตารางที6 5.37 ถึงตารางที6 5.39 สามารถสรุ ปได้ว่าโรงเรี ยนชลประทานสงเคราะห์ มี
ค่าใช้จ่ายตามแบบคําขอสิ6 งอํานวยความสะดวก สื6 อ บริ การ และความช่วยเหลืออื6นใดทางการศึกษา
สําหรับคนพิการ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ในการจัดการศึกษาตามระดับชั&น
สําหรับคนพิการ จํานวนทั&งสิ& น 85,994.44 บาท เมื6อเฉลี6ยค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับคนพิการ พบว่าคน
พิ ก ารได้รั บ การสนับ สนุ น สิ6 ง อํา นวยความสะดวก สื6 อ บริ ก าร และความช่ ว ยเหลื อ อื6 น ใดทาง
การศึกษาสําหรับคนพิการ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ประจําปี งบประมาณ 2554
เฉลี6ยคนละ 1,252.14 บาท คิดเป็ นร้อยละ 62.61 จากที6กฎกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการกําหนด
หลัก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารให้ค นพิ ก ารมี สิ ท ธิ ไ ด้รับ สิ6 ง อํา นวยความสะดวก สื6 อ บริ ก าร และความ
ช่วยเหลืออื6นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545 กําหนดให้ได้รับคนละ 2,000 บาทต่อปี
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เมื6อจําแนกตามระดับชั&นการศึกษา พบว่าระดับชั&นก่อนประถมศึกษามีค่าใช้จ่ายมากที6สุด
ในการซื& อตัวช่วยยึดจับหรื อเสี ยบอุปกรณ์ที6สามารถปรับตามขนาดมือของเด็กได้จาํ นวน 600 บาท
รองลงมาคือค่าใช้จ่ายในการซื& อชุ ดค้อนตอกบล็อกไม้จาํ นวน 320 บาท ระดับชั&นประถมศึกษามี
ค่าใช้จ่ายมากที6สุดในการรับบริ การสอนเสริ มตามกลุ่มสาระจํานวน 11,900 บาท (ราคา 50 บาทต่อ
หน่วย) รองลงมาคือค่าใช้จ่ายในการซื& อชุดบล็อกสร้างสรรค์จาํ นวน 9,350 บาท (ราคา 850 บาทต่อ
หน่วย) และระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนต้นมีค่าใช้จ่ายมากที6สุดในการรับบริ การสอนเสริ มตามกลุ่ม
สาระจํานวน 15,350 บาท (ราคา 50 บาทต่อหน่วย) รองลงมาคือค่าใช้จ่ายในการซื& อเครื6 องคิดเลข
ขนาดใหญ่จาํ นวน 5,000 บาท (ราคา 500 บาทต่อหน่วย)
โรงเรียนที 2 โรงเรียนวัดมหาบุศย์
โรงเรี ยนวัดมหาบุศย์มีนกั เรี ยนพิการทั&งหมดจํานวน 32 คน จากการศึกษาค่าใช้จ่ายรายหัว
ในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการด้วยแบบคําขอสิ6 งอํานวยความสะดวก สื6 อ บริ การ และความ
ช่วยเหลืออื6นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จํานวน
32 ฉบับ ได้รับข้อมูลทั&งสิ& นจํานวน 25 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 78.13 ซึ6 งเป็ นคนพิการที6เรี ยนใน
ระดับชั&นประถมศึกษา โดยมีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังตารางที6 5.40
ตารางที6 5.40 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สําหรับคน
พิการในระดับชั&นประถมศึกษาของโรงเรี ยนวัดมหาบุศย์
รายการสิงอํานวยความสะดวก สือและบริการทางการศึกษา (IEP)
รายการ

จํานวน

ราคา/หน่ วย

รวม

(หน่ วย)

(บาท)

(บาท)

ซีดีรอมคณิ ตศาสตร์ Math Tests แผ่นที6 1-2

1

600

600

กระดานผสมคํา

3

745

2,235

ลูกคิดราว

2

340

680

ปากกาเมจิก

3

15

45

1

600

600

ซีดีรอม โปรแกรมมาตรฐานคณิ ตศาสตร์ 1
แผ่นที6 1-2
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รายการสิงอํานวยความสะดวก สือและบริการทางการศึกษา (IEP)

เครื6 องเล่น MP 3 ชนิดบันทึกเสี ยงได้

1

800

800

หนังสื อฝึ กหัดร้อยเชือก

5

250

1,250

กล่องหยอดรู ปทรง

2

430

860

ดินสอด้ามใหญ่

7

20

140

ตัวปัgมด้ามใหญ่

2

500

1,000

โดมิโน่

2

400

800

แท่งไม้สอนเลข

1

450

450

10

10

100

โยนห่วงตามสี

1

440

440

หนังสื อผ้า Pre-Braille เล่ม 1

3

250

750

หนังสื อผ้า Pre-Braille เล่ม 2

3

250

750

หนังสื อผ้าภาพกับเงา

2

250

500

ค้อนต๊อกแต๊ก

1

320

320

กระดานต่อภาพ

1

400

400

กลองยาวเด็กเล็กขนาด 5 นิ&ว

1

250

250

1

40

40

1

40

40

แท่งไม้ติgงติgง

1

150

150

แผ่นสติgกเกอร์สี

1

25

25

ลูกปัดหัดนับ

2

500

1,000

กระดาษโปรเตอร์สี (ชนิดบาง)

8

7

56

แผ่นสติgกเกอร์ใส

6

32

192

กระดาษโปรเตอร์สี (ชนิดหนา)

หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางการอ่านและ
การเขียน ชุด 1

หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางการอ่านและ
การเขียน ชุด 2
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รายการสิงอํานวยความสะดวก สือและบริการทางการศึกษา (IEP)

กระดาษ A4

7

120

840

แผ่นภาพติดแม่เหล็ก

3

320

960

สี ไม้แท่งใหญ่

5

145

725

3

62

186

22

23

506

แทปติดสันปก (แบบผ้า) ขนาด 15 นิ&ว x 25 หลา

2

95

190

จับคู่คาํ ตรงข้ามภาษาอังกฤษ

1

300

300

ซีดีรอม เกมส์การอ่าน 2

1

400

400

ชุดพัฒนาทักษะการสื6 อสารโดยใช้ภาพ

2

500

1,000

ดินสอสี ปลอกพลาสติก

1

160

160

418

50

20,900

1

400

400

55

150

8,250

หนังสื อผ้าเรี ยนรู้สี

1

250

250

ที6จบั ดินสอแบบ 3 นิ&ว

1

100

100

ชุดฝึ กกระดุม เจาะรังดุม

1

130

130

แผ่นโฟมยางพาราขนาด 55x55 มิลลิเมตร ความ
หนา 0.5 มิลลิเมตร
กระดาษการ์ดสี A4 ทําปกขนาด 180 แกรม 1 ห่อ
(บรรจุ 10 แผ่น)

บริ การสอนเสริ มตามกลุ่มสาระ
เกมส์การเขียน 1
บริ การพี6เลี&ยง

รวม

49,770

จากตารางที6 5.40 สามารถสรุ ปได้ว่าโรงเรี ย นวัดมหาบุศ ย์มี ค่า ใช้จ่ายตามแบบคํา ขอสิ6 ง
อํา นวยความสะดวก สื6 อ บริ ก าร และความช่ วยเหลื ออื6 นใดทางการศึก ษาสํา หรับ คนพิก าร ตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ในการจัดการศึกษาตามระดับชั&นสําหรับคนพิการ จํานวน
ทั&งสิ& นจํานวน 49,770 บาท เมื6อเฉลี6ยค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับคนพิการ พบว่าคนพิการได้รับการ
สนับสนุ นสิ6 งอํานวยความสะดวก สื6 อ บริ การ และความช่ วยเหลืออื6นใดทางการศึกษาสําหรับคน
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พิการ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ประจําปี งบประมาณ 2554 เฉลี6ยคนละ 1,990.80
บาท คิดเป็ นร้อยละ 99.54 จากที6กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้
คนพิการมีสิทธิ ได้รับสิ6 งอํานวยความสะดวก สื6 อ บริ การ และความช่ วยเหลืออื6นใดทางการศึกษา
พ.ศ. 2545 กําหนดให้ได้รับคนละ 2,000 บาทต่อปี
เมื6อตามระดับชั&นการศึกษา พบว่าระดับชั&นประถมศึกษามีค่าใช้จ่ายมากที6สุดในการรับ
บริ การสอนเสริ มตามกลุ่มสาระจํานวน 20,900 บาท (ราคา 50 บาทต่อหน่วย) รองลงมาคือค่าใช้จ่าย
ในการรับบริ การพี6เลี&ยงจํานวน 8,250 บาท (ราคา 150 บาทต่อหน่วย)
โรงเรียนที 3 โรงเรียนวัดบ้ านไร่
โรงเรี ยนวัดบ้านไร่ มีนกั เรี ยนพิการทั&งหมดจํานวน 18 คน จากการศึกษาค่าใช้จ่ายรายหัวใน
การจัดการศึก ษาสํา หรั บคนพิก ารด้วยแบบคํา ขอสิ6 ง อํานวยความสะดวก สื6 อ บริ ก าร และความ
ช่วยเหลืออื6นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จํานวน
18 ฉบับ ได้รับข้อมูลทั&งสิ& นจํานวน 18 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 100 โดยมีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการจําแนกตามรายการค่าใช้จ่าย 5 รายการ ตามระดับชั&น
ก่อนประถมศึกษาดังตารางที6 5.41 ระดับชั&นประถมศึกษาดังตารางที6 5.42 และระดับชั&นมัธยมศึกษา
ตอนต้นดังตารางที6 5.43
ตารางที6 5.41 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สําหรับคน
พิการในระดับชั&นก่อนประถมศึกษาของโรงเรี ยนวัดบ้านไร่
รายการสิงอํานวยความสะดวก สือและบริการทางการศึกษา (IEP)

โยนห่วงตามสี

1

ราคา/หน่ วย
(บาท)
440

กระดานต่อภาพ

1

400

400

แผ่นฟิ วเจอร์บอร์ด

2

30

60

ลูกปั ดสารพัดสี

1

600

600

บล็อคสร้างเส้นทาง

1

500

500

รายการ

จํานวน (หน่ วย)

รวม

รวม
(บาท)
440

2,000
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ตารางที6 5.42 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สําหรับคน
พิการในระดับชั&นประถมศึกษาของโรงเรี ยนวัดบ้านไร่
รายการสิงอํานวยความสะดวก สือและบริการทางการศึกษา (IEP)

ลูกคิดราว

ราคา/หน่ วย
(บาท)
1
340

สี เมจิกแท่งใหญ่

1

135

135

20

10

200

กระดาษโปรเตอร์สี

1

6

6

ชุดค้อนตอกบล็อกไม้

1

320

320

กระดานต่อภาพ
หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางการอ่านและการเขียน
ชุด 1

1

400

400

2

40

80

หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางการอ่านและการเขียน
ชุด 2

2

40

80

หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางการอ่านและการเขียน
ชุด 3

2

55

110

หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางการอ่านและการเขียน
ชุด 4

2

60

120

หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางการอ่านและการเขียน
ชุด 5

2

80

160

หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางการอ่านและการเขียน
ชุด 6

2

295

590

2

55

110

2

650

1,300

2

160

320

รายการ

กระดาษโปรเตอร์สี (ชนิดหนา)

หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางการอ่านและการเขียน
ชุด 7
หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางการอ่านและการเขียน
ชุด 8
หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางการอ่านและการเขียน
ชุด 9

จํานวน
(หน่ วย)

รวม
(บาท)
340
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รายการสิงอํานวยความสะดวก สือและบริการทางการศึกษา (IEP)
รายการ
หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางการอ่านและการเขียน
ชุด 10
หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางการอ่านและการเขียน
ชุด 11
หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางการอ่านและการเขียน
ชุด 12
หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางการอ่านและการเขียน
ชุด 13
หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางการอ่านและการเขียน
ชุด 14
หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางการอ่านและการเขียน
ชุด 15
หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางการอ่านและการเขียน
ชุด 16

จํานวน
(หน่ วย)

ราคา/หน่ วย
(บาท)

รวม
(บาท)

2

85

170

1

65

65

1

60

60

1

50

50

2

95

190

2

90

180

1

95

95

หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางการอ่านและการเขียน
ชุด 17
หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางการอ่านและการเขียน
ชุด 18
หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางการอ่านและการเขียน
ชุด 19

1

170

170

1

65

65

1

50

50

หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางการอ่านและการเขียน
ชุด 20

1

170

170

แผ่นสติgกเกอร์สี

5

25

125

รถลาก

1

400

400

กระดาษ A4

3

120

360

80

50

4,000

2

3

6

บริ การสอนเสริ มตามกลุ่มสาระ
กระดาษการ์ดสี A4 ทําปกขนาด 120 แกรม
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รายการสิงอํานวยความสะดวก สือและบริการทางการศึกษา (IEP)

เจดียส์ ลับสี

ราคา/หน่ วย
(บาท)
2
210

กาวสองหน้าชนิดบาง ขนาด 21 มิลลิเมตร x 20 เมตร

2

41

82

ดินนํ&ามันไม่มีสารพิษขนาด 1,000 กรัม

2

47

94

แท่งหลักนับเลข

1

380

380

หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องด้านการสะกดคํา ชุดที6 1

1

99

99

หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องด้านการสะกดคํา ชุดที6 2

1

99

99

หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางคณิ ตศาสตร์ ชุด 1

3

135

405

หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางคณิ ตศาสตร์ ชุด 2

2

135

270

หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางคณิ ตศาสตร์ ชุด 3
หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางคณิ ตศาสตร์ ชุด 4

1
1

135
135

135
135

หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางคณิ ตศาสตร์ ชุด 5

1

135

135

กล่องหยอดรู ปทรง

2

430

860

พลาสติกที6ใช้เคลือบหนังสื อ

1

8

8

โยนห่วงตามสี

2

440

880

จับคู่รูปทรง

2

420

840

แผ่นฟิ วเจอร์บอร์ด

5

30

150

จับคู่พยัญชนะ สระ (96 ชิ&น)

1

600

600

จับคู่รูปสัตว์ภาษาอังกฤษ

1

400

400

โดมิโน
แผ่นโฟมยางพารา ขนาด 55x55 มิลลิเมตร ความหนา 0.5
มิลลิเมตร

1

400

400

5

62

310

ชุดประกอบปราสาทใหญ่

1

850

850

ไขน็อตฝึ กทักษะมือ

1

850

850

ถาดไม้ตวั เลข

2

200

400

กระดาน ก.ไก่

2

540

1,080

รายการ

จํานวน
(หน่ วย)

รวม
(บาท)
420
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รายการสิงอํานวยความสะดวก สือและบริการทางการศึกษา (IEP)

จํานวน
(หน่ วย)

เลขจับคู่ส6ิ งของ

ราคา/หน่ วย
(บาท)
1
300

เทปติดสันปก(แบบผ้า) ขนาด 1.5นิ&ว x 25 หลา

3

95

285

ชุดไม้นวด มีด เขียง พร้อมพิมพ์ 12 ตัว

1

120

120

ชุดผลไม้จาํ ลอง ตะกร้าผักจําลอง

1

400

400

ชุดผักจําลอง

1

400

400

สมุดภาพคําศัพท์ หมวดยานพาหนะ หมวดสัตว์

1

1,350

1,350

กระดาษเทาขาว

1

8

8

รายการ

รวม

รวม
(บาท)
300

23,172

ตารางที6 5.43 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
สําหรับคนพิการในระดับชั&นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรี ยนวัดบ้านไร่
รายการสิงอํานวยความสะดวก สือและบริการทางการศึกษา (IEP)
รายการ

จํานวน
(หน่ วย)

ราคา/หน่ วย
(บาท)

รวม
(บาท)

กระดานผสมคํา

1

745

745

กระดาษโปรเตอร์สี (ชนิดหนา)

6

10

60

กระดาษโปรเตอร์สี
หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางการอ่านและการเขียน
ชุด 1
หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางการอ่านและการเขียน
ชุด 2
หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางการอ่านและการเขียน
ชุด 4

2

6

12

2

40

80

1

40

40

1

60

60
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รายการสิงอํานวยความสะดวก สือและบริการทางการศึกษา (IEP)
รายการ

จํานวน
(หน่ วย)

หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางการอ่านและการเขียน
ชุด 5
หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางการอ่านและการเขียน
ชุด 8

ราคา/หน่ วย
(บาท)

รวม
(บาท)

1

80

80

1

650

650

10

32

320

2

120

240

80

50

4,000

กาวสองหน้าชนิดบาง ขนาด 21 มิลลิเมตร x 20 เมตร

3

41

123

หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางคณิ ตศาสตร์ ชุด 1

1

135

135

หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางคณิ ตศาสตร์ ชุด 5

1

135

135

หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางคณิ ตศาสตร์ ชุด 8

1

135

135

หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางคณิ ตศาสตร์ ชุด 9

1

135

135

หนังสื อชุดแก้ไขความบกพร่ องทางคณิ ตศาสตร์ ชุด 15

1

135

135

10

8

80

จับคู่รูปสัตว์ภาษาอังกฤษ

1

400

400

แผ่นโปสเตอร์เพื6อการศึกษา ขนาด 78x54 เซนติเมตร

1

15

15

FLASH DRIVE ความจุไม่นอ้ ยกว่า 1 GB

1

260

260

FLASH DRIVE ความจุไม่นอ้ ยกว่า 2 GB

2

430

860

บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ โปรแกรมอ่านเขียนเรี ยนดี

1

400

400

ปากกาเน้นข้อความ แบบสะท้อนแสง

1

30

30

แบบตัวเลขไทย-อารบิค

1

70

70

แฟ้ มแบบมีห่วง

4

50

200

ที6วางหนังสื อที6ปรับระดับความเอียงได้ (slant Board)

1

600

600

แผ่นสติgกเกอร์ใส
กระดาษ A4
บริ การสอนเสริ มตามกลุ่มสาระ

พลาสติกที6ใช้เคลือบหนังสื อ

รวม

10,000.00
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จากตารางที6 5.41 ถึงตารางที6 5.43 สามารถสรุ ปได้ว่าโรงเรี ยนวัดบ้านไร่ มีค่าใช้จ่ายตาม
แบบคําขอสิ6 งอํานวยความสะดวก สื6 อ บริ การ และความช่ วยเหลืออื6นใดทางการศึกษาสําหรับคน
พิการ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ในการจัดการศึกษาตามระดับชั&นสําหรับคน
พิการ จํานวนทั&งสิ& น 35,101.88 บาท เมื6อเฉลี6 ยค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับคนพิการ พบว่าคนพิการ
ได้รับการสนับสนุ นสิ6 งอํานวยความสะดวก สื6 อ บริ การ และความช่ วยเหลื ออื6นใดทางการศึกษา
สําหรับคนพิการ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ประจําปี งบประมาณ 2554 เฉลี6ยคน
ละ 1,964.33 บาท คิดเป็ นร้อยละ 98.22 จากที6กฎกระทรวง ว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ6 งอํานวยความสะดวก สื6 อ บริ การ และความช่วยเหลืออื6นใดทางการศึกษา
พ.ศ. 2545 คนละ 2,000 บาท
เมื6อจําแนกตามระดับชั&นการศึกษา พบว่าระดับชั&นก่อนประถมศึกษามีค่าใช้จ่ายมากที6สุด
ในการซื& อลูกปั ดสารพัดสี จาํ นวน 600 บาท รองลงมาคือค่าใช้จ่ายในการซื& อบล็อกสร้างเส้นทาง
จํานวน 320 บาท ระดับชั&นประถมศึกษามีค่าใช้จ่ายมากที6สุดในการรับบริ การสอนเสริ มตามกลุ่ม
สาระจํานวน 4,000 บาท (ราคา 50 บาทต่อหน่วย) รองลงมาคือค่าใช้จ่ายในการซื& อสมุดภาพคําศัพท์
หมวดยานพาหนะ หมวดสัตว์จาํ นวน 1,350 บาท (ราคา 1,350 บาทต่อหน่ วย) และระดับชั&น
มัธยมศึกษาตอนต้นมีค่าใช้จ่ายมากที6สุดในการรับบริ การสอนเสริ มตามกลุ่ มสาระจํานวน 4,000
บาท (ราคา 50 บาทต่อหน่วย) รองลงมาคือค่าใช้จ่ายในการซื& อ FLASH DRIVE ความจุไม่นอ้ ยกว่า
2 GB จํานวน 860 บาท (ราคา 430 บาทต่อหน่วย)
ตอนที 3 ค่ าใช้ จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนร่ วม โดยความรับผิดชอบของสํ านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรี ยนร่ วมสําหรับคนพิการจําเป็ นต้องมีงบประมาณสนับสนุ น
ซึ6 งนอกเหนื อจากงบประมาณที6กล่ าวถึ งในตอนที6 1 และตอนที6 2 แล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายที6สํานัก
บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิเ ศษใช้ ตามโครงการพัฒ นาการจัด การศึ ก ษาเรี ย นร่ วม เพื6 อพัฒ นาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสําหรับคนพิการ เป็ นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กบั คนพิการมาก
ขึ& น โดยมี โครงการ 4 โครงการ ซึ6 งมีผลการดํา เนิ นงานที6 ผ่านมาในปี งบประมาณ 2553 และ
ปี งบประมาณ 2554 ดังนี&
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1) โครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วม มีผลการดําเนินงานดังนี&
ผลการดําเนินงานปี งบประมาณ 2553
1) ขยายเพิ6มโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมครอบคลุมระดับตําบล เน้นระดับ
มัธยมศึกษาเป็ นโรงเรี ยน 5,014 โรง สามารถให้บริ การเด็กพิการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนใกล้บา้ น
- สนับสนุนการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วมตามโครงสร้างซีท (SEAT Framework )
และ SBM
- สนับสนุนโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมต้นแบบเดิมให้พฒั นาต่อยอด และ
เป็ นแหล่งเรี ยนรู้สาํ หรับโรงเรี ยนอื6น
- จัดทําฐานข้อมูลนักเรี ยนพิการเรี ยนร่ วมรายบุคคล
2) จัดทํามาตรฐานการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานคระกรรมการศึกษาขั&นพื&นฐานปี
2553 (ฉบับร่ าง)
3) นิเทศ ติดตามและประเมินผล (สนับสนุนงบให้ สพท. และศูนย์ 3.7 ล้านบาท)
- สนับสนุนงบประมาณให้ สพท. และศูนย์การศึกษาพิเศษทุกแห่งร่ วมกันนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานจัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนเป็ นระยะๆ
อย่างต่อเนื6อง
ผลการดําเนินงานปี งบประมาณ 2554
1) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริ หารการเรี ยนร่ วม 5,014 โรงๆ ละ 4,000
บาท เพื6อพัฒนาสื6 อ/นวัตกรรมการจัดการเรี ยนการสอนสําหรับนักเรี ยนพิการเรี ยนร่ วม
2) ประชุมสัมมนาผูบ้ ริ หารโครงการระดับสํานักงานเขตพื&นที6การศึกษา เพื6อการ
ขับเคลื6อนการจัดการเรี ยนร่ วมสู่ การปฏิรูปการศึกษาพิเศษในทศวรรษที6สอง
3) จัดทํามาตรฐานการเรี ยนร่ วมและประชุมชี& แจงการทํามาตรฐานสู่ การปฏิบตั ิใน
โรงเรี ยนปกติที6มีเด็กพิการเรี ยนร่ วม
4) วิจยั และพัฒนารู ปแบบโรงเรี ยนต้นแบบการเรี ยนร่ วม จํานวน 370 โรง กระจาย
อยูใ่ นเขตพื&นที6การศึกษา
5) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการจัดการเรี ยนร่ วม โดยสํานักงาน
เขตพื&นที6การศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษ
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2) โครงการพัฒนาสื อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สํ าหรับนักเรี ยนทีมี
ความบกพร่ องทางการเห็นเรียนร่ วม
ผลการดําเนินงานปี งบประมาณ 2553 จัดเป็ น 2 กิจกรรมดังนี&
1) อบรมหลักสู ตรเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์สาํ หรับนักเรี ยนที6
มีความบกพร่ องทางการเห็น
2) จัดสรรงบสนับสนุนการผลิตสื6 ออุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ฯ
2.1)

จัด สรรงบเพื6 อ การผลิ ต และจัด หาสื6 ออุ ป กรณ์ ท ดลองทาง

วิทยาศาสตร์ ฯ สําหรับนักเรี ยนที6มีความบกพร่ องทางการเห็น ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 34 โรง
(ระดับละ 4,000 บาท) รวม 196,000 บาท
2.2) จัดสรรงบนิเทศ ติดตามผลโครงการให้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ และ
สพท. รวม 132,000 บาท
ผลผลิต
ด้านปริ มาณ
- ครู ผสู้ อนและครู สอนเสริ มวิชาการ สาระวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา จํานวน 110 โรงเรี ยน 193 คน ใช้งบประมาณรวม
1,525,381 บาท
- ได้สื6อฯ เทคนิ คการใช้สื6อประกอบการสอน(นํากลับไปใช้ที6โรงเรี ยน)
สาระวิทยาศาสตร์ จํานวน 156 ชิ& น สาระคณิ ตศาสตร์ จํานวน 476 ชิ& น
รวม 632 ชิ&น
ด้านคุณภาพ
- ครู ผสู้ อนและครู สอนเสริ มวิทยาการมีทกั ษะความสามารถในการใช้สื6อ
และเทคนิคการสอนนักเรี ยนตาบอดเรี ยนร่ วมได้อย่างเหมาะสมมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ&น
- ประประสานการทํางานระหว่างเครื อข่ายครู ผสู้ อนและครู สอนเสริ ม
วิชาการแต่ละรายวิชามีประสิ ทธิภาพมากขึ&น
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ผลการดําเนินงานปี งบประมาณ 2554 จัดเป็ น 2 กิจกรรมดังนี&
1) จัดสรรงบสนับสนุ นการผลลิตสื6 อและจัดหาสื6 อแบบเรี ยนอักษรเบรลล์ กลุ่ ม
สาระวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์สาํ หรับนักเรี ยนที6มีความบกพร่ องทางการเห็น ระดับมัธยมศึกษา
ตามหลักสู ตรการศึกษาขั&นพื&นฐาน 5 กลุ่มสาระ (ได้แก่ ฟิ สิ กส์ เคมี ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์) งบประมาณ 450,000 บาท
- กลุ่มสาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ พัฒนาโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ
ส่ วนกลาง งบประมาณ 100,000 บาท
- กลุ่ ม สาระฟิ สิ ก ส์ พัฒ นาโดยศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ เขตการศึ ก ษา 8
งบประมาณ 100,000 บาท
- กลุ่ ม สาระเคมี และชี ว วิ ท ยา พัฒ นาโดยศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ เขต
การศึกษา 9 งบประมาณ 150,000 บาท
- กลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ พัฒนาโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11
งบประมาณ 100,000 บาท
2) ประชุ มสัมมนานําเสนอสื6 อและเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
สําหรับนักเรี ยนที6บกพร่ องทางการเห็น ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 150 คน ได้สื6อต้นแบบ (Best
Practice) สําหรับการจัดการเรี ยนรู้ 13 รายการ (กลุ่มสาระฟิ สิ กส์ 4 รายการ กลุ่มสาระเคมี กลุ่มสาระ
ชีววิทยาและกลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ กลุ่มสาระละ 3 รายการ) งบประมาณ 750,000 บาท
3) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํ าหรับนักเรียนทีม ีปัญหาทางการเรียนรู้
ผลการดําเนินงานปี งบประมาณ 2553
1) อบรมครู ผสู้ อนหลักสู ตร “เทคนิ คการจัดการเรี ยนรู้สําหรับนักเรี ยนที6มีความ
บกพร่ องทางการเรี ยนรู้” จํานวน 1,400 คน
2) พัฒนาเอกสารเสริ มความรู้สําหรับนักเรี ยนที6มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้
ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคํานวณ จํานวน 2,500 ชุดๆ ละ 17 เล่ม
3)จัดสรรงบประมาณให้ สพท. 185 แห่ ง ใช้ในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน
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ผลการดําเนินงานปี งบประมาณ 2554
1) พัฒนานักเรี ยนที6มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ ให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพเป็ น
รายบุคคล
- จัดสรรงบประมาณให้ สพป. ตามสัดส่ วนนักเรี ยนที6มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ที6
ผ่านการคัดกรองแล้ว 143,147 คน ใน 11,750 โรงๆ ละ 2,000 บาท (เป็ นเงิน
23,500,000 บาท)
- จัดสรรงบประมาณสนับสนุ นให้เขตพื&นที6การศึกษา (ใช้เกณฑ์โรงเรี ยนที6มี
นักเรี ยนที6มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้เรี ยนร่ วม โรงละ 500 บาท) เพื6อใช้
ในการพัฒนาครู และจัดทําข้อมูลนักเรี ยนพิการเรี ยนร่ วมเป็ นเงิน 5,875,000
บาท
- จัดสรรงบประมาณสนับสนุ นให้สํานักงานเขตพื&นที6การศึกษามัธยมศึกษา
เพื6อสนับสนุ นโรงเรี ย นจัดหา/ผลิ ตสื6 อหรื อนวัตกรรมการเรี ยนรู้ เพื6อพัฒนา
ทักษะ 3 ด้าน การคัดกรองหรื อวินิจฉัยนักเรี ยนที6มีความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู้ และใช้ในการออกนิ เทศ ติดตามและประเมินผลการเรี ยนรู้ เป็ นเงิ น
1,848,000 บาท
- จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา/ประจํา
จังหวัดทุกแห่ ง เพื6อสนับสนุนในการออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
เรี ยนรู้ของนักเรี ยนเป็ นเงิน 1,848,000 บาท
2) พัฒนาสื6 อ/นวัตกรรม/เทคนิ ควิธีการจัดการเรี ยนการสอนนักเรี ยนที6มีความ
บกพร่ องทางการเรี ยนรู้
- จัดพิมพ์เอกสารชุ ดแนวทางการพัฒนาการเรี ยนรู้สําหรับนักเรี ยนที6มีความ
บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ 2,500 ชุดๆ ละ 17 เล่ม
- ความรู้พ&ืนฐานและแนวทางพัฒนานักเรี ยนที6มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้
จํานวน1 เล่ม
- ชุ ดที6 1 การเตรี ยมความพร้ อมสําหรับนักเรี ยนที6มีความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู้จาํ นวน 2 เล่ม
- ชุ ดที6 2 เทคนิ ค วิธีการและสื6 อสําหรับนักเรี ยนที6มีความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู้ดา้ นการอ่าน จํานวน 6 เล่ม
- ชุ ดที6 3 เทคนิ ค วิธีการและสื6 อสําหรับนักเรี ยนที6มีความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู้ดา้ นการเขียน จํานวน 3 เล่ม
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- ชุ ดที6 4 เทคนิ ค วิธีการและสื6 อสําหรับนักเรี ยนที6มีความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู้ดา้ นคณิ ตศาสตร์ จํานวน 5 เล่ม
3) พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาที6เกี6ยวข้อง
- อบรมครู ผสู้ อนเด็ก LD เพื6อพัฒนาต่อยอด การนํานวัตกรรม/เทคนิควิธีการ
จัดการเรี ย นการสอนนัก เรี ย นที6 มี ค วามบกพร่ องทางการเรี ย นรู้ หลัก สู ตร
“เทคนิคการสอนนักเรี ยนที6มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้” จํานวน 2,665 คน
10 รุ่ นๆ ละ 3 วัน ใน 4 ภูมิภาค
4) นําเสนองานวิจยั ที6เป็ น Best practice 4 ด้านๆ ละ 3 ระดับคุณภาพ ได้จาํ นวน
144 ชิ&นงาน
4) โครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมระดับการศึกษาขั9นพืน9 ฐาน สํ าหรั บบุคคล
ออทิสติก
ผลการดําเนินงานปี งบประมาณ 2553
สํานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั&นพื&นฐานได้รับจัดสรรงบประมาณ จากแผนฟื& นฟู
เศรษฐกิ จระยะที6 2 (SP2) โครงการยกระดับคุณภาพครู ท& งั ระบบ (SP2) จํานวน 2,582,000 บาท
สําหรับดําเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่
1)พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการจัดการเรี ยนการสอนเพื6อส่ งเสริ ม สนับสนุ นและเพิ6ม
ประสิ ทธิ ภาพการจัดการเรี ยนการสอนให้แก่ ครู ผูส้ อนประจําห้องเรี ยนคู่ขนานได้แก่ การอบรม
ครู ผสู้ อนประจําห้องเรี ยนคู่ขนาน การประชุมสัมมนานําเสนอผลงานทางวิชาการ (SYMPOSIUM)
และผลงานดีเด่นที6เป็ น BEST PRACTICE
2) นิ เ ทศ ติ ดตาม ประเมิ นผล และจัดทํา รายงานการดํา เนิ นโครงการฯ เพื6 อ
ช่ วยเหลื อชี& แนะร่ วมคิ ดร่ วมพัฒนา ได้ข ้อมูล ย้อนกลับ เพื6อนํามาปรั บปรุ ง แก้ไขและช่ วยในการ
ตัดสิ นใจในการวางแผนดําเนินงานให้ประสิ ทธิ ภาพยิ6งขึ&น ตลอดจนประเมินเพื6อจัดอันดับคุณภาพ
ห้องเรี ยนคู่ขนาน และคัดเลือกผลงานดีเด่นที6เป็ น BEST PRACTICE มีกิจกรรมที6ได้ดาํ เนินไปแล้ว
ดังนี&
- แจ้งหนังสื อให้ศูนย์การศึก ษาพิเศษทุกแห่ ง (ยกเว้นสมุทรสาคร พิษณุ โลก
และฉะเชิงเทรา) เตรี ยมการจัดห้องเรี ยนคู่ขนาน สําหรับปี การศึกษา 2553 ให้
เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด (หนังสื อที6 ศธ 04007.09/232 ลงวันที6 28
มกราคม 2553)
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- ประชุ มปฏิบตั ิการจัดทําสื6 อ เอกสารคู่มือ แนวทางการช่วยเหลือนักเรี ยนออทิ
สติก ระหว่างวันที6 3-5 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมริ เวอร์ไซด์กรุ งเทพมหานคร
- ประชุมปฏิบตั ิการจัดทําหลักสู ตรการอบรมครู ผสู้ อนประจําห้องเรี ยนคู่ขนาน
สํ า หรั บ บุ ค คลออทิ ส ติ ก และจัด ทํา เครื6 องมื อ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานโครงการฯ ระหว่างวันที6 10-12 มีนาคม 2553
- อบรมครู ผสู้ อนประจําห้องเรี ยนคู่ขนาน สําหรับบุคคลออทิสติก ระหว่างวันที6
14-18 มิถุนายน 2553
- นิ เทศ ติดตาม ห้องเรี ยนคู่ขนาน สําหรับบุคคลออกทิสติก ระหว่างวันที6 19
กรกฎาคม – 6 สิ งหาคม 2553
- จัดพิมพ์เอกสารรายงานการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม ระดับการศึกษาขั&นพื&นฐาน
ผลการดําเนินงานปี งบประมาณ 2554
1)ได้รับการสนับสนุ นค่าใช้จ่ายจากกองทุนส่ งเสริ มและพัฒนาการศึกษาสําหรับ
คนพิการเป็ นเงินจํานวน 3,945,600 บาท โดยมีกิจกรรม ดังนี&
- ปรับปรุ งแอกสารหลักสู ตรและแนวทางการจัดการเรี ยนรู้เพื6อพัฒนาทักษะ 7
ทักษะ และจัดพิมพ์
- อบรมครู ผชู้ ่วยจํานวน 110 คน
- สนับสนุนค่าวัสดุ สื6 อประจําห้องเรี ยนทุกห้อง
- นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานโครงการฯ
2) งบประมาณปกติ
- จัดจ้างครู ผสู้ อนประจําห้องเรี ยนคู่ขนานสําหรับบุคคลออทิสติกจํานวน 114
คน 12 เดือน จํานวน 11,405,016 บาท
- สนับสนุนงบประมาณเพื6อจัดชื& อเครื6 องไมโครคอมพิวเตอร์ ประมวลผลทัว6 ไป
สําหรับนักเรี ยนจํานวน 80 เครื6 องๆ ละ 16,000 บาท เป็ นเงิน 1,280,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเรี ยนร่ วม 4 โครงการดังที6กล่าวมาข้างต้น
สามารถแยกตามรายการในแต่ละด้านปี งบประมาณ 2553 ดังตารางที6 5.44 และปี งบประมาณ 2554
ดังตารางที6 5.45 และสรุ ปค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเรี ยนร่ วม 4 โครงการดัง
ตารางที6 5.46

ตารางที 5.44 ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเรี ยนร่ วม 4 โครงการ ปี งบประมาณ 2553
รายการดําเนินงาน

รายการจัดการเรียน
การสอน

โครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วม
รายการ
รายการ
หนังสื อเรียน
เครืองแบบนักเรียน

รายการ
อุปกรณ์ การเรียน

รายการกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

ค่ าใช้ จ่าย
(บาท)

• ข ย า ย เ พิ ม • สนับสนุนการบริ หารจัดการ

โรงเรี ยนแกน เรี ยนร่ วมตามโครงสร้างซีท
นําจัดการเรี ยน (SEAT Framework ) และ
ร่ วมครอบคลุม SBM
ร ะ ดั บ ตํ า บ ล • สนั บ สนุ น โรงเรี ยนแกนนํ า
เ น้ น ร ะ ดั บ จัดการเรี ยนร่ วมต้นแบบเดิมให้
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า พัฒ นาต่ อ ยอดและเป็ นแหล่ ง
เป็ นโรงเรี ยน เรี ยนรู ้สาํ หรับโรงเรี ยนอืน
5,014 โรง • จัดทําฐานข้อมูลนักเรี ยนพิการ
ส า ม า ร ถ เรี ยนร่ วมรายบุคคล
ให้ บ ริ การเด็ ก
พิการเรี ยนร่ วม
ใ น โ ร ง เ รี ย น
ใกล้บา้ น
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รายการดําเนินงาน

รายการจัดการเรียน
การสอน

โครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วม
รายการ
รายการ
หนังสื อเรียน
เครืองแบบนักเรียน

รายการ
อุปกรณ์ การเรียน

รายการกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

ค่ าใช้ จ่าย
(บาท)

• จัดทํามาตรฐาน • จัด ทํา มาตรฐานการเรี ย นร่ ว ม

การเรี ยนร่ วม สั ง กั ด สํ า นั ก งานคระกรรม
สั ง กั ด การศึ ก ษาขัIน พืI น ฐานปี 2553
สํา นัก งานคระ (ฉบับร่ าง)
กรรมการศึกษา
ขัI น พืI นฐ าน ปี
2553
• นิ เ ทศ ติ ด ตาม • สนั บ ส นุ น ง บ ป ร ะ ม าณใ ห้
แ ล ะ สพท. และศูนย์การศึกษาพิเศษ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ทุ ก แห่ ง ร่ ว มกัน นิ เ ทศ ติ ด ตาม
(สนับ สนุ น งบ และประเมินผลการดําเนิ นงาน
ให้ สพท. และ จัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ย น
ศูนย์ 3.7 ล้าน เป็ นระยะๆ อย่างต่อเนือง
บาท)

3,700,000
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โครงการพัฒนาสื อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สํ าหรับนักเรียนทีมีความบกพร่ องทางการเห็นเรียนร่ วม
รายการดําเนินงาน

รายการจัดการเรียน
การสอน

รายการ
หนังสื อเรียน

รายการ
เครืองแบบนักเรียน

รายการ
อุปกรณ์ การเรียน

รายการกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

ค่ าใช้ จ่าย
(บาท)

• อบรมหลัก สู ต ร • อบรมหลั ก สู ตรเทคนิ คการสอน

เทคนิ คการสอน วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ สําหรับ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
นัก เรี ยนที มี ความบกพร่ อ งทางการ
และคณิ ตศาสตร์
เห็น
สํา หรั บนักเรี ยน
ที มี ค ว า ม
บ ก พ ร่ อ ง
ทางการเห็น
• จั ด ส ร ร ง บ • จัดสรรงบนิ เทศ ติ ดตามผลโครงการ
สนั บ สนุ นการ ให้ แ ก่ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ และ
ผลิ ตสื ออุ ป กรณ์
สพท. รวม 132,000 บาท
ทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ฯ

• จัดสรรงบเพือการผลิ ต

และจัด หาสื ออุ ป กรณ์
ท ด ล อ ง ท า ง
วิทยาศาสตร์ ฯ สําหรั บ
นั ก เ รี ย น ที มี ค ว า ม
บกพร่ องทางการเห็ น
ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
จํานวน 34 โรง (ระดับ
ละ 4,000 บาท) รวม
196,000 บาท

196,000
132,000
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โครงการพัฒนาสื อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สํ าหรับนักเรียนทีมีความบกพร่ องทางการเห็นเรียนร่ วม
รายการดําเนินงาน

รายการจัดการเรียน
การสอน

รายการ
หนังสื อเรียน

• ผ ล ก า ร • ค รู ผู ้ ส อ น แ ล ะ ค รู ส อ น เ ส ริ ม • ได้สือฯ เทคนิ ค การ

ดําเนิ นงานด้าน
ปริ มาณ

วิช าการ สาระวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิ ตศาสตร์ ระดับประถมศึ กษา
จํานวน 110 โรงเรี ยน 193 คน ใช้
งบประมาณรวม 1,525,381 บาท

รายการ
เครืองแบบนักเรียน

รายการ
อุปกรณ์ การเรียน

รายการกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

ค่ าใช้ จ่าย
(บาท)

1,525,381

ใช้สื อประกอบการ
สอน(นํากลับไปใช้
ที โรงเรี ยน) สาระ
วิทยาศาสตร์ จํานวน
156 ชิI น สาระ
คณิ ตศาสตร์ จํานวน
476 ชิI น รวม 632
ชิIน

• ผ ล ก า ร • ประสานการทํ า งานระหว่ า ง
ดํา เนิ น งนด้า น เครื อข่ า ยครู ผู ้ส อนและครู ส อน
คุณภาพ
เสริ มวิ ช าการแต่ ล ะรายวิ ช ามี
ประสิ ทธิภาพมากขึIน
• ค รู ผู ้ ส อ น แ ล ะ ค รู ส อ น เ ส ริ ม
วิทยาการมีทกั ษะความสามารถใน
การใช้สื อและเทคนิ ค การสอน
นักเรี ยนตาบอดเรี ยนร่ วมได้อย่าง
เหมาะสมมีประสิ ทธิภาพมากขึIน
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โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํ าหรับนักเรียนทีมีปัญหาทางการเรียนรู้
รายการดําเนินงาน

รายการจัดการเรียน
การสอน

รายการ
หนังสื อเรียน

รายการ
เครืองแบบนักเรียน

รายการ
อุปกรณ์ การเรียน

รายการกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

ค่ าใช้ จ่าย
(บาท)

• อบรมครู ผสู ้ อนหลักสู ตร “เทคนิ ค • พั ฒ นาเอกสารเสริ ม

การจัดการเรี ยนรู้สําหรับนักเรี ยน
ทีมีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้”
จํานวน 1,400 คน
• จัดสรรงบประมาณให้ สพท. 185
แห่ ง ใช้ ใ นการนิ เทศ ติ ด ตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน

ความรู้ สําหรั บนักเรี ยน
ที มี ค ว า ม บ ก พ ร่ อ ง
ทางการเรี ยนรู้ ด้านการ
อ่าน การเขียน และการ
คิ ด คํ า น วณ จํ า น ว น
2,500 ชุดๆ ละ 17 เล่ม
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โครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วมระดับการศึกษาขั3นพืน3 ฐาน สํ าหรับบุคคลออทิสติก
รายการดําเนินงาน

รายการจัดการเรียน
การสอน

รายการ
หนังสื อเรียน

รายการ
เครืองแบบ
นักเรียน

รายการ
อุปกรณ์ การ
เรียน

รายการกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

ค่ าใช้ จ่าย
(บาท)

• พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการจัดการเรี ยนการสอนเพือส่ งเสริ ม สนับสนุ น • พัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ

และเพิมประสิ ทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอนให้แก่ครู ผสู้ อนประจํา
ห้องเรี ยนคู่ขนานได้แก่ การอบรมครู ผสู้ อนประจําห้องเรี ยนคู่ขนาน
การประชุมสัมมนานําเสนอผลงานทางวิชาการ (SYMPOSIUM) และ
ผลงานดีเด่นทีเป็ นBEST PRACTICE

การจัด การเรี ยนการ
ส อ น เ พื อ ส่ ง เ ส ริ ม
สนั บ สนุ นและเพิ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
จัดการเรี ยนการสอน
ให้แก่ครู ผสู้ อนประจํา
ห้องเรี ยนคู่ขนาน
• การอบรมครู ผู ้ส อน
ป ร ะ จํ า ห้ อ ง เ รี ย น
คู่ ข น า น ก า ร
ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า
นํา เสนอผลงานทาง
วิ ช า ก า ร
(SYMPOSIUM) และ
ผลงานดี เ ด่ น ที เป็ น
BEST PRACTICE
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โครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วมระดับการศึกษาขั3นพืน3 ฐาน สํ าหรับบุคคลออทิสติก
รายการดําเนินงาน

รายการจัดการเรียน
การสอน

รายการ
หนังสื อเรียน

รายการ
เครืองแบบ
นักเรียน

รายการ
อุปกรณ์ การ
เรียน

รายการกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

ค่ าใช้ จ่าย
(บาท)

• นิ เทศ ติ ดตาม ประเมิน ผล และจัดทํารายงานการดําเนิ นโครงการฯ • แจ้ ง หนั ง สื อให้ ศู น ย์ • ป ร ะ ชุ ม

เพือช่ วยเหลือชีI แนะร่ วมคิดร่ วมพัฒนา ได้ขอ้ มูลย้อนกลับเพือนํามา
ปรับปรุ งแก้ไขและช่วยในการตัดสิ นใจในการวางแผนดําเนิ นงานให้
ประสิ ทธิภาพยิงขึIน ตลอดจนประเมินเพือจัดอันดับคุณภาพห้องเรี ยน
คู่ข นาน และคัด เลื อ กผลงานดี เด่ น ที เป็ น BEST PRACTICE มี
กิจกรรมทีได้ดาํ เนินไปแล้วดังนีI

ป ฏิ บั ติ ก า ร
จั ด ทํ า สื อ
เอกสารคู่ มื อ
แนวทางการ
ช่ ว ย เ ห ลื อ
นั ก เรี ยนออทิ
สติ ก ระหว่า ง
วั น ที 3-5
กุ ม ภ า พั น ธ์
2553
ณ
โรงแรมริ เวอร์
ไ ซ ด์
กรุ งเทพมหาน
คร
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การศึ ก ษาพิ เ ศษทุ ก
แ ห่ ง ( ย ก เ ว้ น
ส มุ ท ร ส า ค ร
พิ ษ ณุ โ ล ก แ ล ะ
ฉ ะ เ ชิ ง เ ท ร า )
เ ต รี ย ม ก า ร จั ด
ห้ อ ง เ รี ย น คู่ ข น า น
สํ า หรั บ ปี การศึ ก ษา
2553 ให้เป็ นไปตาม
แ น ว ป ฏิ บั ติ อ ย่ า ง
เคร่ ง ครั ด (หนัง สื อ ที
ศธ 04007.09/232 ลง
วัน ที 28 มกราคม
2553)
• ประ ชุ มปฏิ บั ติ กา ร
จั ด ทํา หลั ก สู ตรการ
อ บ ร ม ค รู ผู้ ส อ น
ป ร ะ จํ า ห้ อ ง เ รี ย น

โครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วมระดับการศึกษาขั3นพืน3 ฐาน สํ าหรับบุคคลออทิสติก
รายการดําเนินงาน

รายการจัดการเรียน
การสอน

รายการ
หนังสื อเรียน

รายการ
เครืองแบบ
นักเรียน

รายการ
อุปกรณ์ การ
เรียน

รายการกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

ค่ าใช้ จ่าย
(บาท)

คู่ขนานสําหรับบุคคล
ออทิ ส ติ ก และจัด ทํา
เครื องมือ ติดตามและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดําเนิ นงานโครงการฯ
ระหว่ า งวัน ที 10-12
มีนาคม 2553
• อ บ ร ม ค รู ผู ้ ส อ น
ป ร ะ จํ า ห้ อ ง เ รี ย น
คู่ขนาน สําหรับบุคคล
ออทิ ส ติ ก ระหว่ า ง
วันที 14-18 มิถุนายน
2553 นิ เทศ ติ ด ตาม
ห้ อ ง เ รี ย น คู่ ข น า น
สํา หรั บ บุ ค คลออกทิ
สติก ระหว่างวันที 19
กรกฎาคม –
6
สิ งหาคม 2553
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โครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วมระดับการศึกษาขั3นพืน3 ฐาน สํ าหรับบุคคลออทิสติก
รายการดําเนินงาน

รายการจัดการเรียน
การสอน

รายการ
หนังสื อเรียน

รายการ
เครืองแบบ
นักเรียน

รายการ
อุปกรณ์ การ
เรียน

รายการกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

ค่ าใช้ จ่าย
(บาท)

• จั ด พิ

ม พ์
เอกสารรายงานการ
นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดํา เนิ น งานโครงการ
โ ร ง เ รี ย น แ ก น นํ า
จั ด ก า ร เ รี ย น ร่ ว ม
ระดั บ การศึ ก ษาขัI น
พืIนฐาน
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ตารางที 5.45 ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเรี ยนร่ วม 4 โครงการ ปี งบประมาณ 2554
โครงการโรงเรียนแกนนํา
รายการดําเนินงาน

รายการจัดการเรียน
รายการ
การสอน
หนังสื อเรียน
• ประชุ ม สั ม มนาผู ้ บ ริ หารโครงการ • จัด สรรงบประมาณ
ระดับ สํ า นั ก งานเขตพืI น ที การศึ ก ษา
ส นั บ ส นุ น ก า ร
เพือการขับเคลื อนการจัดการเรี ยนร่ วม
บริ หารการเรี ยนร่ วม
สู่ ก า ร ป ฏิ รู ป ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ ใ น
5,014 โรงๆ ละ
ทศวรรษทีสอง
4,000 บาท เพื อ
• จัด ทํา มาตรฐานการเรี ยนร่ วมและ
พัฒนาสื อ/นวัตกรรม
ประชุ ม ชีI แจงการทํา มาตรฐานสู่ ก าร
การจัด การเรี ย นการ
ปฏิ บ ัติใ นโรงเรี ยนปกติ ที มี เ ด็ ก พิ ก าร
สอนสําหรับนักเรี ยน
เรี ยนร่ วม
พิการเรี ยนร่ วม
• วิ จ ั ย และ พั ฒ นารู ปแบบโรงเรี ยน
ต้นแบบการเรี ยนร่ วม จํานวน 370 โรง
กระจายอยูใ่ นเขตพืIนทีการศึกษา
• นิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดํา เนิ น งานการจัด การเรี ย นร่ วม โดย
สํานักงานเขตพืIนที การศึ กษาและศูนย์
การศึกษาฯ

รายการ
เครืองแบบนักเรียน

รายการ
อุปกรณ์ การเรียน

รายการกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

ค่ าใช้ จ่าย
(บาท)
20,0560,000
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โครงการพัฒนาสื อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สํ าหรับนักเรียนทีมีความบกพร่ องทางการเห็นเรียนร่ วม
รายการดําเนินงาน
• จัดสรรงบสนับสนุ นการผลลิตสื อ

และจั ด หาสื อแบบเรี ยนอั ก ษร
เบรลล์ กลุ่ ม สาระวิ ท ยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์สาํ หรับนักเรี ยนที
มี ค วามบกพร่ องทางการเห็ น
ระดับ มัธ ยมศึ ก ษา ตามหลัก สู ต ร
การศึกษาขัIนพืIนฐาน 5 กลุ่มสาระ
(ได้แก่ ฟิ สิ กส์ เคมี ชี ววิท ยา โลก
ดาราศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ )
งบประมาณ 450,000 บาท

• ประชุมสัมมนานําเสนอสื อและ

เทคนิ ค การสอนวิท ยาศาสตร์
แ ล ะ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ สํ า ห รั บ
นักเรี ยนทีบกพร่ องทางการเห็น
ระดับมัธยมศึกษา

รายการจัดการเรียน
การสอน

รายการ
หนังสื อเรียน
• กลุ่ ม สาระโลก ดาราศาสตร์ แ ละ
อวกาศ พัฒนาโดยศู นย์ก ารศึ กษา
พิ เ ศษส่ วนกลาง งบประมาณ
100,000 บาท
• กลุ่มสาระฟิ สิ กส์ พัฒนาโดยศูน ย์
การศึ ก ษาพิ เ ศษ เขตการศึ ก ษา 8
งบประมาณ 100,000 บาท
• กลุ่มสาระเคมี และชี ววิทยา พัฒนา
โดยศู น ย์ ก ารศึ กษาพิ เ ศษ เขต
การศึ ก ษา 9 งบประมาณ150,000
บาท
• กลุ่ ม สาระคณิ ตศาสตร์ พัฒนา

โดยศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ เขต
ก า ร ศึ ก ษ า 11 ง บ ป ร ะ มา ณ
100,000 บาท
• ได้สื อต้น แบบ สํ า หรั บ การ
จัด การเรี ย นรู้ 13 รายการ
งบประมาณ 750,000 บาท

รายการ
เครืองแบบนักเรียน

รายการ
อุปกรณ์ การเรียน

รายการกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

ค่ าใช้ จ่าย
(บาท)

450,000

750,000

244

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํ าหรับนักเรียนทีมีปัญหาทางการเรียนรู้
รายการดําเนินงาน

รายการจัดการเรียน
การสอน

รายการ
หนังสื อเรียน

• พัฒนานักเรี ยนที • จัด สรรงบประมาณให้ สพป. ตาม • จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ

มีปัญหาทางการ สั ด ส่ ว นนั ก เรี ยนที มี ปั ญ หาทางการ
เรี ยนรู้ ใ ห้ไ ด้รั บ เรี ยนรู้ทีผ่านการคัดกรองแล้ว 143,147
การพั ฒ นาเต็ ม คน ใน 11,750 โรงๆ ละ 2,000 บาท
ศั ก ย ภ า พ เ ป็ น (เป็ นเงิน 23,500,000 บาท)
รายบุคคล
• จัดสรรงบประมาณสนับ สนุ นให้เขต
พืIนทีการศึกษา (ใช้เกณฑ์โรงเรี ยนทีมี
นัก เรี ยนที มี ค วามบกพร่ อ งทางการ
เรี ยนรู้เรี ยนร่ วม โรงละ 500 บาท) เพือ
ใช้ในการพัฒนาครู และจัดทําข้อ มูล
นั ก เรี ยนพิ ก ารเรี ยนร่ วมเป็ นเงิ น
5,875,000 บาท
• จัดสรรงบประมาณสนับสนุ นให้ศูนย์
การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา/ประจํา
จังหวัดทุกแห่ ง เพือสนับสนุ นในการ
ออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
เรี ยนรู้ของนักเรี ยนเป็ นเงิน 1,848,000
บาท

สนับ สนุ น ให้สํา นั ก งาน
เขตพืIนทีการศึกษามัธยม
เพื อสนั บ สนุ น โรงเรี ยน
จั ด ห า / ผ ลิ ต สื อ ห รื อ
นวัตกรรมการเรี ยนรู้ เพือ
พัฒนาทักษะ 3 ด้าน การ
คั ด ก ร อ ง หรื อ วิ นิ จฉั ย
นั ก เ รี ย น ที มี ค ว า ม ย ก
พร่ องทางการเรี ยนรู้ และ
ใ ช้ ใ น ก า ร อ อ ก นิ เ ท ศ
ติ ด ตามและประเมิ น ผล
ก า ร เ รี ย น รู้ เ ป็ น เ งิ น
1,848,000 บาท

รายการ
เครืองแบบนักเรียน

รายการ
อุปกรณ์ การเรียน

รายการกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

ค่ าใช้ จ่าย
(บาท)

23,500,000
5,875,000
1,848,000
1,848,000
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โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํ าหรับนักเรียนทีมีปัญหาทางการเรียนรู้
รายการดําเนินงาน

รายการจัดการเรียน
การสอน

• พั ฒ น า สื อ /

น วั ต ก ร ร ม /
เทคนิ ควิ ธี การ
จัดการเรี ยนการ
สอนนักเรี ยนทีมี
ความบกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู้
• พั ฒ นา ค รู แ ล ะ • อบรมครู ผูส้ อนเด็ ก LD เพือพัฒนาต่ อ
ยอด การนํา นวัต กรรม/เทคนิ ค วิ ธี ก าร
บุคลากรทางการ
จัด การเรี ย นการสอนนัก เรี ย นที มี ค วาม
ศึกษาทีเกียวข้อง

รายการ
หนังสื อเรียน

รายการ
เครืองแบบนักเรียน

รายการ
อุปกรณ์ การเรียน

รายการกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

ค่ าใช้ จ่าย
(บาท)

จั ด พิ ม พ์ เ อกสารชุ ดแนว
ทางการพัฒ นาการเรี ยนรู้
สํ า หรั บ นั ก เรี ยนที มี ค วาม
บกพร่ องทางการเรี ยนรู้
2,500ชุดๆ ละ 17 เล่ม

บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ หลัก สู ต ร
“เทคนิ คการสอนนั ก เรี ยนที มี ค วาม
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้”
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โครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วมระดับการศึกษาขั3นพืน3 ฐาน สํ าหรับบุคคล ออทิสติก
รายการดําเนินงาน

รายการจัดการเรียน
การสอน

รายการ
หนังสื อเรียน

• ไ ด้ รั บ ก า ร • อบรมครู ผชู ้ ่วยจํานวน 110 คน
• ปรั บปรุ งแอกสาร
ส นั บ ส นุ น • นิ เทศ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการ หลั ก สู ตรและแนว

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย จ า ก ดําเนินงานโครงการฯ
กองทุ น ส่ งเสริ ม
แ ล ะ พั ฒ น า
ก า ร ศึ ก ษ า
สําหรับคนพิการ
เป็ นเงิ น จํา นวน
3,945,600 บาท
• งบประมาณ • จัด จ้า งครู ผู ้ส อนประจํา ห้ อ งเรี ยน
ปกติ
คู่ ข นานสํ า หรั บ บุ ค คลออทิ ส ติ ก
จํานวน 114 คน 12 เดือน จํานวน
11,405,016 บาท

ทางการจัดการเรี ยนรู้
เพื อพัฒ นาทัก ษะ 7
ทักษะ และจัดพิมพ์

รายการ
เครืองแบบนักเรียน

รายการ
อุปกรณ์ การเรียน
• สนั บ สนุ น ค่ า วัส ดุ สื อ

รายการกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

ค่ าใช้ จ่าย
(บาท)

3,945,600

ประจํ า ห้ อ งเรี ยนทุ ก
ห้อง

• สนับสนุ นงบประมาณ

เ พื อ จั ด ชืI อ เ ค รื อ ง
ไมโครคอมพิ ว เตอร์
ป ร ะ ม ว ล ผ ล ทั ว ไ ป
สําหรับนักเรี ยนจํานวน
80 เครื องๆ ละ 16,000
บ า ท เ ป็ น เ งิ น
1,280,000 บาท

11,405,016
1,280,000
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จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุ ปค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรี ยน
ร่ วมในปี งบประมาณ 2554 ตามรายการค่าใช้จ่าย 5 รายการ ได้ดงั นี, โครงการโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วม ใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดทําหนังสื อเรี ยนให้กบั คนพิการจํานวน 200,560,000 บาท
โครงการพัฒนาสื6 อการเรี ย นการสอนวิท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ตศาสตร์ สํา หรั บ นัก เรี ย นที6 มี ค วาม
บกพร่ อ งทางการเห็ นเรี ย นร่ ว ม ใช้ค่ า ใช้จ่ า ยในการจัด ทํา หนัง สื อ เรี ย นให้กับ คนพิก ารจํา นวน
1,200,000 บาท โครงการพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษา สํา หรั บนักเรี ย นที6มี ปัญหาทางการเรี ยนรู้ ใช้
ค่าใช้จ่ายในรายการจัดการเรี ยนการสอนจํานวน 31,223,000 บาทและจัดทําหนังสื อเรี ยนให้กบั คน
พิการจํานวน 1,848,000 บาท โครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมระดับการศึกษาขั,นพื,นฐาน
สําหรับบุคคลออทิสติก ใช้ค่าใช้จ่ายในรายการจัดการเรี ยนการสอนจํานวน 11,405,016 บาท และ
รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนจํานวน 5,225,600 บาท ดังตารางที6 5.46

ตารางที 5.46 สรุ ปค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเรี ยนร่ วมของสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ ตามรายการค่าใช้จ่าย 5 รายการ
โครงการ

โครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการ
เรี ยนร่ วม
โครงการพัฒนาสื อการเรี ยนการ
สอนวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
สําหรับนักเรี ยนทีมีความบกพร่ อง
ทางการเห็นเรี ยนร่ วม
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สําหรับนักเรี ยนทีมีปัญหาทางการ
เรี ยนรู ้
โครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการ
เรี ยนร่ วมระดับการศึกษาขั<น
พื<นฐาน สําหรับบุคคลออทิสติก
รวม

ค่ าจัดการเรียนการสอน

ค่ าหนังสือเรียน

ค่ าเครืองแบบนักเรียน

ค่ าอุปกรณ์ การเรียน

ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

-

200,560,000

-

-

-

-

1,200,000

-

-

-

1,848,000

-

-

-

31,223,000

11,405,016
42,628,016

-

203,608,000

5,225,600
0

5,225,600

0
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บทที 6
แนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สํ าหรับคนพิการ
การนําเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ
ในครั"งนี" ผูว้ ิจยั เก็บรวมรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามชุ ด “งบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี
และค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม” ในตอนที2 4
ซึ2 งเป็ นคําถามปลายเปิ ด ถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดสรรงบประมาณตามนโยบาย
เรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ จากการสัมภาษณ์ผอู้ าํ อวยการโรงเรี ยน/ครู การศึกษาพิเศษจํานวน 8
คน ผูป้ กครองนักเรี ยนพิการจํานวน 9 คน และผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการศึกษาเรี ยนร่ วม จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั"นพื"นฐานจํานวน 2 คน โดยนํา ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั"งหมดจากการ
วิจยั มาใช้ประกอบการนําเสนอแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี
สําหรับคนพิการ โดยนําเสนอเป็ น 3 ตอน ดังนี"
ตอนที2 1 ข้อมูลที2ได้จากการวิจยั เพื2อนํามาประกอบการนําเสนอแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ ซึ2งประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลการจัดการเรี ยนร่ วมและสภาพปัญหาในการเรี ยนร่ วมสําหรับคนพิการ
1.2 ข้อมูลงบประมาณที2ใช้ในรายการค่าใช้จ่าย 5 รายการ เพื2อใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอนในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
ตอนที2 2 ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิจากการประชุมกลุ่ม (Focus group)
ตอนที2 3 การนําเสนอแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับ
คนพิการ
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ตอนที 1 ข้ อมูลทีได้ จากการวิจัย เพือนํามาประกอบการนําเสนอแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สํ าหรับคนพิการ
1.1 ข้ อมูลการจัดการเรียนร่ วมและสภาพปัญหาในการเรียนร่ วมสํ าหรับคนพิการ
ปั จจุบนั การเรี ยนร่ วมเป็ นทางเลือกหนึ2 งในโอกาสทางการศึกษาสําหรับคนพิการ ตามกฎ
มาตรฐานว่าด้วยการสร้างความเสมอภาคทางโอกาสให้แก่คนพิการ องค์การสหประชาชาติ พ.ศ.
2537 ที2 ระบุ ว่า รัฐต้องตระหนัก ถึ ง หลัก การที2จะให้โอกาสทางการศึก ษาที2 เสมอภาคในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาแก่เด็ก เยาวชนและผูใ้ หญ่ที2พิการในสถานศึกษาแบบเรี ยน
ร่ วม และให้หน่วยงานที2จดั การศึกษาแบบสามัญศึกษารับผิดชอบต่อเรื2 องการจัดการศึกษาให้แก่คน
พิการในสถานศึกษาแบบเรี ยนร่ วม โดยถือว่าการให้การศึกษาแก่คนพิการเป็ นส่ วนสําคัญส่ วนหนึ2ง
ของการวางแผนการศึกษาระดับชาติ รวมทั"งการพัฒนาหลักสู ตรและการจัดระบบโรงเรี ยน การ
จัดการศึกษาในโรงเรี ยนแบบเรี ยนร่ วม ต้องอยู่บนเงื2อนไขสําคัญที2ว่าทางโรงเรี ยนจะจัดให้มีล่าม
ภาษามือและบริ การสนับสนุนต่างๆที2เหมาะสมแก่นกั เรี ยน และควรจัดให้นกั เรี ยนได้เข้าถึงสิ2 งต่างๆ
ได้และจัดบริ การสนับสนุ นให้แก่ นกั เรี ยนอย่างเพียงพอด้วย เพื2อตอบสนองความต้องการจําเป็ น
พิเศษของเด็กพิการแตกต่างกัน และตามอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ คนพิการ พ.ศ.2551 ข้อ 24 ซึ2 งระบุวา่
คนพิการจะไม่ถูกกีดกันออกจากระบบการศึกษาสามัญ ทั"งนี" บนพื"นฐานที2เสมอภาคกับผูอ้ ื2นและเด็ก
พิการจะไม่ถูกกีดกันจากการจัดให้เล่าเรี ยนฟรี การศึกษาภาคบังคับชั"นประถมและมัธยมเพราะเหตุ
จากความพิการ คนพิการจะได้รับการสนับสนุนที2สมเหตุผลกับความต้องการของแต่ละบุคคล คน
พิการได้รับการสนับสนุนตามที2ตอ้ งการในระบบการศึกษาทัว2 ไป เพื2อสนับสนุนให้การการศึกษามี
ประสิ ทธิ ภ าพ และมี ก ารจัด มาตรการสนั บ สนุ น เฉพาะที2 มี ป ระสิ ทธิ ภ าพแก่ ค นพิ ก ารใน
สภาพแวดล้อมที2เอื"อต่อการพัฒนาทางวิชาการและทางสังคมสู งสุ ด และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ในการรวมคนพิการเข้าในระบบโดยสมบูรณ์
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ในปั จจุบนั การจัดการเรี ยนร่ วมในประเทศไทยได้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรี ยนร่ วม
เพื2อคนพิการ เพื2อสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงโอกาสในการศึกษาที2มีคุณภาพเช่นเดียวกับบุคล
ทัว2 ไป แต่อย่างไรก็ตามการจัดการเรี ยนร่ วมก็ยงั คงมีปัญหาให้ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไข โดยมีเป้ าหมาย
สู งสุ ดเพื2อให้คนพิการได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาเรี ยนร่ วมที2มีคุณภาพเพื2อประโยชน์สูงสุ ดที2จะเกิด
ขึ"นกับตัวผูเ้ รี ยนเอง จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการเรี ยนร่ วมและสภาพปั ญหาในการเรี ยน
ร่ วมสําหรับคนพิการด้วยการสัมภาษณ์อาจารย์ฝ่ายการศึกษาพิเศษของโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยน
ร่ วม และผูป้ กครองนักเรี ยนพิการ พบว่า การจัดการศึกษาเรี ยนร่ วมยังมีปัญหาด้านงบประมาณไม่
เพียงพอ เช่ น นโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี ที2จดั ให้เท่ากับนักเรี ยนทัว2 ไป แต่คนพิการมีความต้องการ
จํา เป็ นพิ เ ศษที2 ต้อ งใช้ สื2 อ สิ2 ง อํา นวยความสะดวก อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นต่ า งๆ ซึ2 งมี ค่ า ใช้จ่ า ยสู ง
งบประมาณที2ได้รับจึงไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาจึงจําเป็ นต้องมีการระดมทุนจากแหล่งต่างๆ
เพื2อนํา เงิ นที2 ไ ด้ม าจัดการศึ ก ษาเรี ย นร่ วมสํา หรั บ คนพิก าร และปั ญหาอี ก อย่า งหนึ2 ง คื อ การเบิ ก
จ่ายเงิ นงบประมาณตามโครงการเรี ยนร่ วมสําหรับคนพิการที2เสนอขอกับโรงเรี ยน เมื2อโรงเรี ยน
อนุ มตั ิโครงการแล้วแต่การเบิกจ่ายเงิ นค่อนข้างล่ าช้า มีข" นั ตอนยุ่งยากทําให้บางครั"งเบิกจ่ายเงิ น
งบประมาณไม่ได้ก็มี และบางโรงเรี ยนไม่ได้จดั สรรงบประมาณตามโครงการเรี ยนร่ วมให้กบั กลุ่ม
การศึกษาพิเศษ ครู การศึกษาพิเศษจึงต้องออกเงินค่าใช้จ่ายให้กบั นักเรี ยนเองก็มี ซึ2 งนอกจากมีครู
การศึ ก ษาพิ เ ศษที2 ดี มี สื2 อ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น สิ2 ง อํา นวยความสะดวกต่ า งๆ แล้ว ทัศ นคติ ข อง
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนที2มีต่อการศึกษาของคนพิการก็เป็ นสิ2 งสํา คัญไม่แพ้กนั เพราะทัศนคติของ
ผูอ้ าํ นวยการจะเป็ นเครื2 องมือในการขับเคลื2อนนโยบายการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ดังที2มีผใู้ ห้ขอ้ มูลดังนี"
1.1.1 ทัศนคติของครู การศึกษาพิเศษ/ผู้อํานวยการ ในการจัดการเรี ยนร่ วมของ
โรงเรียน
การจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนจะเป็ นไปในทิศทางใดทั"งนี"ตอ้ งขึ"นอยูก่ บั ทัศนคติ
ของผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนและครู การศึกษาพิเศษเป็ นสําคัญด้วย หากผูบ้ ริ หารมีทศั นที2ดีต่อการศึกษา
สําหรับคนพิการพร้อมเปิ ดโอกาสให้คนพิการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ไม่มองว่าการศึกษาพิเศษ
มีความยุง่ ยากต่อการจัดการเรี ยนการสอน และพร้อมสนับสนุนการศึกษาสําหรับคนพิการ โครงการ
จัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนก็จะมีประสิ ทธิ ภาพ และนอกเหนือจาก จากการสัมภาษณ์ในประเด็น
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สภาพการจัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยน และนอกเหนื อจากผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนแล้ว ทัศนคติของ
ครู ผสู้ อนคนพิการก็เป็ นสิ2 งสําคัญไม่แพ้กนั เพราะครู ที2มีใจในการทุ่มเทให้กบั การสอนคนพิการ เข้า
ใจความต้องการของคนพิการ ให้โอกาสและไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากในการสอน มีความรู้
ความเข้า ใจถึ ง วิธี ก ารสอนก็ จะทํา ให้ส ามารถพัฒนาศัก ยภาพของคนพิก ารได้อย่า งเต็ม ที2 จาก
การศึกษาทัศนคติของครู การศึกษาพิเศษ/ผูบ้ ริ หาร ซึ2งได้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์มีผใู้ ห้ขอ้ มูลดังนี"
“วันแรกผมเข้ ามารั บตําแหน่ งผู้อาํ นวยการโรงเรี ยน มีนักเรี ยนและครู มา
ให้ การต้ อนรั บแต่ สิงแรกที เจอคื อห้ องเรี ยนของนักเรี ยนพิ การซึ งเป็ นห้ องเรี ยนที
ต้ องเดิ นผ่ านเป็ นห้ องแรก ผมรู้ สึ กหดหู่ มากเนื องจากในขณะที นักเรี ยนทัวไปเข้ า
แถวต้ อ นรั บ อยู่ แต่ เ ด็ก พิ ก ารเกาะลู ก กรงอยู่ยื น ดู อยู่ภายในห้ องเรี ยน และเป็ น
ห้ องเรี ยนทีเป็ นโรงเก็บขยะ ซึ งเป็ นขยะของโรงเรี ยนที ยังไม่ ได้ นาํ ไปทิ ง- หรื อนําไป
รี ไซเคิ ล ในโรงเก็บ ขยะนั- นส่ วนหนึ ง เป็ นห้ องเรี ยนการศึ ก ษาพิ เศษ เมื อเข้ า มา
ทํางานผมจึ งเปลี ยนห้ องเรี ยนการศึ กษาพิ เศษโดยสร้ างเป็ นอาคารหลังใหม่ ขึน- มี
ห้ องสมุดเพือการศึ กษาพิ เศษ และมีห้องเรี ยนซึ งเป็ นห้ องเรี ยนที มีสภาพแวดล้ อม
สะอาด มีสภาพแวดล้ อมที เอื -อต่ อการเรี ยนรู้ จากการที สร้ างอาคารเรี ยนหลังใหม่
ขึน- สังเกตว่ านักเรี ยนก็จะดีใจยิม- แย้ มแจ่ มใสเมือมาเรี ยนและผลการเรี ยนก็ดีขึน- งาน
ต่ อมาทีผมทําคือผมจะให้ กาํ ลังใจครู ประเด็นที หนึงคื อ มีความรู้ สึ กว่ าครู การศึกษา
พิ เ ศษจะถูก มองจากบุ ค ลากรด้ ว ยกั น ด้ ว ยความแปลกแยกไปเป็ นอี ก กลุ่ม หนึ ง
ประเด็นที สองคื อ คนทํางานด้ านการศึกพิเศษนั-นหายาก ไม่ ค่อยมี ขาดแคลน ก็ได้
แต่ บอกครู ทีจะเกษียณหรื อทํางานอื นที มีประสบการณ์ ให้ ถ่ายทอดความรู้ ไว้ และ
ตอนนีผ- มกําลังจะทําห้ องสมุดการศึ กษาพิเศษ แต่ กลัวครู นักเรี ยนทัวไปไม่ กล้ าเข้ า
มาใช้ บริ การ จึงจะทําเป็ นห้ องสมุดครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ งใช้ เป็ นที ศึกษา
หาความรู้ ของครู และนักเรี ยนทุกคน แต่ จะเน้ นการศึกษาพิเศษ”
(วรพงษ์ หาญเขตต์, สั มภาษณ์ , 15 พฤษภาคม 2555)
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“เวลาผมไปประชุ มร่ วมกับโรงเรี ยนอื น ผู้อาํ นวยการโรงเรี ยนอื นมักจะ
พูดว่ ารั บคนพิ การเข้ ามาเรี ยนทําไมไม่ เห็นมีความสําคัญเป็ นพวกขยะ แต่ ผมตอบ
กลั บ ไปว่ า ขยะที คุ ณ ว่ า ผมจะทํา ให้ กลายเป็ นทองให้ ได้ เราต้ อ งให้ โอกาสเขา
เหมือนกันกับทีให้ โอกาสเด็กทัวไป”
(นฤดม แสงเขียวงาม, สั มภาษณ์ , 18 พฤษภาคม 2555)
“มีผ้ ปู กครองหลายคนมาบอกว่ า ตั-งแต่ ที อาจารย์ วรพงษ์ คงอ่ อน
เข้ ามาเป็ นผู้อาํ นวยการโรงเรี ยน มีความเปลียนแปลงหลายอย่ าง เด็กได้ รับการดูแล
อย่ างดีเป็ นพิเศษ จากที แต่ ก่อนอาคารเรายังไม่ พร้ อมที จะรั บคนพิ การเข้ าแต่ กต็ ้ อง
รั บไว้ เนื องจากผู้อาํ นวยการได้ ให้ ข้อคิ ดกับครู ทุกคนไม่ ใช่ แต่ เฉพาะครู การศึกษา
พิ เ ศษ บอกว่ า ผู้ ป กครองเขาหวั ง และศรั ท ธาเขาถึ ง ได้ เ อาหั ว ใจเขามาฝากไว้
เพราะฉะนั-นขอให้ ครู สอนด้ วยความเมตตาถึงแม้ ว่าครู บางคนไม่ เคยเรี ยนการศึกษา
พิเศษ แต่ กข็ อให้ ครู เมตตาคิ ดว่ าเค้ าเป็ นลูกเป็ นหลาน ท่ านจะเข้ ามาเยียมห้ องเรี ยน
การศึ กษาพิ เศษทุก วัน แล้ วก็จะรู้ จัก เด็กทุกคน ปกติ เราเป็ นศูนย์ LD บกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู้ แต่ ผ้ อู าํ นวยการเคยกําชับพวกเราว่ า เมือไรก็ตามที มีคนพิการเข้ ามา
เรี ยนขอให้ เมตตารั บไว้ บางคนมี IQ ที ตาํ กว่ าเกณฑ์ ตํา กว่ าที กฎหมายกําหนด แต่
ท่ านบอกว่ าเอาเถอะเป็ นครู มีจริ ยธรรมถือหลักเมตตา เราก็เลยรั บคนพิการอาการที
รุ น แรง รุ น แรงที ต ํา กว่ า เกณฑ์ ที ก ฎหมายกํา หนด เด็ก ที มี ค วามบกพร่ องทาง
สติปัญญาทีนีบางคนมี IQ แค่ 34-40 ซึ งปกติแล้ วหมอกําหนดให้ อยู่แต่ โรงพยาบาล
เท่ านั-น แต่ เมือเข้ ามาสู่ ระบบโรงเรี ยนผู้อาํ นวยการก็อบรมพวกเราว่ าเอาเถอะรั บไว้
IQ ตํา ก็รับ คนที มีความพิ การรุ นแรงที โรงเรี ยนอื นไม่ รับแล้ วขอให้ เรารั บ สงสาร
ผู้ปกครอง ขอให้ ให้ โอกาสเด็ก ท่ านยํา- บ่ อยๆว่ าขอให้ ถือหลักเมตตาเถอะ”
(เสาวนีย ์ เพ็ชรสงค์, สั มภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2555)
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“ตอนนีใ- กล้ เกษียณแล้ วก็มีผ้ ปู กครองบอกให้ อยู่ต่อ แต่ หากอยู่กจ็ ะไม่ มีครู
ทีมาสานต่ องานสอนตรงนีแ- ล้ วจะกลายเป็ นความยัง ยืนไม่ ได้ ครู จะถ่ ายทอดความรู้
ไว้ ให้ ก่อนไป เพื อให้ ครู ทีมารั บช่ วงต่ อสามารถทํางานได้ อย่ างมีความเข้ าใจ หาก
เกษี ย ณแล้ ว ก็จ ะทํา โครงการบ้ า นสานขวัญ เพื อ ฝึ กอาชี พ ให้ กั บ คนพิ ก ารที ไ ม่
สามารถเรี ยนต่ อสายสามัญไม่ ไ ด้ ก็ให้ เข้ า เรี ยนในสายอาชี พ เพื อให้ มี งานทํา มี
รายได้ ต่ อยอดทางการศึ กษาให้ คนพิ การ ซึ งโครงการนี -จะเน้ นฝึ กอาชี พและเรา
ต้ องการจะทําให้ โครงการนี เ- ป็ นแหล่ งข้ อมูลในการวิ จัยเกี ยวกับคนพิ การ ตอนนี ผู้อาํ นวยการโรงเรี ยนอนุญาตให้ ใช้ พืน- ที ในโรงเรี ยนเพือสร้ างอาคารตามโครงการ
บ้ านสานขวัญ ซึ งอาคารกําลังก่ อสร้ างอยู่ เป็ นอาคาร 2 ชั-น ในนั-นจะมี 2 ส่ วน คื อ
ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก นนทบุรี ซึ งจะเน้ นสื อ อุปกรณ์ พัฒนาศักยภาพคน
พิ การทั-งด้ านร่ างกาย เช่ นอุปกรณ์ ฝึกกล้ ามเนื อ- อุปกรณ์ ช่วยในการกายภาพ ด้ าน
สติปัญญา เช่ นจะมีสือทีเหมาะสมกับพัฒนาการทางสมอง ด้ านการพูดการฟั ง ก็จะ
สื อ อุปกรณ์ ต่างๆ เพือช่ วยแก้ ปัญหานั-นๆ และพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยนได้ เป็ น
ต้ น และส่ วนการฝึ กอาชี พ ซึ งเริ มแรกจะมีการสอนสานตะกล้ าซึ งเมือมีงานก็จะ
นําออกไปขายเพื อนําเงินเข้ ากองทุนและเงินที ได้ มาบางส่ วนก็จะนํามาซื -ออุปกรณ์
การเรี ยนให้ นัก เรี ยนพิ ก ารในโรงเรี ยน อยากให้ มี ก ารสนั บ สนุนการทํา วิ จัย ใน
โครงการบ้ านสานขวัญ จากสาขาวิชาการศึกษาพิเศษของมหาลัยต่ างๆ เพราะเป็ น
แหล่ งเผยแพร่ ข้อมูลที น่าเชื อถือ ทําให้ โครงการนีย- ังยืนได้ เนืองจากเป็ นหน่ วยงาน
ทีมีความรู้ ทํางานเป็ นระบบ มหาลัยสามารถให้ นักศึกษาเข้ ามาเรี ยนรู้ ได้ ให้ ทุนทํา
วิจัย ต่ อยอดการพัฒนาได้ โครงการนีก- จ็ ะสามารถยังยืนได้ โครงการนีส- ามารถให้
ความรู้ กับคนได้ ทุกกลุ่มไม่ ว่าจะเป็ น ครู ผู้ปกครอง นักศึ กษาซึ งเราอาจจะทําเป็ น
หลั ก สู ต รเพื อ ให้ นั ก ศึ ก ษาเก็ บ เป็ นหน่ วยกิ จ ได้ เป็ นหลั ก สู ต รอบรมครู แ ละ
ผู้ปกครองได้ แต่ ตอนนีย- ังทําไม่ ได้ เพราะความรู้ ยังไม่ ถึง ต้ องหาที มงานบุคลากรที
มีความสามารถด้ านนีม- าทํางาน”
(กษิณา ศรี ขาว, สั มภาษณ์ , 18 พฤษภาคม 2555)
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“โรงเรี ยนจั ด การเรี ยนร่ วมแบบให้ นั ก เรี ยนเรี ยนร่ วมในชั- น เรี ยนปกติ
ไม่ ได้ มีห้องเรี ยนแยกเป็ นห้ องการศึ กษาพิ เศษ และเมือนักเรี ยนเลิ กเรี ยนจากห้ อง
ปกติ จะมี กิจกรรมเสริ มสําหรั บคนพิ การ หรื อเข้ าห้ องกิ จกรรมเสริ มสําหรั บคน
พิการตามตารางสอนของแต่ ละระดับชั- น โดยการเรี ยนในห้ องกิ จกรรมเสริ มนี จ- ะ
จัดตารางการเรี ยนโดยยึดที ตัวเด็กเป็ นหลัก ทางโรงเรี ยนจะมีโครงการเพื อนช่ วย
เพือน เพือเป็ นการปลูกฝั งให้ นักเรี ยนยอมรั บความแตกต่ าง สามารถอยู่ร่วมกันโดย
มีความเข้ าใจซึ งกันและกันและช่ วยเหลือกันได้ ”
(เพชรรุ่ ง หันผักแว่น, สั มภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2555)
“โรงเรี ย นของเรามี โครงการครอบครั วสั ม พันธ์ ให้ ผ้ ูปกครอง นัก เรี ย น
ทัวไป และนัก เรี ยนพิ การไปทัศนศึ กษาด้ วยกัน เพื อเสริ มสร้ างความเข้ าใจ การ
ยอมรั บซึ งกันและกันโดยไม่ แบ่ งแยกความแตกต่ าง”
(ยินดี, สั มภาษณ์ , 9 กุมภาพันธ์ 2555)
“เดิมเมือ พ.ศ. 2539 เป็ นโรงเรี ยนต้ นแบบการเรี ยนร่ วม ครู ร่ ุ นแรกก็ยังเป็ น
ครู ทีผ่านการอบรมการศึกษาพิเศษ ต่ อมาเมือ พ.ศ. 2541 จึ งเปลียนมาเป็ นโรงเรี ยน
แกนนําจัดการเรี ยนร่ วม การรั บเด็กพิ การเข้ าเรี ยนจะรั บเด็กที มีบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู้ โดยมีเกณฑ์ รับนักเรี ยนพิการเข้ าเรี ยนเพิมไม่ เกิน 3 คนต่ อ 1 ชั-นเรี ยน ในแต่
ละปี การศึกษา เพราะครู จะสามารถดูแลได้ อย่ างทัวถึง เพราะโรงเรี ยนคํานึงถึงการ
พัฒนาศักยภาพของนักเรี ยนเป็ นสําคัญ”
(สุ ชา เครื อคํา, สั มภาษณ์ , 10 มีนาคม 2555)
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“ครู จบการศึ กษาพิ เศษมาโดยตรง มาสอนที โรงเรี ยนวัดบ้ านไร่ ได้ 2 ปี
เด็กที นีส่วนใหญ่ ผ้ ูปกครองมีฐานะยากจนบางครั- งต้ องลาออกกลางคัน เนื องจาก
ผู้ปกครองทํางานรั บจ้ างไม่ เป็ นหลักแหล่ งเด็กจึ งต้ องตามพ่ อแม่ ไปด้ วยหากมีการ
ย้ ายที ท ํางาน การจั ดการเรี ย นการสอนของที นีก็จะไม่ ได้ เรี ยกเก็บ ค่ า ใช้ จ่ายจาก
ผู้ปกครอง ที นีเป็ นโรงเรี ยนแกนนําจั ดการเรี ย นร่ วมสําหรั บบุค คลออทิ สติ ก จึ ง
ได้ รับการดูแลสนับสนุนจากศูนย์ การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดราชบุรี เป็ นอย่ างดี
ในปี งบประมาณ 2554 ทางโรงเรี ยนก็ไ ด้ รับ งบประมาณสนั บ สนุนจากศูน ย์
การศึ กษาพิ เศษฯ เพื อจัดทําสื อการเรี ยนการสอนให้ กับคนพิการ ทางโรงเรี ยนจัด
กิจกรรมต่ างๆ เพือพัฒนาศักยภาพของคนพิ การ เช่ น กิจกรรมอาชาบําบัด เพือฝึ ก
สมาธิ และการทรงตัวให้ กับคนพิ การ และมีการส่ งคนพิ การเข้ าประกวดกิ จกรรม
ด้ า นวัฒนธรรมระดับ จั งหวัดด้ วย เพื อให้ คนพิ ก ารสามารถเรี ยนรู้ สั ง คมได้ ม าก
ยิ ง ขึ -นและไม่ ร้ ู สึ ก ว่ า ตั วเองมี ค วามแตกต่ า งจากคนทั วไป โรงเรี ยนมี ห้องเรี ยน
การศึกษาพิเศษแต่ หากนักเรี ยนคนใดสามารถเข้ าเรี ยนร่ วมในชั-นเรี ยนปกติได้ กจ็ ะ
ส่ งไปเรี ยนร่ วมในชั-นเรี ยนปกติ”
(บุณรดา ชัยบุญเรื อง, สั มภาษณ์ , 18 พฤษภาคม 2555)
จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุ ปได้วา่ โรงเรี ยนที2มีการจัดการเรี ยนร่ วมได้ดีส่วนใหญ่ข" ึนอยู่
กับทัศนคติเชิ งบวกของผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนต่อการศึกษาสําหรับคนพิการ พร้อมที2จะสนับสนุ น
โครงการเรี ยนร่ วมสําหรับคนพิการให้มีประสิ ทธิ ภาพ และโรงเรี ยนจะต้องมีครู การศึกษาพิเศษที2
ทุ่มเทและมีใจรักในการสอนคนพิการ ใช้หลักเมตตา เอื"ออาทรในการสอนคนพิการ เข้าใจความ
ต้องการของนักเรี ยนแต่ละคน เข้าใจวิธีการสอนคนพิการแต่ละประเภท การจัดการเรี ยนร่ วมของ
โรงเรี ยนก็จะเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อคนพิการและคนพิการก็จะเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาตนเอง
เต็มศักยภาพ
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1.1.2 การฝึ กอบรมให้ ความรู้แก่บุคคลทีเ กีย วข้ องในการปฏิบัติต่อคนพิการ
การฝึ กอบรมให้ความรู้แก่ คนพิการและบุคคลที2เกี2 ยวข้องเป็ นสิ2 งสําคัญอย่างมาก
ปั จจุ บ นั มี ก ารจัด ฝึ กอบรมทัก ษะในการใช้ชี วิต ประจํา วันสํา หรั บ คนพิ ก าร ฝึ กอบบรมบุ ค คลที2
เกี2 ยวข้อง เช่ น ครู การศึกษาพิเศษ พ่อแม่ ผูป้ กครองคนพิการ ซึ2 งการฝึ กอบรมให้ความรู้ แก่พ่อแม่
ผูป้ กครองคนพิการเป็ นสิ2 งที2สาํ คัญ แต่ปัจจุบนั มีการฝึ กอบรมบุคคลกลุ่มนี" เพียงระยะเริ2 มแรกที2พบว่า
ลูกมีความพิการ แต่ผปู้ กครองส่ วนใหญ่อยากให้มีการฝึ กอบรมเป็ นโครงการอย่างต่อเนื2อง เพื2อจะ
ได้มีความรู้ในการเลี"ยงดูและที2สําคัญคือ สามารถพัฒนาศักยภาพของลูกได้ เช่น การกายภาพบําบัด
การสอนหนัง สื อ การเลื อกซื" อ แบบฝึ กหัด หรื อของเล่ นเพื2อพัฒนาศัก ยภาพของลู ก ดัง ที2 มี ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ไว้ดงั นี"
“สิ งสําคัญตอนนี -คือ ไม่ มี ความชั ดเจนว่ า คนพิ ก ารในโรงเรี ยนจะเรี ย น
อย่ างไร จะมีวิธีการจัดการเรี ยนการสอนอย่ างไร ไม่ มีหน่ วยงานที เกี ยวข้ องมาให้
ความรู้ หรื อขาดความต่ อเนืองด้ วยส่ วนหนึง ไม่ ว่าคนที รับผิดชอบการศึกษาพิเศษ
ของจังหวัดก็ดี จะต้ องมาลงพืน- ที เยียมเยียนและต้ องให้ ความรู้ ด้ านการจัดการเรี ยน
ร่ วมแก่ พวกผมบ้ าง เช่ น การพัฒนาครู หรื อว่ าระบบการบริ หาร ต้ องมีข้อมูลให้ ผม
ทราบว่ าจํานวนคนพิ การในสํานักงานเขตพื น- ที การศึ กษาสมุทรปราการ เขต 1 นี หรื ออํา เภอนี -มี กี คน และมี โรงเรี ย นเรี ยนร่ วมกี โรง แล้ วจั ดการศึ ก ษายังไง มี ค รู
การศึกษาพิ เศษที พร้ อมไหม จะได้ มีข้อมูลให้ แลกเปลี ยนเรี ยนรู้ กัน มีคนพิ การตั-ง
หลายประเภท แต่ ละประเภทจะต้ องจัดการศึกษาอย่ างไร จะต้ องให้ ความรู้ ในการ
จัดการศึกษาเรี ยนร่ วมสําหรั บคนพิการทั-ง 9 ประเภท ไม่ ใช่ ว่ารั บเด็กพิการมาก็ปัด
ไปให้ โรงเรี ยนอืน พ้ นบ้ านเราไปบ้ านอืน”
(วรพงษ์ หาญเขตต์, สั มภาษณ์ , 15 พฤษภาคม 2555)
“การเข้ า ถึ ง โอกาสต่ า งๆ กระทรวงพัฒ นาสั ง คมและความมัน คงของ
มนุษย์ จะต้ องมีฐานข้ อมูลคนพิการที ไปจดทะเบียนคนพิการ และควรจะมีการแจ้ ง
ข่ าวสารการจัดอบรมสําหรั บคนพิการแต่ ละประเภท ตอนนีก- ระทรวงศึกษาธิ การมี
การฝึ กอบรมครู การศึกษาพิเศษ แต่ จริ งๆ แล้ วการอบรมคนพิการและผู้ปกครองก็มี
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ความสําคัญไม่ แพ้ กัน ไม่ ใช่ แค่ อบรมครั- งเดี ยวว่ าผู้ปกครองต้ องยอมรั บว่ าลูกเป็ น
คนพิ ก าร และให้ เลี -ย งดู อ ย่ า งไร แต่ ค วรจั ด อบรมต่ อ เนื อ งว่ า การเสริ มสร้ าง
พัฒนาการในระดับต่ อไปควรทําอย่ างไรด้ วย ตอนนี ผ- ้ ูปกครองนักเรี ยนออทิ สติ ก
ในโรงเรี ยนชลประทานสงเคราะห์ รวมตัวกันเอง เพื อตั-งชมรมผู้ปกครองบุคคล
ออทิ สติ กนนทบุรีขึน- มา ซึ งอยากให้ คนที เข้ าชมรมเป็ นผู้ปกครองของบุคคลออทิ
สติ กทุกโรงเรี ยนในจังหวัดนนทบุรีแต่ ตอนนี ช- มรมเพิ งเปิ ด สมาชิ กส่ วนใหญ่ จึง
เป็ นผู้ป กครองจากโรงเรี ยนชลประทานสงเคราะห์ ซึ งชมรมจะของบประมาณ
สนับสนุนจากรั ฐบาล ที กระทรวงพัฒนาสั งคมและความมันคงของมนุษย์ และ
สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ ในโครงการต่ างๆ จํานวนเงิ นที ขอแล้ วแต่
โครงการว่ า ต้ อ งใช้ เงิ น เท่ า ไหร่ แต่ ส่ วนมากจะไม่ เ กิ น 100,000

บาท ต่ อ 1

โครงการ”
(พันโทประจักษ์ สามงามน้อย, สั มภาษณ์ , 21 มิถุนายน 2555)
“โรงเรี ยนจะเชิ ญคุณหมอ ครู ผู้ปกครองคนพิ การ มาอบรมให้ ความรู้ ใน
เบื อ- งต้ นเกี ยวกับการเลี ย- งดูเด็กพิ การ ก็เป็ นสิ งที ดีสําหรั บการเริ มต้ น แต่ ไม่ มีการ
ฝึ กอบรมการเลีย- งดู หรื อวิธีเสริ มสร้ างพัฒนาการทางการเรี ยนรู้ ของเด็ก LD ซึ งคุณ
แม่ อยากให้ มีมากๆ และให้ มีอย่ างต่ อเนืองไม่ ใช่ แค่ อบรมครั- งเดียวว่ าผู้ปกครองต้ อง
ยอมรั บว่ าลูกเป็ นคนพิการ และให้ เลี ย- งดูอย่ างไร เพราะพ่ อแม่ ย่อมเอาใจใส่ ลูกได้
มากกว่ า ครู พ่ อ แม่ จึ ง มี ส่ วนสํา คั ญ ในการเสริ มสร้ างพั ฒ นาการของลู ก

ซึ ง

ต่ างประเทศจะให้ ความสนใจกับเด็ก LD เป็ นอย่ างมากเนืองจากเด็ก LD เป็ นเด็กที
คิดต่ าง สามารถค้ นหาเอกภาพให้ ตัวเองได้ และสั งคมควรยกตัวอย่ างคนที เป็ น LD
แล้ วประสบความสําเร็ จในชี วิตซึ งประเทศไทยก็มีตัวอย่ างเยอะ ตอนนีม- ีคนที เป็ น
LD เป็ นดอกเตอร์ ก็หลายคน เราจึ งต้ องให้ ความสนใจกับพัฒนาการของเด็กกลุ่มนี การอบรมก็ควรมี แยกประเภทความพิ การเพราะคนพิ การแต่ ละประเภทต้ องใช้
วิธีการพัฒนาศักยภาพทีแตกต่ างกันจะเอาไปรวมกันไม่ ได้ หากมีทฤษฎีทีใช้ พัฒนา
ศั ก ยภาพคนพิ ก ารแต่ ล ะประเภทได้ จ ะดี ม าก การอบรมตอนนี -มี ก ารอบรมครู

260
การศึกษาพิเศษเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ งครู บางคนก็เห็นแก่ ตัว คื อเข้ ารั บการอบรมโดยใช้
งบประมาณของรั ฐบาลแต่ กลับเอาความรู้ ที ได้ มาไปหารายได้ พิเศษ สอนพิเศษเด็ก
พิการชัวโมงละ 150 บาท เรี ยนวันละ 2 ชัวโมง ซึ งแพงเกินไป เพราะนักเรี ยนพิการ
มีสมาธิ ในการเรี ยนไม่ นาน มีเล่ นบ้ างใน 1 ชัวโมงจะได้ เรี ยนเต็มที กไ็ ม่ กีนาที การ
เรี ยนพิ เศษวันละ 300 บาท เป็ นภาระค่ าใช้ จ่ายที ค่อนข้ างหนักสําหรั บคนรายได้
น้ อย และก่ อนหน้ านีค- ุณแม่ พาน้ องไปเรี ยนเสริ มที สถาบันราชานุกูล แต่ ช่วงหลังๆ
ครู โทรศัพท์ มาเลือนนัดเรื อยๆ อ้ างว่ าต้ องไปอบรมบ้ าง ติดงานราชการบ้ าง แต่ หาก
ให้ ไปสอนที บ้านก็ได้ ครู คิดเงิ น 700 บาท ซึ งคุณแม่ คิดว่ าเป็ นการเอาเปรี ยบกัน
เกิ นไป ไม่ แน่ ว่าที ครู เลือนเวลาเรี ยนเรื อยๆ อาจจะไปสอนพิเศษนอกเวลาหรื อไม่
เพราะได้ ค่าตอบแทนมากกว่ า”
(จิรภัทร สอนคุม้ , สั มภาษณ์ , 21 มิถุนายน 2555)
“รั ฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณให้ กับผู้ปกครองนักเรี ยนพิ การที ต้อง
ออกจากงานมาดูแลลูก และต้ องอบรมให้ ผ้ ปู กครองมีความรู้ ในการดูแลลูกที พิการ
ถ้ าพ่ อแม่ คนไหนมีลูกพิ การก็ให้ ไปเข้ าคอร์ สฝึ กอบรม ปั จจุบันมี การจัดอบรมใน
โรงพยาบาลแต่ เป็ นการให้ เด็กพิ การไปพบหมอ ซึ งการจัดแบบนั-นมันไม่ ได้ เป็ น
การถ่ ายทอดความรู้ การจัดอบรมต้ องจัดให้ เป็ นรู ปธรรมสามารถถ่ ายทอดความรู้
ได้ จึงจะเป็ นการพัฒนาที ยังยืน การพบหมอก็เป็ นการให้ คาํ ปรึ กษาอาการของคน
พิการแต่ ละคน หมอก็เหนือยอยู่คนเดียวเพราะไม่ ได้ ถ่ายทอดความรู้ นั-นให้ แก่ ใคร
จึงอยากแนะนําว่ าเมือขึน- ทะเบียนคนพิการ กระทรวงพัฒนาสั งคมและความมันคง
ของมนุษ ย์ ก็ค วรจั ดทําข้ อมูลระบุว่าบุค คลดัง กล่ า วพิ ก ารกลุ่ม ไหน ระดับ ความ
รุ นแรงใด มีปัญหาอะไรบ้ าง แล้ วจัดเข้ าคอร์ สอบรมตามความพิการนั-นๆ ซึ งการที
จะให้ หน่ วยงานที เกี ยวข้ องหั นมาสนใจเรื องนี ผ- ้ ปู กครองต้ องรวมตัวกันแล้ วสร้ าง
เป็ นชมรมขึน- มา”
(กษิณา ศรี ขาว, สั มภาษณ์ , 18 พฤษภาคม 2555)
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จากข้อมูลดังกล่ าวสรุ ปได้ว่า นอกจากการฝึ กอบรมครู การศึกษาพิเศษแล้ว รัฐบาลควรมี
นโยบายในการอบรมให้ความรู้ แก่ ผูป้ กครองของคนพิการด้วย เพื2อให้ผูป้ กครองมีความรู้ ความ
เข้าใจในการพัฒนาศักยภาพของลูกอย่างเต็มที2 ควรเป็ นการฝึ กอบรมระยะยาวเป็ นหลักสู ตร และ
ควรแยกหลักสู ตรสําหรับคนพิการแต่ละประเภท เพราะคนพิการแต่ละประเภทมีความต้องการ
จําเป็ นพิเศษที2แตกต่างกัน สํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการแห่ งชาติ กระทรวง
การพัฒ นาสั ง คมและความมั2น คงของมนุ ษ ย์ ควรส่ ง เอกสารที2 เ ป็ นข่ า วสารการฝึ กอบรม หรื อ
กิจกรรมต่างๆ สําหรับคนพิการ ให้กบั ผูป้ กครองหรื อคนพิการโดยอาจส่ งมาตามที2อยู่ตามทะเบียน
คนพิการ เป็ นต้น เพื2อให้คนพิการได้เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที2
1.1.3 การเข้ า ถึงโอกาสในการศึ ก ษา รวมถึงสื อ อุ ปกรณ์ และสิ งความสะดวก
สํ าหรับคนพิการ
ตามอนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ คนพิการ ข้อ 24 ที2ระบุว่า “คนพิการจะสามารถเข้าถึง
การศึกษาระดับประถมและมัธยมที2มีคุณภาพและไม่เสี ยค่าใช้จ่ายโดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิและ
บนพื"นฐานโอกาสที2เท่าเทียมกัน จะได้รับการสนับสนุนตามที2ตอ้ งการในระบบการศึกษาทัว2 ไป เพื2อ
อํา นวยความสะดวกในการศึ ก ษาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล มี ก ารจัด มาตรการสนับ สนุ น เฉพาะที2 มี
ประสิ ทธิ ภาพแก่คนพิการในสภาพแวดล้อมที2ส่งเสริ มการพัฒนาทางวิชาการและทางสังคมสู งสุ ด
และสอดคล้องกับเป้ าหมายการเป็ นส่ วนหนึ2งของสังคมอย่างเต็มที2” แต่ในปัจจุบนั คนพิการบางส่ วน
ก็ยงั ถูกปฏิเสธการรับเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนปกติ และโรงเรี ยนที2มีการจัดการเรี ยนร่ วมบางส่ วนก็ยงั มี
ปัญหาความไม่พร้อมในเรื2 องของ สื2 อ อุปกรณ์และสิ2 งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ โดยจาก
การสัมภาษณ์ผปู้ กครองคนพิการ และครู การศึกษาพิเศษในประเด็นการเข้าถึงโอกาสในการศึกษา
รวมถึงสื2 อ อุปกรณ์และสิ2 งความสะดวกสําหรับคนพิการ มีผใู้ ห้มูลดังนี"
“ลูกเป็ นคนพิการทางด้ านร่ างกาย เดินไม่ ได้ ต้องนังรถเข็นและต้ องผ่ าตัด
ย้ ายท่ อปั สสาวะมาไว้ ตรงสะดื อเพือให้ สะดวกในการขับถ่ าย ตอนอายุ 3 ขวบ ไป
ขอเรี ยนที ศูนย์ เ ด็ก เล็ก ที ป ากเกร็ ด จากนั-นก็มี ค นแนะนํา ให้ มาเรี ยนที โรงเรี ยน
ชลประทานสงเคราะห์ เพราะเปิ ดรั บ นัก เรี ยนพิ ก ารเรี ยนร่ วม เรี ยนอยู่ที นีไ ด้ ถึง
อนุบาล 2 ก็ต้องย้ ายโรงเรี ยนเพราะโรงเรี ยนไม่ มีสิงอํานวยความสะดวกให้ กับคน
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พิการทางด้ านร่ างกาย เช่ น ห้ องนํา- ก็ไม่ ค่อยสะอาด ลูกย้ ายท่ อปั สสาวะก็ติดเชื -อได้
ง่ ายเวลาเปลียนผ้ าอ้ อมสําเร็ จรู ป และเวลาไปเรี ยนทีตึกเรี ยนก็ไม่ มีลิฟท์ ครู ต้องแบก
ลูกขึ น- ไปเรี ยน ซึ งคุณแม่ คิดว่ าศักดิP ศรี ความเป็ นมนุษย์ ของลูกอยู่ตรงไหน ทําไม
ต้ องแบกกันขึ -นไปเรี ยน หากไม่ มี ลิ ฟ ท์ เพราะค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง ก็น่ า จะมี ท างลาดให้
สําหรั บคนพิการทั-งๆ ที เป็ นโรงเรี ยนที จัดการศึกษาสําหรั บคนพิการด้ วย ลูกจะได้
เข็นรถขึ น- ไปเรี ยนได้ หรื อให้ เพื อนๆ เข็นรถเข็นให้ เพื อเป็ นการเสริ มสร้ างการ
ยอมรั บความแตกต่ างซึ งกันและกันได้ อีกทางหนึ งด้ วย แต่ คุณครู การศึ กษาพิ เศษ
ที นีสอนดี เอาใจใส่ นักเรี ยนพิ การเป็ นอย่ างดี แต่ สิงอํานวยความสะดวกไม่ มีเลย
ทั-งๆ ทีเป็ นโรงเรี ยนต้ นแบบการเรี ยนร่ วม คุณแม่ จึงต้ องให้ ลูกย้ ายโรงเรี ยนไปเรี ยน
ทีโรงเรี ยนศรี สังวาลย์ แต่ โรงเรี ยนรั บนักเรี ยนในจํานวนจํากัดคื อ นักเรี ยนพิการ 12
คน ต่ อ 1 ห้ องเรี ยน ต่ อครู 1 คน แต่ หากเด็กคนไหนที สามารถเรี ยนร่ วมได้ ครู กจ็ ะ
ไม่ รับ จะรั บเฉพาะนักเรี ยนที มีความพิ การรุ นแรงจริ งๆ กว่ าจะเข้ าเรี ยนได้ ก็ต้อง
อธิ บายคุณครู อยู่นานว่ าทําไมถึ งเรี ยนร่ วมไม่ ได้ โรงเรี ยนศรี สังวาลย์ อนุญาตให้
ผู้ป กครองมาเฝ้ านั ก เรี ยนได้ คุ ณ แม่ ต้ องทํา งานจึ ง จ้ า งผู้ป กครองคนอื น ลู ก เข้ า
ห้ องนํา- ในแต่ ละวัน และปั ญหาอีกอย่ างหนึงคือสิ งอํานวยความสะดวก ที ได้ รับการ
สนับสนุนงบประมาณเป็ นคูปองจากศูนย์ การศึ กษาพิ เศษ มีราคาแพง คุณภาพไม่
เหมาะสมกับราคา เช่ น อุปกรณ์ ทีช่วยในการหยิบจับสิ งของซึ งมีราคาแพงถึง 850
บาท แต่ วสั ดุทีใช้ และคุณภาพของอุปกรณ์ ไม่ เหมาะสมกับราคา”
(สุ ขฤทัย แม่นเสื อ, สั มภาษณ์ , 21 มิถุนายน 2555)
“ก่ อ นที จ ะเข้ า มาเรี ยนที โ รงเรี ยนชลประทานสงเคราะห์ เคยเรี ยนที
โรงเรี ยนชลประทานวิ ทยามาก่ อนจนถึง อนุบาล 3 ครู บอกว่ าเด็กซนไม่ เรี ยนวิ ง
รอบห้ อง ตอนนั-นก็ยังไม่ ทราบว่ าเป็ น LD พอขึน- อนุบาล3 ลูกยังเขียนหนังสื อ
ไม่ ได้ และเขียนหนังสื อกลับหั ว (เหมือนส่ องกระจก) จึ งตัดสิ นใจพาไปหาหมอที
โรงพยาบาลศรี ธัญญา หมอบอกว่ าลูกเป็ นเด็กที มี IQ สู ง พอขึน- ป.1 ครู กป็ ฏิ เสธ
และบอกว่ าลูกเรี ยนไม่ ได้ เพราะนักเรี ยนเยอะไม่ มีเวลาดูแลแค่ นักเรี ยนทัวไปก็ดูแล
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ไม่ ทัวถึงแล้ ว ให้ ไปติดต่ อเข้ าเรี ยนที โรงเรี ยนชลประทานสงเคราะห์ คุณแม่ คิดว่ า
การเรี ยนในโรงเรี ยนการศึ ก ษาพิ เ ศษจะได้ เ รื องวิ ช าการด้ า นการเรี ยนมากว่ า
โรงเรี ย นเรี ยนร่ วม แต่ เรี ยนในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วมจะได้ ก ารปรั บ ตัวเข้ า กับสั งคม
เพราะท้ ายทีสุดแล้ วคนพิการก็ต้องใช้ ชีวิตอยู่กับสั งคมกับคนทัวไป ตอนนีล- ูกเรี ยน
ร่ วมกับเพื อนๆ ในชั- นเรี ยนปกติ มีปัญหาตรงที เวลาทํางานกลุ่ม เพื อนๆ นักเรี ยน
ทัวไปไม่ เลือกเข้ ากลุ่ม ลูกจึ งเกิดความน้ อยใจในความแตกต่ าง และกลับมาถามแม่
ว่ าทําไมเพื อนไม่ เลื อกหนูเข้ ากลุ่มหนูทาํ กับข้ าวเป็ น ทําอะไรเป็ นตั-งหลายอย่ า ง
(คุณแม่ สอนน้ องทุกอย่ างทั-งงานบ้ านด้ วยให้ ช่วยเหลือตัวเองได้ ) แต่ ทาํ ไมเพือนถึง
ไม่ เลือกหนู จึงอยากให้ ครู ดูแลเรื องนีแ- ละปลูกฝั งเด็กทัวไปว่ าควรยอมรั บเพือนๆ ที
เป็ นนักเรี ยนพิ การเพราะเค้ ามีความสามารถเหมือนกัน อาจจะเริ มจากการที ครู ให้
คะแนนจริ ย ธรรมกับ นัก เรี ยนที เลื อกนักเรี ย นพิ การเข้ า เรี ยน เด็ก LD ต้ องการ
กําลังใจเป็ นอย่ างมาก หากมีกาํ ลังใจเค้ าจะทําทุกอย่ างได้ ดี เด็ก LD เป็ นเด็กที คิด
ต่ าง ขึน- อยู่กับว่ าเราจะปลูกฝั งให้ เค้ าเป็ นด้ านดีหรื อด้ านลบ”
(จิรภัทร สอนคุม้ , สั มภาษณ์ , 21 มิถุนายน 2555)
“เริ มแรกไปสมัครเรี ยนทีโรงเรี ยนแห่ งหนึงซึ งเป็ นโรงเรี ยนปกติ โรงเรี ยน
ก็ไม่ ได้ มีความพร้ อมไม่ มีครู การศึ กษาพิ เศษก็เรี ยนที โรงเรี ยนนี ไ- ด้ 1 เทอม ก็ไป
สมัค รอี ก โรงเรี ยนหนึ ง แต่ โรงเรี ย นไม่ รับเลย และให้ เหตุผลว่ าโรงเรี ย นยัง ไม่ มี
ความพร้ อมในการรั บนักเรี ยนพิการเข้ าเรี ยน หลังจากนั-นจึ งไปที สถาบันราชานุกูล
เรี ยนเตรี ยมความพร้ อมที นั น อยู่ 2

ปี เรี ยนเกี ย วกั บ การปรั บ ตั ว ในการใช้

ชี วิตประจําวัน การช่ วยเหลื อตนเอง จากนั-นเมื อลูกมี ความพร้ อมในการเรี ยนใน
โรงเรี ยนทัวไปได้ ครู ทีสถาบันราชานุกูลจึ งแนะนําให้ มาเรี ยนที โรงเรี ยนบางบัว
(เพ่ งตั-ง ตรงจิ ตรวิ ท ยาคาร) ซึ งเป็ นโรงเรี ย นที ใกล้ บ้ านด้ วย และเป็ นโรงเรี ยนที
จัดการเรี ยนร่ วมได้ ดี”
(ชดช้อย ผุลละศิริ, สั มภาษณ์, 21 มิถุนายน 2555)
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“เริ มแรกพาน้ องไปสมัครเรี ยนที โรงเรี ยนรั ตนโกสิ นทร์ คุณแม่ อธิ บายให้
ครู ฟังว่ าน้ องมีความบกพร่ องทางสติ ปัญญา ครู ก็รับเข้ าเรี ยนและครู บอกว่ าคุณแม่
รั บได้ หรื อไม่ เพราะที นีไม่ มีครู การศึ กษาพิ เศษ แต่ ให้ เรี ยนไปก่ อนถ้ าเรี ยนไม่ ได้
ค่ อยย้ ายไปเรี ยนโรงเรี ยนอื น และเมือเรี ยนไปได้ ระยะหนึ งครู ก็บอกว่ าน้ องเรี ยน
ไม่ ได้ ต้องไปเรี ยนในโรงเรี ยนทีจัดเรี ยนร่ วมหรื อโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษจะดีกว่ า”
(กอบกุล ลาดบุญ, สั มภาษณ์, 21 มิถุนายน 2555)
“เริ มแรกที พาน้ องไปสมัครเข้ าเรี ยน มี 1 โรงเรี ยนปฏิ เสธไม่ รับนักเรี ยน
พิการเข้ าเรี ยน และอี ก 1 โรงเรี ยนเป็ นโรงเรี ยนเรี ยนร่ วมแต่ พอไปสมัครครู ขอดู
ใบรั บรองแพทย์ จากคุณหมอ IQ ของน้ อง 42 แต่ โรงเรี ยนกําหนดว่ าต้ องมี IQ 50
ขึน- ไปจึงจะรั บเข้ าเรี ยน จึ งถูกปฏิ เสธเพราะ IQ ไม่ ถึงเกณฑ์ ทีโรงเรี ยนกําหนด และ
โรงเรี ยนทีปฏิ เสธก็ไม่ ได้ แนะนําว่ าจะให้ ไปเรี ยนทีไหน”
(บุปผา เพชรนงนุช, สั มภาษณ์, 21 มิถุนายน 2555)
“โรงเรี ยนเป็ นโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมแต่ ไม่ มีครู ด้านการศึ กษา
พิ เศษเลย ครู ที ส อนในชั- นเรี ย นปกติ ก็ไ ม่ มีเวลาไปอบรมการศึ ก ษาพิ เศษ ทํา ให้
นักเรี ยนขาดโอกาสในการเรี ยนกับครู ทีมีความรู้ ความเข้ าใจในการสอนคนพิ การ
ทําให้ ขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่ างเต็มที รั ฐบาลควรสนับสนุนจัดครู
การศึกษาพิเศษให้ กับโรงเรี ยนที เข้ าร่ วมโครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
ด้ วยอย่ างน้ อยโรงเรี ยนละ 1 คน เพือให้ คนพิการได้ มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
ได้ อย่ างเต็มที โดยได้ รับการสอนจากครู ทีมีความสามารถด้ านการศึกษาพิเศษ”
(สุ นทรี ย ์ บุญจันทร์, สั มภาษณ์ , 7 กุมภาพันธ์ 2555)
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“การจั ด การศึ ก ษาสํา หรั บ คนพิ ก ารจะมี ปั ญ หาเรื องการขาดแคลนครู
การศึกษาพิเศษ ปั ญหาที พบคื อ โรงเรี ยนมีนักเรี ยนพิการจํานวน 35 คน และมีครู
การศึ กษาพิ เศษจํานวน 2 คน เมื อถึ งคาบเรี ยนในห้ องกิ จกรรมเสริ มสําหรั บคน
พิการ 2-3 ชัวโมง บางคาบเรี ยนมีนักเรี ยนจํานวนมากทําให้ ครู ซึงมีอยู่ 2 คน ดูแล
นักเรี ยนได้ ไม่ ทัวถึงและเวลาแค่ 3 ชัวโมงครู ก็ไม่ สามารถจะพัฒนาศักยภาพเด็ก
เป็ นรายบุคคลได้ อย่ างเต็มที”
(เพชรรุ่ ง หันผักแว่น, สั มภาษณ์ , 7 กุมภาพันธ์ 2555)
“ตอนนีท- างโรงเรี ยนมีปัญหาเรื องแบบฝึ กหั ดสําหรั บคนพิการไม่ เพียงพอ
ต่ อความต้ องการ และสื อมีราคาแพง บางครั- งเขียนแบบคําขอสื อตาม IEP ไปแต่ ก็
ไม่ ได้ รับ และสื อทีศูนย์ การศึกษาพิเศษมีให้ เบิกก็ไม่ ตรงกับความต้ องการ อยากให้
รั ฐบาลสนับสนุนอุปกรณ์ การเรี ยนรู้ เช่ น คอมพิ วเตอร์ ให้ กับคนพิการ และให้ ครู
สามารถใช้ งบประมาณตาม IEP จัดซื -อสื อ สิ งความอํานวยความสะดวกให้ นักเรี ยน
เองได้ เพือให้ ผ้ ทู ี มีปัญญาทางการเรี ยนรู้ หรื อผู้ทีมีความบกพร่ องทางสติปัญญาได้
พัฒนาการเรี ยนรู้ ได้ ดียิงขึน- ”
(สุ ชา เครื อคํา, สั มภาษณ์ , 10 มีนาคม 2555)
จากข้อมูล ดัง กล่ า วข้า งต้น สรุ ป ได้ว่า คนพิก ารบางส่ วนยัง ถู ก ปฏิ เสธการเข้า ถึ ง โอกาส
ทางการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม และโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมส่ วนใหญ่ยงั มีปัญหาเรื2 องการขาด
แคลนครู ก ารศึ ก ษาพิเ ศษ และยัง ขาดความพร้ อมในเรื2 อ งของอาคารเรี ย น สภาพแวดล้อ มของ
โรงเรี ยนที2เอื"ออํานวยต่อการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ สื2 อการเรี ยนการสอนที2ไม่ตรงตามความ
ต้องการจําเป็ นพิเศษของคนพิการ สื2 อที2มีราคาแพงเป็ นต้น ซึ2 งรัฐบาลควรสนับสนุ นงบประมาณ
อย่างต่อเนื2องและเพียงพอให้แก่โรงเรี ยนที2เข้าร่ วมโครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม เพื2อให้
โรงเรี ยนเตรี ยมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั"งครู การศึกษาพิเศษ สภาพแวดล้อมที2เอื"ออํานวยต่อการ
จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ โดยกําหนดมาตรฐานขึ"นว่าเมื2อได้รับงบประมาณแล้วโรงเรี ยนจะต้อง
นํางบประมาณไปเตรี ยมความพร้อมเรื2 องใดบ้าง และรัฐบาลควรสนับสนุ นงบประมาณส่ วนนี" ให้
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เพียงพอต่อการเตรี ยมความพร้อมของโรงเรี ยน ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิ การ
ก่อนเปิ ดรับคนพิการเข้าเรี ยน
1.1.4 งบประมาณทีไ ด้ รับในการจัดการศึกษาสํ าหรับคนพิการ
งบประมาณตามนโยบายเรี ย นฟรี 15 ปี ในปั จ จุ บ นั รั ฐ บาลมี ก ารสนับ สนุ น
งบประมาณเพิ2มเติมให้คนพิการมากกว่านักเรี ยนทัว2 ไปในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอน โดยจะมี
งบประมาณในส่ วนที2เป็ น Top up เป็ นค่าอาหารนักเรี ยนประจําพักนอนให้กบั คนพิการในโรงเรี ยน
การศึกษาพิเศษ แต่สําหรับคนพิการที2เรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนปกติจะไม่ได้รับงบประมาณในส่ วนนี"
เพิ2ม เติม งบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี รั ฐบาลสนับสนุ นค่ าใช้จ่ายให้ก ับคนพิการใน
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนในจํานวนที2เท่ากันกับนักเรี ยนทัว2 ไป ซึ2 งหากพิจารณาจากค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาสําหรับคนพิการแล้ว คนพิการควรได้รับงบประมาณมากกว่านักเรี ยนทัว2 ไป เนื2 องจาก
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสําหรับคนพิการ เช่น สื2 อ อุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสู งกว่าที2นกั เรี ยนทัว2 ไปใช้
นอกเหนือจากงบประมาณเรี ยนฟรี 15 ปี แล้ว รัฐบาลยังสนับสนุนงบประมาณตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื2อสนับสนุ น สิ2 งอํานวยความสะดวก สื2 อ บริ การและ
ความช่วยเหลืออื2นใดทางการศึกษาให้กบั คนพิการคนละ 2,000 บาทต่อปี แต่งบประมาณในส่ วนนี"
ในบางโรงเรี ยนคนพิการแต่ละคนได้รับงบประมาณไม่ครบตามจํานวน ทําให้บางปี คนพิการขาด
โอกาสในการใช้สื2อ สิ2 งอํานวยความสะดวก บริ การและความช่ วยเหลืออื2นใดทางการศึกษาอย่าง
เต็ม ที2 และงบประมาณอีก ส่ วนคือ งบประมาณตามโครงการพัฒนาคุ ณภาพการศึก ษาเรี ยนร่ วม
สําหรับคนพิการ ซึ2 งเป็ นโครงการรับผิดชอบของสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ แต่งบประมาณ
ส่ วนนี" ในปี งบประมาณ 2554 ก็ถูกลดจํานวนลง จึงทําให้สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษต้องใช้
งบประมาณที2 มี อยู่อย่า งจํา กัด ให้เกิ ดประโยชน์ สู ง สุ ด โดยการนํา งบประมาณที2 ไ ด้ม าจัด อบรม
บุคลากรด้านการศึ กษาพิเศษเป็ นส่ วนใหญ่ จากการสัม ภาษณ์ ผูอ้ าํ นวยการ ครู การศึ กษาพิเศษ
ผูป้ กครองคนพิการบุคคลที2เกี2ยวข้องกับการจัดการเรี ยนร่ วมจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั"นพื"นฐาน ถึงข้อมูลงบประมาณที2ได้รับในการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาสําหรับคนพิการ มีผูใ้ ห้
ข้อมูลดังนี"
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“งบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี ที ได้ รับ โรงเรี ยนจะเป็ นผู้บริ หาร
จัดการซึ งค่ าหนังสื อสําหรั บคนพิการที เรี ยนร่ วมในชั-นเรี ยนปกติจะได้ รับหนังสื อ
เหมื อนกับ นักเรี ยนทัวไป แต่ ค นพิ ก ารในห้ องเรี ยนการศึ กษาพิ เศษจะไม่ ไ ด้ รับ
หนังสื อเนืองจากไม่ สามารถใช้ หนังสื อเรี ยนเหมือนกับนักเรี ยนทัวไปได้ ครู จึงต้ อง
จัดทําสื อการสอนเองซึ งครู จะเป็ นผู้ออกค่ าใช้ จ่ายให้ และใช้ งบประมาณตาม IEP
มาจั ดซื - อ แบบฝึ กหั ดให้ กับ คนพิ ก าร ปั ญ หาอี ก อย่ า งจะอยู่ที ก ารบริ หารจั ดการ
งบประมาณของโรงเรี ยน ซึ งการเบิ กจ่ ายมีความยุ่งยาก บางครั- งก็ไม่ สามารถเบิ ก
เงิ น ตามโครงการที เ สนอในแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํา ปี ของโรงเรี ยนได้ ซึ ง หาก
โรงเรี ยนจัดงบประมาณมาให้ กลุ่มการศึกษาพิเศษบริ หารจัดการเองแล้ วจัดทําบัญชี
รายงานค่ าใช้ จ่ายให้ โรงเรี ยนรั บทราบน่ าจะดีกว่ านี”(กิตติมา คําคุม้ , สั มภาษณ์ , 27 พฤษภาคม 2555)
“งบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี ในรายการค่ าจัดการเรี ยนการ
สอน จะรวมอยู่ทีส่วนกลางของโรงเรี ยน กลุ่มการศึกษาพิเศษได้ รับงบประมาณมา
เป็ นก้ อ นเพื อ บริ หารจั ด การเอง จะต้ อ งเขี ย นโครงการของบประมาณไปจาก
โรงเรี ยน แต่ เมื อจะเบิ ก ค่ าใช้ จ่า ยตามโครงการที เขี ยนไปก็เบิ ก ยาก เราจึ ง ได้ ใ ช้
งบประมาณในการจัดการศึ กษาให้ คนพิ การได้ ไม่ เต็มที จึ งอยากให้ ผ้ ูบริ หารให้
ความสําคัญกับคนพิการมากขึน- การจัดการศึกษาสําหรั บคนพิการก็จะได้ ดีกว่ านี”(กษิณา ศรี ขาว, สั มภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2555)
“งบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี ที ได้ รับไม่ สามารถนําไปซื -อ
อุปกรณ์ หนังสื อและแบบฝึ กหั ดที ตรงตามความต้ องการสําหรั บคนพิ การได้ ซึ ง
โรงเรี ยนมีปัญหาเรื องแบบฝึ กหั ดไม่ เพียงพอต่ อความต้ องการ จึ งอยากให้ ปรั บเพิม
งบประมาณในรายการค่ าหนังสื อให้ กับคนพิการ และสามารถใช้ ซื-อแบบฝึ กหั ดที
ตรงตามความต้ องการของคนพิการแต่ ละบุคคลได้ ”
(เพชรรุ่ ง หันผักแว่น, สั มภาษณ์ , 7 กุมภาพันธ์ 2555)
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“งบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี รายการค่ าอุปกรณ์ การเรี ยนคน
พิ ก ารได้ รับเท่ า กับ นัก เรี ยนทัวไป แต่ นักเรี ยนที มี ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้
จะต้ องใช้ ปากกา ดิ นสอแท่ งที มีขนาดใหญ่ กว่ าปกติ ซึ งมีราคาแพงกว่ า ซึ งรั ฐบาล
ควรจะมีการปรั บงบประมาณตามรายการนี เ- พิ มขึน- ให้ เพี ยงพอต่ อการซื -ออุปกรณ์
การเรี ยนสํา หรั บ คนพิ ก าร และในรายการค่ า กิ จกรรมพั ฒนาคุ ณ ภาพผู้เรี ยน มี
งบประมาณไม่ เพียงพอต่ อการจัดกิ จกรรมเสริ มการเรี ยนรู้ เฉพาะสําหรั บคนพิ การ
เพราะคนพิ การในโรงเรี ยนมีจาํ นวนน้ อยเมื อคูณด้ วยจํานวนงบประมาณรายหั ว
งบประมาณทีได้ รับก็ไม่ สามารถนําไปเป็ นค่ าใช้ จ่ายในการจัดกิจกรรมได้ กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนควรจัดให้ กับคนพิ การเข้ าร่ วมกับนักเรี ยนทัวไปเพื อเป็ นการ
ปรั บ ตั วให้ เข้ า สั ง คม และปลู ก ฝั ง การยอมรั บ ซึ ง ความแตกต่ า ง และจั ดกิ ก รรม
ต่ างหากให้ คนพิการซึ งเป็ นกิจกรรมที เน้ นการพัฒนาการทางการเรี ยนรู้ สําหรั บคน
พิการโดยเฉพาะ และปั ญหาอีกเรื องหนึงคื อ ปั ญหาแบบฝึ กหั ดไม่ เพียงพอต่ อความ
ต้ องการ งบประมาณรายการค่ าหนังสื อเรี ยนไม่ สามารถซื -อแบบฝึ กหัดได้ ”
(สุ ชา เครื อคํา, สั มภาษณ์ , 10 มีนาคม 2555)
“งบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี โรงเรี ยนจะเป็ นผู้ บ ริ หารจั ด การ
งบประมาณส่ วนนี - ซึ ง ครู ไ ม่ เคยเข้ า ไปข้ อ งเกี ย วไม่ ท ราบว่ า นัก เรี ยนได้ รับ เงิ น
สนับสนุนรายหั วเป็ นจํานวนเงิ นเท่ าใด และกลุ่มการศึ กษาพิ เศษก็ไม่ เคยได้ เบิ ก
ค่ าใช้ จ่ายในรายการอุปกรณ์ การเรี ยน หนังสื อ ค่ ากิ จกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน
หรื อค่ า จัดการเรี ยนการสอนสํา หรั บ คนพิ ก ารจากโรงเรี ย น ครู จะเป็ นผู้ออกเงิ น
ค่ าใช้ จ่ายให้ นักเรี ยนเองตลอด เช่ นค่ าอุปกรณ์ การเรี ยน ทีเป็ นดินสอ กระดาษ จะใช้
เปลื องมาก ดิ นสอจะหั ก บ่ อยเพราะคนพิ ก ารบัง คั บ กล้ า มเนื -อได้ ล าํ บาก ตอนนี เฉพาะค่ าดินสอครู ต้องซื -อให้ นักเรี ยนไม่ ตาํ กว่ า 80 บาทต่ อวัน”
(เสาวนีย ์ เพ็ชรสงค์, สั มภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2555)

269
“อยากให้ มีหน่ วยงานทีเกียวข้ องเข้ ามาให้ ความช่ วยเหลือเรื องงบประมาณ
ในการจั ดการเรี ยนร่ วมสําหรั บ คนพิ ก ารบ้ า งเพราะปั จจุ บันโรงเรี ยนต้ องระดม
งบประมาณสนั บ สนุ น จากแหล่ ง อื น เพื อ มาปรั บปรุ ง สภาพแวดล้ อ มให้ กั บ
ห้ องเรี ยนการศึกษาพิเศษ และในห้ องเรี ยนการศึกษาพิเศษควรจะมีสือ อุปกรณ์ สิ ง
อํา นวยความสะดวกต่ า งๆ สําหรั บ คนพิ ก ารบ้ า ง แต่ ปั จจุ บันโรงเรี ย นยังต้ องหา
แหล่ งงบประมาณในส่ วนนีเ- อง”
(วรพงษ์ หาญเขตต์, สั มภาษณ์ , 15 พฤษภาคม 2555)
“งบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี ที โรงเรี ยนได้ รับ ไม่ เพียงพอต่ อ
ความต้ อ งการในการจั ด การศึ ก ษาทั- ง การศึ ก ษาสํ า หรั บ นั ก เรี ยนทั ว ไป และ
การศึกษาสําหรั บคนพิการ ซึ งคนพิการจําเป็ นต้ องใช้ สือ อุปกรณ์ การเรี ยนที มีราคา
แพงกว่ านักเรี ยนทัวไป โรงเรี ยนจึงต้ องระดมหาเงินทุนจากแหล่ งอื นเข้ ามาเพิมเติม
และโอกาสในการศึ กษาสําหรั บคนพิการยังน้ อยไม่ เท่ าเที ยมกับคนทัวไป เช่ นการ
ถูกปฏิ เสธการรั บเข้ าเรี ยน และที ผมทราบตอนนีค- ื อ โครงการสนับสนุนแท็บแลต
ให้ กับนักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที 1 นักเรี ยนทัวไปในโรงเรี ยนได้ รับทุกคนแต่
คนพิการได้ รับเพียง 2 คน จากจํานวนนักเรี ยน 24 คน จึ งไม่ เข้ าใจว่ าทําไมคนพิการ
จึงไม่ ได้ รับโอกาสนี”(นฤดม แสงเขียวงาม, สั มภาษณ์ , 18 พฤษภาคม 2555)
“ คนพิ การที อยู่ในโรงเรี ยนการศึ ก ษาพิ เศษเฉพาะความพิ ก ารจะได้ รับ
งบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี ในส่ วนของงบประมาณสนั บ สนุ น
ปั จจัยพืน- ฐาน (Top-up) เพิมขึน- มา ฉะนั-นคนพิการที อยู่ในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วมก็ควร
จะได้ Top-up ด้ วย ตอนนี -เราจัดให้ ในจํานวนที เท่ ากัน และจะได้ รับงบประมาณ
สนับสนุนเพิ มเติ มจากงบประมาณสนับสนุนสิ งอํานวยความสะดวก สื อ บริ การ
และความช่ วยเหลื ออื นใดทางการศึ กษา (IEP) ตามที กฎกระทรวงศึ กษาธิ การ
กําหนด โดยเฉลี ยจะได้ รับคนละ 2,000 บาท ตอนนี เ- รายังจัดได้ ไม่ ครอบคลุมทุก
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คน เราได้ เงินมา 100,000,000 บาท ก็จะจัดให้ ได้ จาํ นวน 50,000 คน แต่ ขณะนีม- ีคน
พิการทีอยู่ในระบบการศึกษาขัน- พืน- ฐานและต้ องการของบประมาณส่ วนนีจ- าํ นวน
80,000 คน เพราะฉะนั-นเวลาจัดสรรจึ งต้ องมีการลําดับความสําคัญต้ องมีสัดส่ วน
แต่ ละจังหวัดก็จะได้ รับในสั ดส่ วนที ไม่ เท่ ากันขึน- อยู่กับจํานวนคนพิการในจังหวัด
เรื องที เป็ นปั ญหามากๆ เป็ นอันดับหนึงจึ งเป็ นเรื องงบประมาณ คื อทั-งงบประมาณ
ที จะต้ องสอดคล้ องกับความต้ องการจําเป็ นสําหรั บคนพิการให้ ทัวถึงและเพี ยงพอ
กับอี กส่ วนหนึ งคื องบประมาณในเรื องของการจัดการเรี ยนการสอน งบประมาณ
ในเรื องของสื อ ทรั พ ยากรต่ า งๆ งบประมาณในเรื องของการบริ หารจั ด การ
สภาพแวดล้ อ มของโรงเรี ยนให้ เอื -อ ต่ อ การจะพั ฒ นาเด็ก แต่ ล ะคนแต่ ล ะกลุ่ ม
ประเภทความพิ การที อยู่ในโรงเรี ยน รองลงมาคื อ ปั ญหาเรื องบุคลากร ซึ งถึงแม้
ตอนนีจ- ะสนับสนุนอาจารย์ การศึกษาพิเศษ 5 ปี ไปช่ วยในโรงเรี ยนก็ได้ สัดส่ วนที
น้ อยมาก จะไปอยู่ในโรงเรี ยนที มีเด็กออทิ สติ กรุ นแรงจํานวน 110 คน ตอนนี โรงเรี ยนที จัดการศึ กษาแบบเรี ยนร่ วมก็น้อยมากที จะมีครู การศึ กษาพิ เศษ และครู
แต่ ละคนเวลาจบการศึ กษามาบางมหาวิ ทยาลัยที ผลิ ตครู ก็จะมี หลักสู ตรสําหรั บ
การศึ ก ษาพิ เศษ 1 ถึ ง 2 หลักสู ตรเป็ นพื -นฐาน แต่ บ างมหาวิ ท ยาลัยไม่ มีเลย
เพราะฉะนั-นคนที จบหลักสู ตรการผลิ ตครู กลุ่มนี ก- ็คือ เมือเข้ าไปสอนคนพิ การใน
โรงเรี ยนก็จะไม่ เข้ าใจ และจะไม่ สามารถที จะช่ วยเหลื อนัก เรี ยนในเบื -องต้ นได้
มหาวิ ทยาลัยต่ างๆ ที ผลิ ตครู ควรจะมี หลักสู ตรการศึ ก ษาพิ เศษ เพราะอย่ างน้ อย
เรี ยนจบมาแล้ วก็ให้ รับมือเด็กได้ รู้ จักวิธีการสอนคนพิการ กับอี กส่ วนหนึงคื อเมือ
เข้ ามาเป็ นข้ าราชการแล้ วเข้ ามาสอนในโรงเรี ยนแล้ วก็จะมีทีเราอบรมเพิ มเติ มให้
เมื อเข้ าสู่ สายงาน และในส่ วนของโรงเรี ยนจะสามารถปรั บพื -นที ในโรงเรี ยนได้
หรื อไม่ ให้ คนพิการได้ เข้ าถึงสิ งอํานวยความสะดวกต่ างๆ และเข้ าถึงหลักสู ตรการ
เรี ย นการสอนที มีคุ ณภาพ และที สําคั ญคื อเรื องอุ ปกรณ์ สื อต่ างๆ ต้ องมี Top-up
ของงบประมาณส่ วนนี -เพิ ม ขึ -น เช่ นคนพิ ก ารที เข้ า มามาเรี ยนไม่ ว่า จะระดับ ชั- น
การศึกษาใดก็ตาม พอก้ าวเข้ ามาในโรงเรี ยนแล้ วอุปกรณ์ จาํ เป็ นที บุคคลเหล่ านีต- ้ อง

271
ใช้ มีอะไรบ้ าง การปรั บสภาพแวดล้ อมในโรงเรี ยนต้ องทําอะไรบ้ าง มีทั-งภาพรวม
ภายในห้ องเรี ยน นอกห้ องเรี ยน และภาพสิ ทธิ ทีคนพิการควรจะได้ ”
(ดร.สุ จินดา ผ่องอักษร, สั มภาษณ์, 30 เมษายน 2555)
“ งบประมาณในลักษณะที เป็ นรายหั วไม่ ว่าคนพิ การพิ การหรื อนักเรี ยน
ทัวไปจะได้ เท่ ากัน ส่ วนที คนพิ การจะได้ เพิ มขึน- ก็คือรายการที สนับสนุนสื อ สิ ง
อํา นวยความสะดวกและบริ การทางการศึ ก ษาตามแผนการจัดการศึ กษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) และมีงบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาเรี ยนร่ วม
สํา หรั บ คนพิ ก าร ซึ ง เป็ นโครงการในความรั บ ผิ ด ชอบของสํา นั ก บริ หารงาน
การศึ ก ษาพิ เ ศษ ซึ ง ใช้ ใ นการจั ดทํา สื อ การพัฒ นาครู ผ้ ูส อนเพื อให้ ครู มี ค วามรู้
ความสามารถในการสอนได้ ตอนนี ป- ั ญหาคื อ ครู ไม่ ร้ ู จะสอนอะไร ไม่ ร้ ู จะสอน
อย่ างไร เราเคยจัดทําสื อการเรี ยนการสอนออกมาเป็ นชุด 1 ชุด มี 17 เล่ ม แล้ วก็มี
การนําครู มาอบรมเรื องการสอนผู้ทีมีบกพร่ องทางการเห็น เรื องสื อที จะจัด เพราะ
จะต้ องนําไปแปลงเป็ นอักษรเบรลล์ ครู ทีมาอบรมไม่ จาํ เป็ นว่ าจะต้ องเป็ นครู ใน
โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ เพราะว่ าในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วมบางโรงเรี ยนก็ไม่ มีครู ทีจบ
การศึ กษาพิ เศษเลย และหากเป็ นครู ในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมจํานวน
5,014 โรง ก็จาํ เป็ นจะต้ องเชิ ญเข้ าอบรมหรื ออาจจะให้ ครู สมัครเข้ าอบรมเอง การ
จัดทําโครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมขึน- เพือให้ เป็ นโรงเรี ยนแกนนําใน
เรื องการจัดการเรี ยนการสอน ว่ าจะจัดในทิ ศทางไหน จัดอย่ างไร จะทําอย่ างไรกับ
คนพิ ก าร จะจั ดสิ ง แวดล้ อมในโรงเรี ยนอย่ างไร ซึ งเราต้ องการให้ เป็ นโรงเรี ย น
ตัวอย่ างให้ กับโรงเรี ยนอื นๆ ในพื น- ที เดียวกัน แต่ กลายเป็ นว่ าเมือโรงเรี ยนอื นๆ รู้
ว่ าโรงเรี ยนนีเ- ป็ นโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมสําหรั บคนพิการจึ งส่ งคนพิการ
ที มาสมัครเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนของตนให้ ไปสมัครเรี ยนที โรงเรี ยนแกนนําจัดการ
เรี ยนร่ วมแทน ทางโรงเรี ยนที เป็ นโรงเรี ยนแกนนําก็รับคนพิ การได้ จาํ นวนจํากัด
การนําเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรั บคน
พิการอาจจะนําเสนอว่ าตอนนีน- ักเรี ยนพิการและนักเรี ยนทัวไปในโรงเรี ยนแกนนํา
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จั ดการเรี ยนร่ วม ได้ รับ เงิ นอุ ดหนุ นรายหั ว ในจํา นวนที เ ท่ า กั น และมี โครงการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเรี ยนร่ วม จากสํ า นั ก บริ หารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ 4
โครงการ และนําเสนอผลการดําเนินงาน 4 โครงการนี - และนําเสนอว่ าควรจะมีการ
สนับสนุนงบประมาณของโครงการนีท- ุกๆ ปี เพือจะได้ พัฒนาการจัดการเรี ยนร่ วม
ได้ อย่ างต่ อเนือง เพราะปั จจุบันหากมีการจัดสรรงบประมาณเป็ นจํานวนเงินที มาก
ขึน- และมีการสนับสนุนงบประมาณอย่ างต่ อเนื องจะให้ ส่งผลให้ การจัดการเรี ยน
ร่ วมในประเทศไทยมีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน- ”
(ผ่องศรี สุ รัตน์เรื องชัย, สั มภาษณ์, 20 เมษายน 2555)
นอกเหนือจากงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการแล้ว ยังมีหน่วยงานที2
รับผิดชอบการสนับสนุ นการศึกษาสําหรับคนพิการ ได้แก่ กองทุนส่ งเสริ มและพัฒนาการศึกษา
สําหรับคนพิการ ซึ2 งเป็ นกองทุนที2จดั ตั"งขึ" นตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
พ.ศ. 2551 มาตรา 21 จากการสัมภาษณ์ผจู้ ดั การกองทุนส่ งเสริ มและพัฒนาการศึกษาสําหรับคน
พิการ ได้ขอ้ มูลดังนี"
“กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชี กลางได้ กาํ หนดกรอบการใช้ เงินกองทุน เพือการ
จัดการศึกษาสําหรั บคนพิการไว้ ดังนี 1) เป็ นเงินให้ กูยืม จัดหาสิ งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวก
สื อ บริ การและความช่ วยเหลืออืนใดทางการศึกษาสําหรั บคนพิการ
2) เป็ นทุนการศึกษา หรื อฝึ กอบรม
3) เป็ นเงินจัดซื -อ จัดหา จัดจ้ างล่ ามภาษามือ
4) เป็ นค่ าใช้ จ่ายเกี ยวกับการบริ หารและพัฒนาระบบการจัดการสิ งอํานวยความ
สะดวก เทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวก
5) เป็ นค่ าใช้ จ่ายเกียวกับ การสนับสนุนแก่ สถานศึกษาในการจัดการศึกษาสําหรั บ
คนพิการ
6) เป็ นค่ าใช้ จ่ายเกียวกับการบริ หารกองทุน
7) เป็ นค่ าใช้ จ่ายเพือส่ งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสําหรั บคนพิการ
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แต่ เ นื อ งจากกองทุ น ฯ ได้ รั บงบประมาณไม่ เ พี ย งพอ ในปั จจุ บั น จึ ง ทํา ตาม
วัตถุประสงค์ ได้ เพียง 3 ข้ อ คื อ 1) เป็ นค่ าใช้ จ่ายเกี ยวกับ การสนับสนุนแก่ สถานศึ กษาใน
การจัดการศึกษาสําหรั บคนพิการ 2) เป็ นค่ าใช้ จ่ายเกียวกับการบริ หารกองทุน และ3) เป็ น
ค่ าใช้ จ่ายเพื อส่ งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสําหรั บคนพิ การ โดยใน พ.ศ. 2552
ได้ รับงบประมาณจํา นวน 57,000,000 บาท ใน พ.ศ. 2553 ได้ รับงบประมาณจํานวน
100,000,000 บาท ใน พ.ศ. 2554 ได้ รับงบประมาณจํานวน 120,000,000 บาท แต่ มี
ค่ าใช้ จ่ายในปี นี -จาํ นวนทั-งสิ -น 154,000,000 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 128 ของงบประมาณที
ได้ รับ และใน พ.ศ. 2555 ได้ รับงบประมาณจํานวน 150,000,000 บาท และได้ รับเป็ นเงิ น
บริ จาคจํานวน 100,000,000 บาท”
(กัลยา อ่อนจันทร์ , สั มภาษณ์ , 26 กรกฎาคม 2555)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสรุ ปได้ว่า งบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี ควรจะต้อง
จัดสรรเงิ นอุดหนุ นรายหัวคนพิการให้เพิ2มมากขึ" น และให้เพียงพอต่ อการจัดการเรี ย นการสอน
เพียงพอต่อความความต้องการของคนพิการ โดยควรสนับสนุนงบประมาณในส่ วนที2เป็ น Top-up
ให้กบั คนพิการในโรงเรี ยนจัดการเรี ยนร่ วมด้วย และควรเพิ2มงบประมาณในรายการค่าจัดการเรี ยน
การสอน รายการค่าหนังสื อเพื2อให้สามารถซื" อแบบฝึ กหัดเพิ2มเติมได้ รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนที2
คนพิการมีความจําเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ที2มีราคาแพงกว่าอุปกรณ์การเรี ยนทัว2 ไป เช่น ดินสอแท่งใหญ่
สี ไม้แท่งใหญ่ อุปกรณ์ช่วยฟัง เป็ นต้น และทางโรงเรี ยนควรมีการจัดระบบการเงินแบบใหม่ โดยให้
งบประมาณแก่ ก ลุ่ ม การศึ กษาพิเศษส่ วนหนึ2 งในทุก ๆ ปี เพื2อให้ส ะดวกรวดเร็ วต่อการจัดระบบ
การศึกษา การซื"อสื2 อ ซื" อของใช้ที2จาํ เป็ นในชีวิตประจําวันสําหรับนักเรี ยนพิการ และนอกเหนือจาก
งบประมาณตามนโยบายเรี ย นฟรี 15 ปี ที2 รั ฐบาลต้อ งเพิ2 ม เติ ม ให้สํา หรั บ คนพิก ารแล้ว ยัง มี
งบประมาณตามแผนการจัดการศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล (IEP) ซึ2 ง งบประมาณในส่ วนนี" รัฐบาลควร
จัดสรรให้เพียงพอให้คนพิการได้รับครบทุกคน และครบตามจํานวน 2,000 บาท ต่อคนต่อปี เพราะ
หากไม่ได้รับหรื อได้รับไม่ครบตามจํานวนก็จะส่ งผลกระทบต่อการเรี ยนของคนพิการโดยตรง และ
สุ ดท้ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรี ยนร่ วม จากสํานักบริ หารงานการศึกษา
พิเศษ ซึ2 งเป็ นงบประมาณที2ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนร่ วมในระดับนโยบายซึ2 งส่ งผลต่อการ
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เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที2มีคุณภาพด้วย ดังนั"นรัฐบาลจึงควรสนับสนุ นงบประมาณในส่ วนนี"
อย่างเพียงพอ และสนับสนุนอย่างต่อเนื2องทุกๆ ปี และการจัดสรรงบประมาณเพื2อการศึกษาสําหรับ
คนพิก ารหน่ วยงานต่า งๆ ที2 เกี2 ยวข้องควรมี ส่วนร่ วมในการบริ หารการจัดสรรงบประมาณ โดย
กําหนดเป้ าหมายร่ วมกันในการพัฒนาศักยภาพคนพิการอย่างต่อเนื2องด้วย
จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน/อาจารย์ฝ่ายการศึกษาพิเศษ
โดยถาม “ความคิดเห็นเกี2ยวกับการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ”
ซึ2งเป็ นคําถามแบบปลายเปิ ด โดยมีประเด็นคําตอบดังตารางที2 6.1

ตารางที 6.1 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ จากผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน/อาจารย์ฝ่ายการศึกษา
พิเศษ
คําถาม

ประเด็นคําตอบ

1. โรงเรี ยนของท่ านมีระบบการจัดการศึกษา สื" อ สิ" ง  มีพีเลี4ยงในการดูแลร่ วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ
อํ า นวยความสะดวกในด้ า นการศึ ก ษาสํ า หรั บ คน  เรี ยนร่ วมกับนักเรี ยนทัวไปทุกวิชา ทุกกิจกรรม เพือปรับให้นกั เรี ยนใช้ชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ืน
 ทําทะเบียนสื อ จัดสื อให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละประเภท
พิการอย่ างไรบ้ าง
 ได้สิทธิ; จากเงินคูปอง โดยบางส่ วนจัดซื4 อสื อ สิ งอํานวยความสะดวกตามบัญชี ข และบางกลุ่มใช้
คูปองบริ การสอนเสริ ม โดยนําคูปองไปเบิกทีศูนย์การศึกษาพิเศษ
 สื อ เช่น คอมพิวเตอร์ กระดาษ จะจัดไว้เฉพาะนักเรี ยนพิการใช้ร่วมกัน
 มีสือทีได้รับเงิ นจากคูปอง โดยครู จะจัดซื4 อให้เด็กคนละ 1,000 บาท และจัดซื4 อสื อประเภทฝึ ก
สมองและทักษะหลายๆชนิด
2. ปั ญหาที"พบในการจั ด การศึ ก ษา สื" อ สิ" งอํานวย  สื อบางรายการมีราคาสู ง
ความสะดวกในด้ า นการศึ ก ษาสํ า หรั บ คนพิ ก ารใน  สื อไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรี ยน
 ได้สือไม่ตรงตามที สังซื4 อไป และมี งบประมาณให้น้อยมากจึงทําให้สังซื4 อสื อได้น้อยกว่าความ
โรงเรียนมีอะไรบ้ าง
ต้องการในการใช้จริ ง
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 มี ค รู ก ารศึ ก ษาพิ เศษที เป็ นข้า ราชการประจํา จํา นวนน้อย ทํา ให้ข าดความต่ อเนื องในการดู แ ล

คําถาม

ประเด็นคําตอบ
นักเรี ยน
 สื อการเรี ยน วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ทีกําหนดในบัญชีการคัดเลือกโดยสิ ทธิ ทางคูปอง กําหนดซํ4าๆ
และมีสือไม่ตรงตามความต้องการ
 นักเรี ยนทีเข้าเรี ยนแต่ละปี การศึกษามีความพิการแตกต่างกัน เนืองจากรัฐจัดสรรงบประมาณให้ใน
ภาพรวม โรงเรี ยนจัดสรรให้นกั เรี ยนทุกคนเท่ากัน เมือเรี ยนร่ วมนักเรี ยนทีมีปัญหาการเรี ยนรู ้ จะ
ขาด สื อ อุปกรณ์การเรี ยน นักเรี ยนทีมีความบกพร่ องด้านร่ างกาย จะไม่ได้รับความสะดวกในการ
ใช้อาคารสถานที เช่น ขึ4น-ลง

3. ท่ านมีความความคิดเห็นอย่ างไรต่ อนโยบายเรี ยน  เป็ นนโยบายทีจัดให้ถึงนักเรี ยนอย่างแท้จริ ง แต่ขาดการให้ความรู ้ปฏิบตั ิงานด้านงบประมาณ
ฟรี 15 ปี

 เป็ นนโยบายทีดี แต่นกั เรี ยนบางคนไม่เห็นคุณค่ากับนโยบาย ไม่เห็นคุณค่าหนังสื อ
 ควรเป็ นการจัดการศึกษาทีผูเ้ รี ยนไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย
 เห็นด้วย เพราะเป็ นการให้โอกาสเด็ก และเป็ นการให้บริ การทีทุกคนเข้าถึง
 ไม่ได้ฟรี 100% จะมีเพียงอุปกรณ์การเรี ยนเพียงเล็กน้อยไม่พอกับความต้องการทีใช้จริ ง

4. งบประมาณที"ได้ รับตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี  ไม่เพียงพอ เพราะจํานวนนักเรี ยนผูร้ ับบริ การมีการเพิม-ลด เช่นย้ายมาระหว่างปี งบประมาณ และ
เพียงพอต่ อความต้ องการของโรงเรี ยนหรื อไม่ เพราะ
อะไร

บางคนเข้าเรี ยนช่วงปี งบประมาณแต่ยา้ ยไปโรงเรี ยนอืนทําให้เบิกงบประมาณไม่ได้
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 ไม่เพียงพอเพราะได้รับแค่ค่าเสื4 อผ้า และอุปกรณ์การเรี ยน ควรจะได้รับรายการสื อการสอนเพือ

คําถาม

ประเด็นคําตอบ

เสริ มสร้างพัฒนาการของนักเรี ยนพิการแต่ละประเภทด้วย
 ไม่เพียงพอสําหรับการปรับปรุ งซ่ อมแซมอาคาร ห้องศูนย์สือฯ ทางเดิ นขึ4น-ลง สําหรับนักเรี ยน
พิการ
 ไม่เพียงพอกับสื อสําหรับเด็กทีมีความบกพร่ องทางการมองเห็น บกพร่ องทางการได้ยิน ซึ งราคา
แพง หากจัดสื อสิ งอํานวยความสะดวกให้จะกระทบกับนักเรี ยนคนอืนๆ
 เพียงพอต่อความต้องการพื4นฐาน เช่นอุปกรณ์การเรี ยน หนังสื อเรี ยน วัสดุ
5. ท่ า นเห็ น ด้ ว ยกับ การจั ด สรรงบประมาณตาม  เห็นด้วย เพราะช่วยให้ผดู ้ อ้ ยโอกาสสามารถใช้ชีวิตในสังคมปั จจุบนั ทีเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี สํ าหรับคนพิการ

ได้อย่างมีความสุ ข หรื อรัฐจัดอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกมาให้ เช่น เครื องช่วยฟั งสําหรับนักเรี ยน
ทีบกพร่ องทางการได้ยิน สื อเสี ยงสําหรับนักเรี ยนทีบกพร่ องทางการมองเห็ น ทางลาดสําหรั บ
นักเรี ยนทีมีความบกพร่ องทางร่ างกาย
 เห็นด้วย เพราะเป็ นการส่ งเสริ มและช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส ให้มีโอกาสได้เรี ยนเท่าเทียมผูอ้ ืน

6.

ท่ า นมี ข้ อ เสนอแนะอย่ า งไร ต่ อ การจั ด สรร  ควรจัดสรรงบประมาณเพิมขึ4นตามประเภทความพิการให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ4นจริ ง

งบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สํ าหรั บคน  ควรมีการจัดสรรงบประมาณด้านอืนๆ ให้กบั เด็กพิการด้วย
 เนื องจากสื อ อุปกรณ์ สําหรับนักเรี ยนพิการมีราคาแพง ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอเพือให้
พิการ
สามารถดําเนินการได้
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1.2 ข้ อมูลงบประมาณทีใ ช้ ในรายการค่ าใช้ จ่าย 5 รายการ เพือ ใช้ ในการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วม
ผลจากการศึ ก ษาวิจยั ในครั งนี สามารถสรุ ป ผลการวิเคราะห์ ข ้อ มูล ค่ า ใช้จ่า ยในการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ ดังที,นาํ เสนอในบทที, 5 เพื,อนํามาเป็ นข้อมูลในการนําเสนอแนวทางใน
การจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรั บคนพิก าร ซึ, งมี ค่าใช้จ่า ยในการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการที,ได้จาก งบประมาณเรี ยนฟรี 15 ปี งบประมาณจากการสนับสนุ นสิ, ง
อํานวยความสะดวก สื, อ บริ การและความช่ วยเหลืออื,นใดทางการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) และงบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรี ยนร่ วม 4 โครงการ
ของสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ โดยจําแนกตามรายการค่าใช้จ่าย 5 รายการ โดยนําเสนอดังนี
1.2.1 ค่ าใช้ จ่ายทีใช้ ในการจัดการศึกษาสํ าหรั บคนพิการทีได้ จากงบประมาณตาม
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
จากการศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
ตามรายการค่าใช้จ่าย 5 รายการ ซึ, งงบประมาณที,รัฐบาลสนับสนุนตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี ไม่
เพียงพอต่อการจัดการศึกษาโรงเรี ยนจึงต้องใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื,นๆ เพิ,มเติมซึ, งหาก
ในปี งบประมาณใดที,โรงเรี ยนไม่สามารถหางบประมาณจากแหล่งอื,นมาสนับสนุนได้ ก็จะส่ งผลต่อ
ค่าใช้จ่ายที,จะนํามาจัดการศึกษา และจะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อตัวผูเ้ รี ยน ดังนันผูว้ ิจยั จึงใช้ขอ้ มูล
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมที,ใช้ท งั เงินประมาณแผ่นดินและ
เงินนอกงบประมาณแผ่นดินเพื,อให้เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนแกน
นําจัดการเรี ยนร่ วม ดังที,มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในบทที, 5 มาเป็ นข้อมูลในการนําเสนอแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ ดังตารางที, 6.2

279
ตารางที, 6.2 ข้อมูลประกอบแนวทางทางการจัดสรรงบประมาณตามนบายเรี ยนฟรี 15 สําหรับคน
พิการ
การจัดสรรงบประมาณสํ าหรับคนพิการ (บาท)
รายการ

ก่อน
ประถมศึกษา
ร้อยละ

ประถมศึกษา
ร้อยละ

มัธยมศึกษา

* มัธยมศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

ร้อยละ

ร้อยละ

ค่ าจัดการเรียนการสอน

- 47.08

- 29.33

+ 49.79

-

ค่ าหนังสื อเรียน

- 48.54

- 18.02

0.00

-

ค่ าเครืองแบบนักเรียน

0.00

0.00

0.00

-

ค่ าอุปกรณ์การเรียน

0.00

0.00

0.00

-

- 70.46

-76.26

- 65.36

ค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

-

*หมายเหตุ เนื, องจากโรงเรี ยนที,เปิ ดสอนในระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลายไม่สามารถให้ขอ้ มูลค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับคนพิการได้ จึงเป็ นข้อจํากัดในข้อมูลที,จะนํามาใช้ในการนําเสนอแนวทางทางการจัดสรร
งบประมาณตามนบายเรี ยนฟรี 15 สําหรับคนพิการในระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย

จากตารางที, 6.2 สามารถสรุ ปแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15
สําหรับคนพิการ ตามรายการค่าใช้จ่าย 5 รายการ ได้ดงั นี ระดับชันก่อนประถมศึกษารัฐบาลควร
สนับสนุนงบประมาณเพิ,มเติมขึนอีกร้อยละ 47.08 รายการค่าหนังสื อเรี ยนจัดสรรเพิ,มขึนอีกร้อยละ
48.54 และรายการค่ากิ จกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนเพิ,มขึนอีกร้อยละ 70.46ระดับชันประถมศึกษา
รั ฐบาลควรสนับ สนุ น งบประมาณเพิ, ม เติ ม ขึ น อี ก ร้ อ ยละ 29.33 รายการค่ า หนัง สื อเรี ย นจัดสรร
เพิ, ม ขึ นอี ก ร้ อ ยละ 18.02 และรายการค่ า กิ จ กรรมพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ย นเพิ, ม ขึ น อี ก ร้ อยละ 76.26
สําหรับระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณให้เพิ,มขึนอีกในทุกรายการ
เนื, อ งจากในปั จ จุ บ ัน งบประมาณรายหั ว ที, รั ฐ บาลจัด สรรให้ กั บ นั ก เรี ยนในระดับ ชั นก่ อ น
ประถมศึกษาและระดับชันประถมศึกษาไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา โรงเรี ยนจึงต้อง
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นําเงินงบประมาณรายหัวสําหรับนักเรี ยนในระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้นส่ วนหนึ,งไปเป็ นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาสําหรับในระดับชันก่อนประถมศึกษาและระดับชันประถมศึกษาด้วย
1.2.2 เงินอุดหนุ นค่ าใช้ จ่ายสมทบให้ กับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยน
ร่ วม ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สํ าหรับคนพิการ
ค่าใช้จ่ายที,คนพิการได้รับในรู ปแบบของคูปองเพื,อนําไปซื อสื, อ สิ, งอํานวยความ
สะดวก ต่างๆ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ, งคนพิการจะได้รับเป็ นคูปองสนับสนุนคน
ละ 2,000 บาทต่อปี แต่ในปั จจุบนั ยังมีคนพิการบางคนยังไม่ได้รับงบประมาณส่ วนนี และบางคน
ได้รับไม่ครบตามจํานวน 2,000 บาท การจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคน
พิการรัฐบาลจึงควรที,จะสนับสนุนงบประมาณโดยคํานึงถึงค่าใช้จ่ายที,เกิดขึนโดยตรงต่อการศึกษา
สําหรับคนพิการด้วย ซึ, งอาจจะคํานวณค่าใช้จ่ายตาม IEP แล้วนํามาจัดสรรเพิ,มเติมเป็ นเงินอุดหนุน
รายหัวตามนโยบายเรี ย นฟรี 15 สําหรับคนพิการ ในรายการค่าใช้จ่าย 5 รายการ โดยอาจจะ
สนับสนุนเป็ นรายการอุดหนุนค่าใช้จ่ายสมทบสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
(Top-Up) ซึ, งเมื,อเปรี ยบเทียบเงิ นอุ ดหนุ นสําหรับคนพิการในส่ วนนี แล้ว พบว่าคนพิการที,อยู่ใ น
โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายสมทบสําหรับนักเรี ยนประจําพักนอนในระดับชัน
ก่อนประถมศึกษาถึงระดับชันประถมศึกษาจํานวน 20,320 บาทต่อปี ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น
จํานวน 20,100 บาท ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 19,700 บาท และนักเรี ยนไป-กลับใน
ระดับชันก่อนประถมศึกษาถึงระดับชันประถมศึกษาจํานวน 6,120 บาทต่อปี ระดับชันมัธยมศึกษา
ตอนต้นจํานวน 5,900 บาท ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 5,900 บาท แต่คนพิการที,เรี ยน
ร่ วมอยู่ในโรงเรี ยนปกติไม่ได้รับเงินอุดหนุ นในส่ วนนี ดังนันเมื,อรัฐบาลสนับสนุ นโครงการเรี ยน
ร่ วมสําหรั บคนพิการก็ควรจะจัดสรรเงิ นอุดหนุ นสมทบสําหรับคนพิการในกลุ่ มนี ด้วย โดยเงิ น
อุดหนุนค่าใช้จ่ายสมทบนีอาจจะสนับสนุนเพิ,มขึนตามรายการค่าใช้จ่าย 5 รายการ เพื,อให้คนพิการ
ในโรงเรี ย นแกนนํา จัดการเรี ย นร่ วมสามารถนํา ไปซื ออุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น หนัง สื อ เรี ย น หรื อให้
โรงเรี ยนใช้งบประมาณที,ได้รับในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนในการจ้างครู การศึกษาพิเศษเพื,อ
จัดสอนเสริ มสํา หรับคนพิการได้ ส่ วนเงิ นงบประมาณตาม IEP ก็ยงั คงจัดสรรให้กบั คนพิการ
เช่นเดิมทุกปี เป็ นจํานวนเงิน 2,000 บาท เพื,อใช้ในการซื ออุปกรณ์การเรี ยน หนังสื อเรี ยน สิ, งอํานวย
ความสะดวกที,จาํ เป็ นในการศึกษาต่อไป นอกเหนือจากเงินงบประมาณอุดหนุนค่าใช้จ่ายสมทบนี
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การจัดสรรงบประมาณตามนโนบายเรี ย นฟรี 15 ปี สํา หรั บ คนพิก าร ในการ
อุดหนุนค่าใช้จ่ายสมทบอาจจะใช้ขอ้ มูลที,ได้จากค่าใช้จ่ายตาม IEP ดังที,นาํ เสนอในบทที, 5 มาเป็ น
ข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณเพิ,มเติมสําหรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสมทบให้สําหรับคนพิการใน
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม ดังนี
ระดับชันก่อนประถมมีค่าใช้จ่ายรายหัวเป็ นค่าหนังสื อเรี ยนและแบบฝึ กหัดต่างๆ
สําหรับคนพิการจํานวน 1,295 บาท เป็ นค่าอุปกรณ์การเรี ยนสําหรับจัดทําสื, อการเรี ยนการสอน และ
ค่าอุปกรณ์ที,ใช้สําหรับการเรี ยน เช่ น สี ไม้ ดินสอ กระดาษสี เป็ นต้น จํานวน 75 บาท และเป็ น
รายการค่าใช้จ่ายสําหรับสิ, งอํานวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวัน จํานวน 600 บาท ระดับชัน
ประถมศึกษามีค่าใช้จ่ายรายหัวเป็ นรายการค่าบริ การสอนเสริ ม ค่าจ้างพี,เลี ยงจํานวน 580.73 บาท
เป็ นค่าหนังสื อเรี ยน แบบฝึ กหัด และสื, อการเรี ยนต่างๆ จํานวน 954.27 บาท เป็ นค่าอุปกรณ์ ที,ใช้
สําหรับการเรี ยนจํานวน 167.89 บาท และเป็ นรายการค่าใช้จ่ายสําหรับสิ, งอํานวยความสะดวกใน
การใช้ชีวติ ประจําวัน จํานวน 2.86 บาท ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้นมีค่าใช้จ่ายรายหัวเป็ นรายการ
ค่าบริ การสอนเสริ ม ค่าจ้างพี,เลียงจํานวน 748.87 บาท เป็ นค่าหนังสื อเรี ยน แบบฝึ กหัด และสื, อการ
เรี ยนต่างๆ จํานวน 487.09 บาท เป็ นค่าอุปกรณ์ที,ใช้สําหรับการเรี ยนจํานวน 343.62 บาท และเป็ น
รายการค่าใช้จ่ายสําหรับสิ, งอํานวยความสะดวกในการใช้ชีวติ ประจําวัน จํานวน 29.55 บาท
1.2.3 งบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนร่ วม 4 โครงการ ของ
สํ านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
งบประมาณตามโครงการพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเรี ย นร่ ว ม ของสํ า นัก งาน
บริ หารงานการศึกษาพิเศษ ดังที,นาํ เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในบทที, 5 ซึ, งเป็ นโครงการระดับ
นโยบาย และจากการให้สัม ภาษณ์ ข อง ดร.สุ จินดา ผ่องอักษร ที, ป รึ กษาด้า นคนพิก ารและ
ผูด้ ้อยโอกาส และ นางผ่องศรี สุ รัตน์เรื องชัย หัวหน้ากลุ่ มจัดการเรี ยนร่ วม สํานัก บริ หารงาน
การศึกษาพิเศษ ที,กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าในปี งบประมาณ 2554 สํานักงานการศึกษาพิเศษได้รับ
งบประมาณตามโครงการนี ในจํา นวนที, จ ํา กัด สํ า นัก บริ หารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษจึ ง ต้อ งใช้
งบประมาณที,มีอยูอ่ ย่างจํากัดในการพัฒนาครู เป็ นส่ วนใหญ่ เนื,องจากครู เป็ นปั จจัยที,สําคัญในการ
พัฒ นาคุ ณ ภาพคนพิ ก าร และใช้ง บประมาณที, ไ ด้รั บ ในการพัฒนาสื, อ การเรี ย นการสอน ส่ ว น
งบประมาณที,จะสนับสนุนให้กบั โรงเรี ยนเพื,อใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษา การเตรี ยมความพร้อม
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ในการจัดการเรี ยนร่ วมสําหรั บคนพิการ เช่ น การจัดเตรี ยมสภาพแวดล้อม สื, อ สิ, ง อํา นวยความ
สะดวกต่ า งๆ เป็ นต้น ยัง ไม่ ส ามารถให้ง บประมาณสนับ สนุ นแก่ โรงเรี ย นได้ เนื, อ งจากสํา นัก
บริ หารงานการศึกษาพิเศษได้รับงบประมาณในจํานวนที,กาํ กัดจึงไม่เพียงพอในการจัดสรรให้แก่
โรงเรี ย น เพราะหากนํา งบประมาณที, ไ ด้รั บ ไปให้กับ โรงเรี ย นแกนนํา จัดการเรี ย นร่ ว ม แต่ ล ะ
โรงเรี ยนก็จะได้รับงบประมาณเป็ นจํานวนน้อยมากซึ, งอาจจะไม่เพียงพอในการให้โรงเรี ยนนําไป
พัฒนาคุณภาพการเรี ยนร่ วมได้
ดัง นันการพัฒนาคุ ณภาพการเรี ย นร่ วมให้มีคุณภาพมากขึ น และเกิ ดประโยชน์
สู งสุ ดต่อคนพิการ รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณตามโครงกาพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรี ยนร่ วม
ของสํานักงานบริ หารงานการศึกษาพิเศษ อย่างต่อเนื, องทุกปี งบประมาณ และสนับสนุ นอย่าง
เพียงพอเพราะจะทําให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาการจัดการเรี ยนร่ วมที,มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื,อง
มากขึน เพื,อเป็ นการสนับสนุนให้คนพิการได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที,มีคุณภาพด้วย
ตอนที 2 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจากสนทนากลุ่ม (Focus group)
ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลที,ได้จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที, 1 งบประมาณที,โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
ได้รับ และวัตถุประสงค์ขอ้ ที, 2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขันพืนฐานของโรงเรี ยนแกนนําจัดการ
เรี ยนร่ วม มาวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื,อจัดทําร่ างแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี
สําหรับคนพิการ และนํามาเป็ นประเด็นในการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยมีผทู้ รงคุณวุฒิเข้า
ร่ วมประชุมจํานวน 4 ท่าน โดยผูว้ จิ ยั สรุ ปประเด็นที,ได้จากการประชุมกลุ่ม ดังนี
ประเด็นที 1 การจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษาขัEนพืนE ฐาน
ในประเด็นการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัว, ไป เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขันพืนฐานนี นําเสนอการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15
ปี สําหรับคนพิการ เป็ นรายการค่าใช้จ่าย 5 รายการ ดังตารางที, 6.3
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ตารางที, 6.3 ประเด็นข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒิ ในการนําเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ
ประเด็น

ร่ างแนวทางการจัดสรรงบประมาณฯ

ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ

งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัว ไป
1.ค่ า ใช้ จ่ ายใน 1.1 ค่าจัดการเรี ยนการสอน

•

การเพิ, ม งบรายหั ว และเสนอ

ปรั บ เพิ, ม งบประมาณค่ า จัดการเรี ย น

ครม. ปรับเพิ,ม โดยต้องทําผลวิจยั

การศึ กษาขัE น การสอนสํ า หรั บ คนพิ ก ารในโรงเรี ย น
เรี ยนร่ วมโดยปรับให้ไม่เกิ น 5 เท่าจาก
พืนE ฐาน

ว่า เท่ า ไหร่ ที, นัก เรี ย นพิก ารเรี ย น

ก า ร จั ด

ร า ย หั ว ข อ ง นั ก เ รี ย น ทั, ว ไ ป ต า ม ที,

ร่ วมต้องการ
•

โรงเรี ยนสามารถใช้งบรายการนี

กฎกระทรวงกํา หนด หรื อ ปรั บ เพิ, ม ให้

ได้ในลักษณะ 3 งบรายจ่าย แต่

เท่ากับรายหัวของเด็ก พิการในโรงเรี ย น

โรงเรี ย นไม่ ส ามารถทํา ได้เต็ม ที,

การศึกษาพิเศษ

เนื, องจาก ได้ รั บงบประ มา ณ

ปั จจุ บ ั น งบประมาณในรายการนี

รายการนีนอ้ ย

โรงเรี ยนสามารถนํา ไปใช้ ใ นการจัด
การศึกษาที,มีคุณภาพ โดยใช้ในลักษณะ
3 งบรายจ่าย คือ 1) งบบุคลากร 2) งบ
ดําเนินงาน 3) งบลงทุน
1.2 ค่าเครื, องแบบนักเรี ยน

•

เห็ น ด้ว ยกับ จํา นวนที, จ ัด สรรให้

งบประมาณที,ได้รับในส่ วนนีที,เท่ากับ

เพราะรายการค่ า เครื, องแบบ

นักเรี ย นทัว, ไปนันยังคงเพีย งพอสํา หรั บ

นักเรี ยนไม่ ส่งผลกระทบต่อการ

การซือเครื, องแบบนักเรี ยน หากรัฐบาลยัง

จัดการเรี ยนการสอน

ไม่สามารถปรับเพิ,มงบประมาณในส่ วน
นี ได้ ก็ ย ัง ไม่ ส่ ง ผลกระทบถึ ง คุ ณ ภาพ
การศึกษาของนักเรี ยนมากนัก
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งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัว ไป
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรี ยน

•

ควรจัดสรรโดยแยกตามประเภท

รั ฐ บ า ล ค ว ร แ ย ก ง บ ป ร ะ ม า ณ ค่ า

ความพิการ ว่านักเรี ยนพิการแต่ละ

อุปกรณ์ ก ารเรี ย นระหว่า งนักเรี ยนทัว, ไป

ปะเภท มี ค วามต้อ งการอุ ป กรณ์

และนัก เรี ย นพิ ก ารในโรงเรี ย นแกนนํา

ใดบ้าง ราคาเท่าไร

จัด การเรี ย นร่ ว ม เนื, อ งจากสื, อ อุ ป กรณ์
การศึกษาสําหรับคนพิการมีราคาแพงกว่า
และต้อ งใช้ สื, อ ที, ห ลากหลายพิ เ ศษกว่ า
นัก เรี ย นทัว, ไปเพื, อ ให้ค นพิ ก ารได้มี ก าร
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
1.4 ค่าหนังสื อเรี ยน

•

สํ า หรั บ นั ก เรี ยนที, มี บ กพร่ อง

ควรจั ด สรรงบประมาณค่ า หนั ง สื อ

ทางการเรี ย นรู้ ที, ต้อ งใช้ห นัง สื อ

ให้ก ับ คนพิ ก ารเพิ, ม ขึ น เพื, อ สามารถซื อ

เรี ย นบางวิช าตํ,า กว่ า ระดับ ชัน ที,

หนังสื อที,เหมาะกับความต้องการของคน

เรี ย นอยู่ ในปี งบประมาณ 2555

พิ ก าร และให้ เ พี ย งพอต่ อ การจั ด ซื อ

รัฐบาลแจกหนังสื อเรี ย นโดยไม่

สําหรับคนพิการบางประเภท ซึ,งในส่ วนนี

เอาคืน นักเรี ยนสามารถเก็บไว้ใช้

ก่ อนที, จะเสนอของบประมาณ โรงเรี ย น

ในปี การศึกษาถัดไปได้

อาจให้ครู ที,รับผิดชอบฝ่ ายการศึกษาพิเศษ

•

หนั ง สื, อเรี ยนสํ า หรั บ ผู้ที, ค วาม

ทํารายงานแจกแจงรายละเอียดจํานวนคน

บกพร่ อ งทางการเห็ นจะต้อ งทํา

พิ ก าร ระดับ ชั นเรี ยน ราคาหนั ง สื อที,

เป็ นอัก ษรเบรลล์ซ, ึ งมี ค่ า ใช้จ่ า ย

ต้องการใช้ โดยราคาหนัง สื อ ต้อ งได้รั บ

หน้าละ 5 บาท ดังนันการจัดสรร

เพิ,มขึนไม่เกิ น 5 เท่าจากที,นกั เรี ยนทัว, ไป

งบประมาณสํา หรั บ คนพิก ารใน

ได้รับจากกฎกระทรวงกําหนด

รายการนี จ ะต้อ งนํา จํา นวนหน้า

ให้งบประมาณค่าหนังสื อเรี ยนที,เพียงพอ
ต่อคนพิการแต่ล ะประเภท โดยแบ่ งตาม

ของหนังสื อคูณด้วย 5
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งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัว ไป
ประเภทความพิ ก ารดั ง นี ผู้ที, มี ค วาม
บกพร่ องทางการเห็ น ผู้ที, มี บ กพร่ อง
ทางการเรี ย นรู้ ในส่ วนปะเภทของผูท้ ี, มี
ความบกพร่ องทางร่ างกายนันสามารถใช้
หนังสื อเรี ยนชุดเดียวกันกับนักเรี ยนทัว, ไป
ได้ และเมื, อ โรงเรี ย นได้รั บ งบประมาณ
มาแล้วก็ควรมอบหมายให้ครู ที,รับผิดชอบ
ฝ่ ายการศึกษาพิเศษเป็ นผูเ้ บิกเงิ นที,ได้รับ
ได้จดั ซื อหนัง สื อ เรี ย นให้ตรงตามความ
ต้องการของนักเรี ยนพิการ
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน

•

ค ว ร ทํ า กิ จ ก ร ร ม ร่ ว ม กั น กั บ

- ควรปรั บ เพิ, ม งบประมาณกิ จ กรรม

นักเรี ยนทัว, ไปเพื,อให้นกั เรี ยนได้

พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้เหมาะสมกับคน

พัฒ นาทัก ษะการเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน

พิ ก าร มี ง บประมาณที, เ ป็ นค่ า กิ จ กรรม

แต่ ค วรเพิ, ม กิ จก รรมสํ า หรั บ

เฉพาะสําหรับคนพิการในแต่ละโรงเรี ยน

นัก เรี ยนพิ ก ารในช่ ว งปิ ดเทอม

- ให้ ง บประมาณค่ า กิ จ กรรมพัฒ นา

หรื อหลังเลิ กเรี ยน เช่ น กิ จกรรม

คุณภาพผูเ้ รี ยนพิเศษเฉพาะคนพิการ โดย

เสริ มทักษะการใช้ชีวิตประจําวัน

จัด สรรให้ ก ั บ เขตพื น ที, ก ารศึ ก ษาเป็ น

เป็ นต้น

หน่ วยงานที,รับผิดชอบ โดยงบประมาณ
ส่ ว นนี จะนํา ไปใช้ จ ัด กิ จ กรรมพัฒ นา
คุณภาพผูเ้ รี ยนพิการโดยให้โรงเรี ยนทุก
โรงเรี ยนในสังกัดใช้บริ การร่ วมกัน โดย
อาจแบ่งกิจกรรมตามประเภทความพิการ
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ประเด็นที 2 งบประมาณงบสนับสนุนเพิม เติมสํ าหรับการจัดการเรียนร่ วมสํ าหรับคนพิการ
นอกเหนือจากงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัว, ไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขันพืนฐาน จํานวน 5 รายการแล้ว ผูว้ ิจยั นําเสนอให้เพิ,มเติมรายการงบประมาณ
ขึน 2 รายการ ซึ, งเป็ นรายการค่าใช้จ่ายที,จาํ เป็ นต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนพิการ คือ 1) การสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ครู 2) การเตรี ยมความพร้อมการจัดการเรี ยนร่ วม ดังตารางที, 6.4
ตารางที, 6.4 นําเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ
รายการค่าใช้จ่ายที,จาํ เป็ นต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนพิการ
ประเด็น

ร่ างแนวทางการจัดสรรงบประมาณฯ

ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้ อเสนอแนะเพิม เติม
การสร้ า งแรงจู ง ใจ • เพิ, ม เงิ น เดื อ นครู การศึ ก ษาพิ เ ศษเพื, อ เป็ น • เสนอให้เ พิ, ม รายการงบบุ ค ลากรใน
แรงจู ง ใจแก่ ค รู ม ากขึ น จากอัต ราที, ไ ด้รั บ ใน
นโยบายเรี ย นฟรี 15 ปี สําหรั บ คน
ให้ แก่ ครู
ปั จจุบนั
พิการด้วย
•ให้ทุนการศึกษาแก่ครู การศึกษาพิเศษ
•เพิ,มสวัสดิการแก่ครู การศึกษาเพื,อเป็ นแรงจูงใจ
ั โรงเรี ยนที, เข้า
•จัดสรรครู การศึ กษาพิเศษให้กบ
ร่ วมโครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
ทุ ก โรงเรี ย น โดยอาจเพิ, ม ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษ
ให้แ ก่ ครู กลุ่ม นี ด้ว ย เพราะครู การศึ ก ษาพิ เศษ
เป็ นเครื, องมือสําคัญในการพัฒนานักเรี ยนพิการ
ในปั จ จุ บัน มี ก ารจัด สรรครู ก ารศึ ก ษาให้ กับ
โรงเรี ยนแต่ยงั เพียงพอ
การเตรี ยมความ •โรงเรี ยนควรนํางบประมาณที, ได้รับไปใช้เพื,อ • โรงเรี ยนสามารถใช้งบฯ ในรายการค่า
จัด การเรี ย นการสอนเพื, อ ใช้ใ นเป็ น
พร้ อมการจั ด การ อํานวยความสะดวกให้กบั คนพิการในโรงเรี ยน
ด้ว ยส่ ว นหนึ, ง เช่ น การทํา ทางลาด การจั ด
ค่าใช้จ่ายในส่ วนนี ได้ แต่โรงเรี ยนไม่
เรียนร่ วม
สภาพแวดล้อมของโรงเรี ยนให้สะดวกแก่การ
สามารถ ทํ า ได้ เ ต็ ม ที, เนื, อง ได้ รั บ
ใช้ชีวติ ประจําวันของคนพิการ การสร้างห้องนํา
งบประมาณรายการนีมีจาํ นวนน้อย
สําหรับคนพิการเพื,อความสะดวกในการใช้สอย
•รั ฐ ควรจั ด สรรงบประมาณการเตรี ยมความ • ให้ น ํ า เป็ นข้ อ เสนอที, โ รงเรี ยนขาด
แคลน จึ ง ให้ ค วามเห็ น ในการให้
พ ร้ อ ม ใ ห้ แ ก่ โ ร ง เ รี ย น เ รี ย น ร่ ว ม อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล โดยพิจารณาเป็ นรายโรงเรี ยน
ข้อ เสนอแนะ เพื, อ แก้ไ ข และพัฒ นา
โรงเรี ยน
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ตอนที 3 นําเสนอแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สํ าหรับคนพิการ
การวิจยั ในครังนี ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลที,ได้จากการวิจยั ทังหมดมาเป็ นข้อมูลประกอบการนําเสนอ
แนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ โดยแบ่งตามรายการ
ค่าใช้จ่าย 5 รายการ ได้แก่ (1) รายการค่าจัดการเรี ยนการสอน (2) รายการค่าหนังสื อเรี ยน (3)
รายการค่าเครื, องแบบนักเรี ยน (4) รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยน (5) รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ย น โดยการนําเสนอแนวทางดัง กล่ า วผูว้ ิจยั ยึดหลักการตาม อนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ คนพิก าร
ข้อ 24 ด้านการศึกษา ที,มีหลักการโดยสรุ ปว่า คนพิการจะต้องมีโอกาสเข้ารับการศึกษาขันพืนฐาน
แบบเรี ยนร่ วมที,เท่าเทียมกันโดยไม่ถูกเลือกปฏิบตั ิ และโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย เพื,อการพัฒนาศักยภาพ
รวมถึงสํานึกในศักดิ\ศรี และคุณค่าความเป็ นมนุษย์ของตนอย่างเต็มที, คนพิการต้องได้รับการอํานวย
ความสะดวกในการศึกษา มีสภาพแวดล้อมที,ส่งเสริ มพัฒนาทางวิชาการและพัฒนาทางสังคมอย่าง
สู งสุ ด ต้องดําเนินการที,เหมาะสมด้านการจ้างครู มีภาษาหรื อวิธีการสื, อสารที,เหมาะสมที,สุดสําหรับ
แต่ละบุคคล เป็ นต้น โดยมีการนําเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี
สําหรับคนพิการ ดังนี
3.1 แนวทางทีนําเสนอต่ อรั ฐบาลในการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี
สํ าหรับคนพิการ
3.1.1. หลักในการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สํ าหรับคนพิการ
การจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ รัฐบาลควรใช้
หลักวิธีการคิด การจัดสรร และการจัดการงบประมาณสําหรับคนพิการในประเทศไทยดังนี
1) หลักวิธีการคิด
จากผลการวิจยั พบว่าการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ย นฟรี 15 ปี ใน
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมในปัจจุบนั รัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายหัวโดยใช้หลักของความ
เสมอภาค (Equality) คือจัดสรรให้ทุกคนในอัตราที,เท่าเทียมกัน ให้ทุกคนในสังคมรวมถึงคนพิการ
มีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าถึงโอกาสต่างๆ ที,รัฐบาลจัดให้ และมีการจัดสรรงบประมาณรายหัวใน
การศึกษาสําหรับคนพิการเพิ,มขึนอีกรายละ 2,000 บาทต่อปี เพื,อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื อสิ, ง
อํานวยความสะดวก สื, อ บริ การและความช่ วยเหลืออื,นใดทางการศึกษาตามแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) ผลจากการใช้หลักความเสมอภาคในการจัดสรรงบประมาณ ทําให้คนพิการขาด
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โอกาสที,จะพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เนื,องจากคนพิการมีความต้องการจําเป็ นพิเศษของแต่ละ
บุคคลแตกต่างกัน สาเหตุแห่งความพิการก็จะเป็ นข้อจํากัดในการเข้าถึงโอกาสนันๆ เช่น รัฐบาลจัด
ให้มีโรงเรี ยนแกนนํา จัดการเรี ย นร่ วมเพื,อเพิ, มโอกาสทางการศึ ก ษาสํา หรับ คนพิการแต่ ไ ม่มี ส,ิ ง
อํานวยความสะดวก อาคาร สถานที, และสภาพแวดล้อมที,เหมาะสมในการศึกษาสําหรับคนพิการ
เป็ นต้น คนพิการจึงขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที,มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน
คนพิการมีสิทธิ ในการเสรี ภาพในการเข้าถึงบริ การต่างๆ ได้ตามความต้องการเท่าเทียมกับบุคคล
ทัว, ไป แต่ในปั จจุบนั เนื,องคนพิการยังเสี ยโอกาสในการเข้าถึงบริ การต่างๆ เนื,องจากความไม่พร้อม
ของสภาพแวดล้อมที,เหมาะสมสําหรับคนพิการ ดังนันรัฐบาลควรเปลี,ยนวิธีการคิดในการจัดสรร
งบประมาณโดยใช้หลักความเป็ นธรรม (Equity) เพื,อให้คนพิการได้รับสิ ทธิมนุษยชนขันพืนฐานใน
การพัฒนาศักยภาพได้เท่าเทียมกับบุคคลทัว, ไปในสังคม
การจัดสรรงบประมาณโดยใช้หลักความเป็ นธรรม (Equity) จะช่ วยลดปั ญหา
ข้อจํากัดของคนพิการในการเข้าถึงโอกาสต่างๆ ในสังคมได้ ดังนันการจัดบริ การต่างๆ ให้กบั คน
พิการซึ, งเป็ นส่ วนหนึ,งในสังคม รัฐบาลจึงควรคํานึงถึงความต้องการจําเป็ นพิเศษเฉพาะบุคคลด้วย
โดยควรมีหลักวิธีการคิดว่าหากจะให้คนพิการได้เข้าถึงโอกาสต่างๆ เพื,อพัฒนาศักยภาพได้อย่าง
เต็มที,น นั ควรจะมีปัจจัยใดบ้างที,จะช่ วยสนับสนุ น เช่ น งบประมาณ หรื อการอํานวยความสะดวก
ต่า งๆ เป็ นต้น และวิธี ก ารคิ ดในการจัดสรรงบประมาณเพื,อการศึ ก ษาสํา หรั บ คนพิก าร ควรมุ่ ง
ประเด็นไปเพื,อ “พัฒนาศักยภาพคนพิการ” เพื,อให้คนพิการมีสิทธิ ที,จะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าใน
สังคม ไม่ใช่ “การสงเคราะห์คนพิการ”
การจัดสรรงบประมาณสํา หรั บ คนพิก ารในประเทศไทยต้องคํา นึ ง ถึ ง การเป็ น
“สังคมฐานสิ ทธิ ” ไม่ใช่ “สังคมฐานสงเคราะห์” หรื อ “เวทนานิ ยม” และการจัดสรรงบประมาณ
หรื อบริ การต่างๆ รัฐบาลจะต้องคํานึ งถึงวิธีการเข้าถึงบริ การนันๆ ด้วย การจัดสรรงบประมาณที,
คํา นึ ง ถึ ง เพีย งแค่ ว่า จะต้อ งจัด สรรให้ไ ด้รั บ โอกาสเท่ า เที ย มกับ บุ ค คลทัว, ไป แต่ ไ ม่ ไ ด้ค าํ นึ ง ถึ ง
ความสามารถหรื อข้อจํากัดในการเข้าถึงโอกาสนันๆ ก็เท่ากับก่อให้เกิดปั ญหาในการเลือกปฏิบตั ิต่อ
คนพิ ก ารตามมา การจัดสรรงบประมาณต้องมี เ ป้ าหมายเพื, อการพัฒนาศัก ยภาพคนพิ ก ารให้มี
ความสามารถในการใช้ชีวิตอยูอ่ ย่างมีคุณค่าในสังคม เพราะคนพิการมีศกั ยภาพในการช่ วยพัฒนา
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ประเทศได้เท่าเทียมกับบุคคลทัว, ไปในสังคม แต่ปัจจัยสําคัญที,จะทําให้คนพิการพัฒนาศักยภาพของ
ตนได้ คือการเข้าถึงโอกาสตามสิ ทธิที,มนุษยชนควรได้รับ
2) วิธีการจัดสรรงบประมาณ
วิธีการจัดสรรงบประมาณนํามาจากหลักวิธีการคิดในการจัดสรรงบประมาณคือ
รัฐบาลต้องคํานึงถึงความต้องการจําเป็ นพิเศษเฉพาะบุคคลด้วย โดยใช้หลักความเป็ นธรรม (Equity)
ในการจัดสรรงบประมาณ เพราะคนพิก ารแต่ ล ะประเภท มี ระดับ ความรุ นแรงของความพิก าร
แตกต่ า งกัน ดัง นัน ความต้อ งการจํา เป็ นพิ เ ศษของแต่ ล ะบุ ค คลก็ แ ตกต่ า งกัน ด้ว ย การให้ก าร
สนับสนุ นด้านงบประมาณที,เท่ากันจะส่ งผลให้คนพิการที,มีความพิการรุ นแรงมากกว่าขาดโอกาส
ในการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
วิธีการจัดสรรงบประมาณควรต้องคํานึ งถึงปั จจัยอีกอย่างหนึ, งคือ ความแตกต่าง
ของโรงเรี ย น จากผลการวิจ ัย พบว่า โรงเรี ย นปกติ แ ละโรงเรี ย นแกนนํา จัดการเรี ย นร่ ว มได้รั บ
งบประมาณรายหัวนักเรี ยนจํานวนเท่ากัน และการจัดสรรงบประมาณรัฐบาลก็ควรคํานึงถึงพืนที,ต งั
ของโรงเรี ยนด้วย โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมจําเป็ นต้องมีอุปกรณ์ การเรี ยนการสอน และมี
บุคลากรเฉพาะด้านการศึกษาพิเศษ ดังนันจึงมีจาํ นวนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสู งกว่าโรงเรี ยน
ปกติ
สิ, ง ที,ต้องคํานึ งถึ งมากที, สุดในการจัดสรรงบประมาณเพื,อการศึก ษาสําหรับ คน
พิก าร คื อความแตกต่ า งของประเภทความพิก าร ระดับ ความรุ นแรงของความพิก าร และความ
ต้องการจําเป็ นพิเศษเฉพาะของแต่ละบุคคล เพราะการจัดสรรงบประมาณรายหัวในอัตราที,เท่าเทียม
กันอาจทําให้ไม่เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการจัดการศึกษา เช่ นสําหรับนักเรี ยนบางคนงบประมาณที,
ได้รับเพียงพอกับค่าใช้จ่ายซึ,งก็จะเกิดประโยชน์สูงสุ ดกับตัวผูเ้ รี ยนอย่างมาก แต่สาํ หรับนักเรี ยนบาง
คนงบประมาณที,ได้รับอาจจะมากกว่าค่าใช้จ่ายที,เกิ ดขึน ซึ, งงบประมาณที,จดั สรรให้ส่วนหนึ,งก็จะ
สู ญเปล่า ไม่เกิดประโยชน์กบั ตัวผูเ้ รี ยนอย่างเต็มที, หรื อสําหรับบางคนได้รับงบประมาณในจํานวน
ที,นอ้ ยกว่าค่าใช้จ่าย ซึ, งคนกลุ่มนี ก็จะขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ เนื,องจากขาด
ปั จจัยสนับสนุ นด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ เป็ นต้น ในกรณี น ี เปรี ยบเสมือนการที,รัฐแจกเสื อ
ขนาดเดียวให้กบั นักเรี ยนทุกคน จึงเกิ ดปั ญหาว่านักเรี ยนบางคนใส่ เสื อได้พอดี แต่บางคนใส่ เสื อ
ไม่ได้เนื,องจากมีขนาดเล็กหรื อใหญ่เกินไปไม่พอดีตวั คนใส่ จึงเกิ ดปั ญหาว่ารัฐเสี ยค่าใช้จ่ายไปกับ
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การซือเสื อให้นกั เรี ยนทุกคนแล้วแต่มีนกั เรี ยนเพียงส่ วนหนึ,งเท่านันที,สามารถใส่ เสื อได้ สําหรับเสื อ
ที,นกั เรี ยนบางคนใส่ ไม่ได้ก็ตอ้ งถูกทิงไป ไม่ได้นาํ มาใช้ประโยชน์ จึงทําให้รัฐเสี ยค่าใช้จ่ายโดยสู ญ
เปล่าไม่เกิดประโยชน์ ซึ,งหากรัฐแก้ปัญหาโดยการซื อเสื อขนาดที,พอดีกบั คนใส่ ราคาของเสื อแต่ละ
ขนาดก็มีความแตกต่างกัน เสื อที,มีขนาดเล็กจะมีราคาถูกกว่าเสื อที,มีขนาดใหญ่ แต่นกั เรี ยนได้ใส่
เสื อที,มีขนาดพอดีทุกคน ค่าใช้จ่ายที,เกิดขึนในการซือเสื อก็จะเกิดประโยชน์สูงสุ ด ไม่สูญเปล่า
3) วิธีการจัดการงบประมาณ
จากผลการวิจยั พบว่า การจัดการงบประมาณเพื,อการศึ กษาสําหรับ คนพิการใน
ปั จ จุ บ ัน สํ า นัก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เป็ นหน่ ว ยงานหลัก ในการ
รับผิดชอบการจัดการงบประมาณ ซึ, งงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ ดังนันวิธีการจัดการงบประมาณจึงควรได้รับความร่ วมมือจากหลายๆ ภาคส่ วน
โดยมีวธิ ีการจัดการงบประมาณดังนี
การจัดการงบประมาณสําหรับคนพิการควรได้รับความร่ วมมือจากหน่ วยงานที,
เกี,ยวข้องกับคนพิการ โดยมีหน่วยงานหลักที,รับผิดชอบการจัดการงบประมาณในการศึกษาสําหรับ
คนพิการได้แก่ สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ นอกจากนี หน่วยงานอื,นๆ ที,เกี,ยวข้อง เช่น สํานัก
งบประมาณ กองทุนส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ สํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพ
ชี วิตคนพิก ารแห่ งชาติ ศูนย์การศึ กษาพิเศษประจํา จัง หวัด สมาคมคนพิการทุ กประเภท องค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ, น สํ า นัก งานกรุ ง เทพมหานคร และชุ ม ชน ควรมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การ
งบประมาณสําหรับคนพิการด้วย โดยทุกหน่ วยงานควรมีส่วนร่ วมในการกําหนดเป้ าหมายหรื อ
นโยบายเพื,อพัฒนาศักยภาพคนพิการ ควรยึดหลักการตามกฎหมายต่างๆ ที,เกี, ยวข้องกับคนพิการ
รวมถึงหลักการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิคนพิการ พ.ศ. 2551 ซึ,งการกําหนดเป้ าหมายหรื อนโยบาย
จะต้องใช้หลักการบูรณาการเพื,อการพัฒนาศักยภาพของคนพิการอย่างต่อเนื,อง
วิธีการบริ หารจัดการงบประมาณสําหรับคนพิการควรมีความยืดหยุน่ ได้ตามความ
จําเป็ น และควรมีการกระจายอํานาจในการจัดการงบประมาณให้กบั หน่ วยงานต่างๆ ที,เกี, ยวข้อง
เพื,อส่ งผลให้เกิดความคล่องตัวในการทํางาน โดยการจัดการงบประมาณสําหรับคนพิการจะต้องมี
ความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ การจัดการงบประมาณสําหรับคนพิการไม่ควรขึนอยู่กบั
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ,ง แต่ควรมุ่งเน้นการมีเป้ าหมายในการดําเนินงานร่ วมกัน ในส่ วนของการ
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จัดการศึกษาสําหรับคนพิการหน่
ารหน่วยงานหลักที,รับผิดชอบคือสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ โดย
ได้รับ งบประมาณจากสํา นัก งบประมาณ หากสํานัก บริ หารงานการศึ กษาได้รับ งบประมาณไม่
เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ควรมีหน่ วยงานอื,นๆ ที,เกี, ยวข้อง เช่ น กองทุนส่ งเสริ มและพัฒนาการศึกษา
สํา หรั บ คนพิ ก าร ศู นย์ก ารศึ ก ษาพิเ ศษประจํา จัง หวัด องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ, น สํา นัก งาน
กรุ งเทพมหานคร และชุมชน มีส่วนร่ วมในการจัดการงบประมาณงบประมาณด้วย
จากที,กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบาย
เรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ โดยใช้หลักของวิธีคิด วิธีการจัดสรร และวิธีการจัดการงบประมาณ

สําหรับคนพิการ ได้ดงั แผนภาพที, 6.1
แผนภาพที, 6.1 แนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ

วิธีคดิ
- สังคมฐานสิ ทธิ
- มี เ ป้ าหมายเพื, อ พัฒ นาศัก ยภาพคน
พิการ
- ยึดหลักความเป็ นธรรม (Equity)

วิธีการจัดสรร
- การจัดสรรงบประมาณโดยใช้
หลักความเป็ นธรรม (Equity)
โดยคํ า นึ งถึ ง ความต้ อ งการ
จําเป็ นพิเศษของแต่ละบุคคล

วิธีการจัดการ
- การมี ส่วนร่ วมของหน่ วยงาน
ที, เ กี, ย วข้ อ ง ใ น การ กํ า ห น ด
เป้ าหมายในการพัฒนาศักยภาพ
คนพิการ
- การมีส่วนร่ วมจากหน่ วยงาน
ที, เ กี, ย ว ข้ อ ง ใ น ก า ร จั ด ก า ร
งบประมาณ

292
3.1.2 แนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สํ าหรับคนพิการ
การจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ รัฐบาลจะต้อง
มีเกณฑ์มาตรฐานเพื,อกําหนดลักษณะของโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม ว่าจะต้องมีความพร้อม
ในเรื, องใดบ้างก่อนรับคนพิการเข้าเรี ยน เช่น บุคลากร อาคาร สถานที, สภาพแวดล้อม เป็ นต้น โดย
รัฐบาลจะเป็ นผูส้ นับสนุ นงบประมาณการเตรี ยมความพร้อมในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
ให้กบั โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม และสนับสนุ นงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการตามรายการค่าใช้จ่าย 5 รายการ ดังนี
(1) รายการค่ าจัดการเรียนการสอน
รัฐบาลควรมีการปรับเพิ,มงบประมาณรายหัวในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอน
สําหรับคนพิการ ในระดับชันก่ อนประถมศึกษาเพิ,มขึ นอีกร้ อยละ 47.08 ระดับชันประถมศึกษา
เพิ,มขึนอีกร้อยละ 29.33 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก็ควรปรับให้เพิ,มขึนเช่นเดียวกัน เนื, องจาก
โรงเรี ยนต้องนํางบประมาณจากส่ วนส่ วนหนึ, งเพื,อเป็ นค่ าใช้จ่า ยในการศึก ษาให้กับนักเรี ยนใน
ระดับชันก่อนประถมศึกษาและระดับชันประถมศึกษาด้วย เมื,อวิเคราะห์จากข้อมูลค่าใช่จ่าย พบว่า
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้แก่ ค นพิก ารโรงเรี ย นแกนนํา จัดการเรี ย นร่ วมเท่ า กันกับที, จดั สรร
นัก เรี ย นทั,ว ไป ซึ, งไม่ เ พี ย งพอต่ อ การจัด การศึ ก ษา โรงเรี ย นจึ ง ต้อ งหาแหล่ ง เงิ น ทุ น อื, น ๆ เพื, อ
สนับสนุนด้านงบประมาณเพื,อใช้ในการจัดการศึกษา หากปี งบประมาณใดไม่มีแหล่งเงินทุนอื,นๆ ก็
จะส่ งผลกระทบต่อความไม่ต่อเนื,องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดสรรงบประมาณรัฐบาล
จะต้องสนับสนุ นให้เพียงพอต่อความต้องการและอย่างต่อเนื, อง โดยคํานึ งถึงความเป็ นธรรม คือ
ความแตกต่างของโรงเรี ยนและผูเ้ รี ยนด้วย โรงเรี ยนที,เป็ นโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมควรจะ
ได้รับงบประมาณสนับสนุ นมากกว่าโรงเรี ยนทัว, ไป เนื, องจากโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
จะต้องใช้อุปกรณ์ สื, อ สิ, งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที,ตอ้ งจัดเป็ นพิเศษให้กบั คนพิการ ซึ,งมีค่าใช้จ่าย
มากกว่าที,นกั เรี ยนทัว, ไปใช้ งบประมาณที,ใช้เพื,อการเตรี ยมความพร้อมของโรงเรี ยน อาจแบ่งตาม
ระยะเวลาดังนี
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ระยะที, 1 งบประมาณเพื,อการเตรี ยมความพร้อม รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณ
ให้กบั โรงเรี ยนที,เข้าร่ วมโครงการแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม ตังแต่แรกเริ, มที,โรงเรี ยนเข้าร่ วมโครงการ
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมรัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณเพื,อให้โรงเรี ยนจัดเตรี ยมความ
พร้ อมด้านอาคารสถานที, เช่ น ตึกเรี ยนที,มีความเหมาะสมมีทางลาด หรื อ ลิฟท์ เพื,ออํานวยความ
สะดวกให้แก่คนพิการด้านร่ างกาย ด้านสภาพแวดล้อม เช่น ทางเดินที,เหมาะสมหากมีคนบุคคลที,มี
ความบกพร่ องทางการเห็นเข้าเรี ยนก็จะสามารถอํานวยความสะดวกให้ได้โดยลดความเสี, ยงต่อการ
เกิ ดอันตรายให้มากมากที,สุด และควรมีห้องนําที,มีความเหมาะสมในการใช้สอยสําหรับคนพิการ
คือภายในห้องนําต้องมีราวจับ มีโถที,มีเป็ นลักษณะโถชักโครก มีสายชําระซึ, งติดตังอยู่ในระดับที,
สะดวกต่อการใช้สอย และภายในห้องนําควรจะมีความสะอาดอยูต่ อลดเวลาเพื,อลดการติดเชื อ เป็ น
ต้น ในระยะแรกเริ, มนี รัฐบาลต้องสนับสนุ นงบประมาณให้ที,เพียงพอต่อการสร้างตึกใหม่ที,มีส,ิ ง
อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ หรื อหากโรงเรี ยนใดที,มีตึกเรี ยนที,เหมาะสมอยูแ่ ล้วแต่ตอ้ งการ
เพิ,มสิ, งอํานวยความสะดวกเช่น ทางลาด ลิฟท์ ห้องนํา เป็ นต้น งบประมาณที,สนับสนุนให้ในระยะนี
ต้องจัดสรรให้เป็ นจํานวนมากเนื, องจากการสร้างหรื อปรับปรุ งอาคารมีค่าใช้จ่ายสู ง เมื,อโรงเรี ยนมี
ความพร้อมด้านอาคารสถานที,จึงสามารถรับคนพิการเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนได้
ระยะที, 2 งบประมาณสนับสนุนในระยะนีแบ่งเป็ น 2 ข้อ คือ
2.1) สนับสนุนงบบุคลากร สิ, งที,สําคัญที,ขาดไม่ได้ในการจัดการเรี ยนร่ วมคือ ครู
การศึกษาพิเศษ เมื,อโรงเรี ยนมีความพร้อมผ่านเกณฑ์มาตรฐานที,รัฐบาลกําหนด ด้านอาคาร สถานที,
สภาพแวดล้อม สิ, งอํานวยความสะดวกต่างๆ แล้ว รัฐบาลควรจะต้องสนับสนุ นครู การศึกษาพิเศษ
เข้าสอนในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมด้วย อย่างน้อย 1 คน และมีการอบรมครู ทว,ั ไปที,สอนใน
โรงเรี ยนเรี ยนร่ วมด้วย โดยมีการให้สวัสดิ การ เงินเพิ,มพิเศษเพิ,มขึนจากอัตราที,ได้รับในปั จจุบนั
และการสนับสนุ นทุนการศึกษาสําหรับบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษด้วย เพื,อเป็ นแรงจูงใจในการ
ทํา งานของครู รั ฐ บาลควรให้ ค รู ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษบรรจุ เ ป็ นข้า ราชการตามความเหมาะสมใน
ความสามารถของแต่ละบุคคลเพื,อเป็ นการสร้างความมัน, คงในหน้าที,การงานของครู การศึกษาพิเศษ
เพราะปั จจุบนั ครู การศึกษาพิเศษที,สอนมาเป็ นเวลานานแต่ยงั ไม่ได้รับการบรรจุเป็ นข้าราชการก็มี
งบประมาณที,จดั สรรในระยะนีอาจจะน้อยกว่าในระยะแรก แต่ควรสนับสนุนอย่างต่อเนื,องทุกๆ ปี

294
แต่ตอ้ งมีการรายงานข้อมูลจํานวนนักเรี ยน ประเภทความพิการ และความต้องการจําเป็ นพิเศษของ
นักเรี ยนในแต่ละภาคเรี ยน โดยรัฐบาลจะจัดสรรให้ตามจํานวนนักเรี ยน
2.2) สนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรี ยนการสอน ตามที,รัฐบาลสนับสนุนให้
เป็ นรายหัวในระดับ ก่ อนประถมศึ ก ษาจํา นวน 1,700 บาท ประถมศึก ษาจํา นวน 1,900 บาท
มัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน 3,500 บาท และมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 3,700 บาท เท่ากับ
นักเรี ยนทัว, ไป จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพบว่า งบประมาณที,โรงเรี ยน
ได้รับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาโรงเรี ยนจึงต้องหาแหล่งเงินทุนอื,นๆ มาสนับสนุน
ซึ, งแหล่งเงินทุนดังกล่าวก็ไม่ได้สนับสนุ นอย่างต่อเนื, องทุกปี เพื,อให้โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยน
ร่ วมสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างต่อเนื,อง และเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อตัวผูเ้ รี ยน รัฐบาล
จึ ง ควรสนับ สนุ นงบประมาณในรายการค่ า จัดการเรี ย นการสอนเพิ,ม เติ ม สํา หรั บ คนพิก ารและ
สนับสนุนอย่างต่อเนื,องทุกๆ ปี
(2) รายการค่ าหนังสื อเรียน
รัฐบาลควรมีการปรับเพิ,มงบประมาณรายหัวในรายการค่าหนังสื อเรี ยนสําหรับคน
พิการในระดับชันก่อนประถมศึกษาเพิ,มขึนอีกร้อยละ 48.54 ระดับชันประถมศึกษาเพิ,มขึนอีกร้อย
ละ 18.02 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก็ควรปรับให้เพิ,มขึนเช่นเดียวกัน เนื,องจากโรงเรี ยนต้องนํา
งบประมาณจากส่ วนส่ วนหนึ, ง เพื,อ เป็ นค่ า ใช้จ่า ยในการศึ ก ษาให้กับ นัก เรี ย นในระดับ ชัน ก่ อ น
ประถมศึกษาและระดับชันประถมศึกษาด้วย การจัดสรรงบประมาณในรายการค่าหนังสื อเรี ยน
รัฐบาลควรคํานึงถึงความต้องการของคนพิการแต่ละบุคคลด้วย หากเป็ นคนพิการที,เรี ยนในชันเรี ยน
ร่ วมกับนักเรี ยนทัว, ไป ก็สามารถใช้หนังสื อเรี ยนชุดเดียวกับนักเรี ยนทัว, ไปได้ แต่คนพิการจะต้องมี
หนังสื อหรื อแบบฝึ กหัดเสริ มเพิ,มเติมเพื,อพัฒนาการเรี ยนรู้ ในรายการค่าหนังสื อเรี ยนสําหรับคน
พิการที,เรี ยนร่ วมในชันทัว, ไป จึงควรสนับสนุ นงบประมาณเพิ,มเติมเป็ นค่าแบบฝึ กหัดหรื อหนังสื อ
เสริ มให้สาํ หรับคนพิการ และคนพิการในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วมที,เรี ยนในชันการศึกษาพิเศษบางคนไม่
สามารถใช้หนังสื อชุ ดเดี ยวกับนักเรี ยนทัว, ไปได้ ดังนันเพื,อให้เหมาะสมต่อความต้องการเฉพาะ
บุ ค คลรั ฐบาลควรมี ง บประมาณสนับ สนุ น เพิ,ม เติ ม สํา หรั บ การซื อหนัง สื อให้ก ับ คนพิก าร เช่ น
หนังสื ออักษรเบรลล์ที,มีค่าใช้จ่ายสู งกว่าหนังสื อทัว, ไปหน้าละ 5 บาท เป็ นต้น และหนังสื อที,ฝึก

295
ทักษะ พัฒนาการของคนพิการก็มีราคาสู งดังนันรัฐบาลจึงควรจัดสรรงบประมาณเพิ,มเติมในส่ วนนี
ให้เพียงพอต่อความต้องการของคนพิการแต่ละประเภท
(3) รายการค่ าเครืองแบบนักเรียน
การจัดสรรงบประมาณในรายการค่าเครื, องแบบนักเรี ยนผูว้ ิจยั และผูท้ รงคุณวุฒิที,
เข้าร่ วมประชุ มกลุ่ม (Focus group) มีความเห็นว่างบประมาณที,ได้รับในรายการนี หากรัฐบาลไม่
สามารถปรั บ เพิ,ม ได้ก็ ย งั ไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อระบบการจัดการศึ ก ษา และจากความคิ ดเห็ นของ
ผูป้ กครองส่ วนหนึ,งที,ไม่มีฐานะยากจนก็จะเห็นว่าสําหรับงบประมาณรายการนี ผปู้ กครองสามารถ
รับผิดชอบได้หากรัฐบาลสนับสนุ นไม่เพียงพอ แต่สําหรับผูป้ กครองที,มีรายได้น้อยหรื อต้องออก
จากงานมาดูแลลูก ที,พิการค่า ใช้จ่ายในส่ วนนี ก็จะเป็ นภาระ ผูป้ กครองกลุ่ ม นี จึงอยากให้รัฐบาล
จัดสรรงบประมาณให้เพิ,มเติม ดังนันการจัดสรรงบประมาณในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนจึง
ต้อ งจัด สรรตามฐานะของผู้ป กครองโดยอาจจะคํา นวณจากรายได้ต่ อ ปี ของผู้ป กครอง หาก
ผูป้ กครองมีรายได้นอ้ ยก็จะได้รับการสนับสนุนค่าเครื, องแบบนักเรี ยนเพิ,มขึน
(4) รายการค่ าอุปกรณ์การเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรี ยนสําหรับคนพิการจําเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ที,มีความพิเศษ เช่น ชุ ด
เครื, องมือเรขาคณิ ตพร้อมแผ่นยางรองเขียน วงเวียนสําหรับทําเส้นนูน เป็ นอุปกรณ์การเรี ยนสําหรับ
ผูท้ ี,มีความบกพร่ องทางการเห็น ดินสอด้ามใหญ่ สี เมจิกแท่งใหญ่ สําหรับผูท้ ี,มีความบกพร่ องทาง
ร่ างกายหรื อสติปัญญาเป็ นต้น ซึ,งไม่วา่ อุปกรณ์การเรี ยนต่างๆ นันคนพิการจะได้รับงบประมาณตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แล้วก็ตาม แต่ผลจากการสัมภาษณ์ ครู การศึกษาพิเศษ
พบว่างบประมาณตาม IEP ที,ได้รับคนละ 2,000 บาทต่อปี ยังไม่เพียงพอต่อการซื ออุปกรณ์การเรี ยน
ที,จาํ เป็ นได้อย่างครบถ้วน เพราะต้องใช้ในการซือสื, อ ซื อสิ, งอํานวยความสะดวก และใช้บริ การต่างๆ
ทางการศึกษา เช่นบริ การการสอนเสริ ม หรื อบริ การครู พี,เลียงด้วยเป็ นต้น และงบประมาณตาม IEP
ยังจัดสรรให้คนพิการได้ไม่ครบทุกคน และบางคนยังได้ไม่ครบตามจํานวน 2,000 บาท ดังนัน
รัฐบาลจึงควรสนับสนุ นอุปกรณ์ การเรี ยนพืนฐานที,คนพิการแต่ละประเภทจําเป็ นต้องใช้ ดังนัน
งบประมาณก็ควรจัดสรรเพิ,มขึนมากกว่าที,นกั เรี ยนทัว, ไปได้รับ เนื, องจากอุปกรณ์การเรี ยนสําหรับ
คนพิการมีราคาสู ง และเมื,อรัฐบาลสนับสนุ นงบประมาณในส่ วนนี แล้ว หากอุปกรณ์การเรี ยนใดที,
คนพิการต้องการเพิ,มเติมเป็ นพิเศษนอกเหนื อจากที,รัฐบาลจัดสรรให้ตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี
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สําหรับคนพิการแล้ว ก็สามารถนํางบประมาณตาม IEP ที,ได้รับไปซื อเพิ,มเติมได้ เพื,อให้เพียงพอต่อ
ความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อตัวผูเ้ รี ยน
(5) รายการค่ ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รัฐบาลควรมีการปรับเพิ,มงบประมาณรายหัวในรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เ รี ยนสํ า หรั บ คนพิ ก ารในระดับ ชั นก่ อ นประถมศึ ก ษาเพิ, ม ขึ นอี ก ร้ อ ยละ 70.46 ระดับ ชั น
ประถมศึ ก ษาเพิ, ม ขึ นอี ก ร้ อ ยละ 76.26 และระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ก็ ค วรปรั บ ให้ เ พิ, ม ขึ น
เช่นเดียวกัน เนื,องจากโรงเรี ยนต้องนํางบประมาณจากส่ วนส่ วนหนึ,งเพื,อเป็ นค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ให้กบั นักเรี ยนในระดับชันก่อนประถมศึกษาและระดับชันประถมศึกษาด้วย งบประมาณในรายค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้นกั เรี ยนทัว, ไปและคนพิการในอัตราที,
เท่ากัน ซึ, งจากผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา พบว่า งบประมาณที,ได้รับไม่เพียงพอ
ต่อค่าใช้จ่าย รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณในส่ วนนี เพิ,มเติมอย่างน้อย ร้อยละ 60 จากที,จดั สรรให้
ในปั จจุบนั ตามความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิที,เข้าร่ วมประชุมกลุ่ม (Focus group) ได้ให้ความเห็น
ว่า คนพิก ารและนัก เรี ย นทัว, ไปในโรงเรี ย นแกนนํา จัดการเรี ย นร่ วมควรทํา กิ จกรรมร่ วมกันทุ ก
กิจกรรมไม่วา่ จะเป็ นการไปทัศนศึกษา เข้าค่ายลูกเสื อ ฯลฯ เพราะเป้ าหมายของการเรี ยนร่ วมคือการ
ยอมรับความแตกต่างและคนพิการจะได้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ และจากการสัมภาษณ์ครู
การศึกษาพิเศษได้ให้ความเห็นว่า กิ จกรรมบางอย่างคนพิการไม่สามารถเข้าร่ วมกับนักเรี ยนทัว, ไป
ได้ เช่นหากไปทัศนศึกษาก็จะได้การพัฒนาผูเ้ รี ยนในด้านการปรับตัวเข้ากับสังคม สามารถยอมรับ
ความแตกต่างได้ แต่สําหรับบุคคลที,มีบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ไม่สามารถเรี ยนรู้ได้ทนั กับนักเรี ยน
ทัว, ไปในวิชาคณิ ตศาสตร์ ดังนันนอกเหนือจากกิจกรรมที,ทาํ ร่ วมกับนักเรี ยนทัว, ไปแล้ว รัฐบาลควร
สนับสนุนงบประมาณเพิ,มเติมเพื,อจัดกิจกรรมพัฒนาด้านความรู้ของคนพิการต่างหากด้วย
(6) รายการค่ าใช้ จ่ายสมทบ (Top-Up)
ในปั จจุบนั รัฐบาลสนับสนุ นงบประมาณที,เป็ นค่าใช้จ่ายสมทบ (Top-Up) ให้กบั
คนพิการในโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษแต่ไม่ได้จดั สรรให้กบั คนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยน
ร่ วม ดังนันรัฐบาลควรจะจัดสรรงบประมาณงบประมาณที,เป็ นค่าใช้จ่ายสมทบ (Top-Up) ให้กบั คน
พิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมด้วย ซึ, งรู ปแบบการจัดสรรอาจจะไม่ใช่ค่าอาหาร ประจํา
พักนอน เหมือนที,จดั สรรให้กบั คนพิการในโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ เพราะคนพิการในโรงเรี ยน
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แกนนําจัดการเรี ยนร่ วมสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ,ง ดังนันอาจจัดในรู ปแบบของ สื, อ
การเรี ยนรู้ ค่าเดินทาง และอุปกรณ์พืนฐานที,จาํ เป็ นต่อคนพิการแต่ละประเภท เป็ นต้น
3.2 แนวทางทีน ําเสนอต่ อโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วมในการใช้ จ่ายงบประมาณทีได้ รับ
ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สํ าหรับคนพิการ
การจัดสรรงบประมาณเพื,อการศึกษาสําหรับคนพิการเป็ นเรื, องที,รัฐบาลต้องให้ความสําคัญ
แต่ ที, สํา คัญไม่ แพ้ก ันคื อการบริ หารงบประมาณเพื,อนํา มาเป็ นค่ า ใช้จ่า ยในการจัดการศึ ก ษาที, มี
คุณภาพและเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อตัวผูเ้ รี ยน จากการเก็บรวมข้อมูลทังหมด พบว่าปั ญหาที,เกิดขึน
ในปัจจุบนั นอกจากปัญหาที,รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ไม่เพียงพอแล้ว ปั ญหาที,เกิดขึนในระดับ
โรงเรี ยนคือการบริ หารค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการด้วย ผูว้ ิจยั จึงเสนอแนวทาง
สําหรับโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม ในการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี เพื,อ
การจัดศึกษาสําหรับคนพิการ ตามรายการค่าใช้จ่าย 5 รายการ ดังนี
(1) รายการค่ าจัดการเรียนการสอน
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและบุคลากรทุกคนในโรงเรี ยนต้องมีทศั นคติเชิ งบวกต่อการศึกษาของ
คนพิการ ผูบ้ ริ หารควรกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการเพื,อเป้ าหมายในการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพของคนพิการแต่ละบุคคล การบริ หารค่าใช้จ่ายตามโครงการของโรงเรี ยนจึงควร
คํานึงถึงโครงการสําหรับการศึกษาพิเศษด้วย งบประมาณที,ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลโรงเรี ยน
ควรนําไปจัดสรรเพื,อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาพิเศษของโรงเรี ยนอย่างเพียงพอ เหมาะสมต่อ
การจัดการศึกษา ไม่ควรคิดว่าคนพิการเป็ นภาระของโรงเรี ยน เพราะคนพิการและนักเรี ยนทัว, ไปมี
สิ ทธิ ในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดการเรี ยน
การสอนนัน โรงเรี ยนต้องให้กลุ่มการศึกษาพิเศษเขียนโครงการแผนปฏิบตั ิการประจําปี เสนอต่อผู้
อํานวยโรงเรี ยน และโรงเรี ยนก็จะต้องจัดสรรงบประมาณให้ตามค่าใช้จ่ายที,ตอ้ งใช้ในโครงการนัน
โดยกลุ่มการศึกษาพิเศษเป็ นผูบ้ ริ หารส่ วนนี เอง แล้วเขียนรายงานค่าใช้จ่ายพร้อมหลักฐานส่ งให้
โรงเรี ยนตรวจสอบเมื,อถึงสิ นปี งบประมาณ การทําเช่นนีจะช่วยให้ปัญหาเรื, องความล่าช้าในการเบิก
ค่าใช้จ่าย หรื อปั ญหาเรื, องการเบิกค่าใช้จ่ายไม่ได้ตามโครงการที,เสนอลดลง การบริ หารการจัดการ
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เรี ยนการสอนของกลุ่มการศึกษาพิเศษก็จะทําได้อย่างต่อเนื, องไม่ขาดแคลนงบประมาณในการจัด
การศึกษา
(2) รายการค่ าหนังสื อเรียน
การศึกษาข้อมูลจากโรงเรี ยนกลุ่มตัวอย่างพบว่า โรงเรี ยนจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดซื อ
หนังสื อให้กบั นักเรี ยนเอง แต่บางโรงเรี ยนจัดซื อให้เฉพาะนักเรี ยนทัว, ไปและคนพิการที,เรี ยนร่ วม
ในชันเรี ยนปกติเท่านัน สําหรับคนพิการที,เรี ยนในห้องเรี ยนการศึกษาพิเศษจะไม่ได้รับหนังสื อเรี ยน
ที,โรงเรี ยนจัดหาให้ และงบประมาณรายหัวคนพิการในรายการนี ก็จะไม่ถูกส่ งมาที,กลุ่มการศึกษา
พิเศษ แต่จะอยู่ที,กลุ่มแผนและงบประมาณของโรงเรี ยน บางครังครู ที,สอนการศึกษาพิเศษจึงต้อง
ออกค่าใช้จ่ายในการจัดซื อหนังสื อให้กบั นักเรี ยนเองและใช้วิธีการถ่ายเอกสารบ้าง หรื อปั ญหาอีก
อย่างคือโรงเรี ยนจัดซือหนังสื อเรี ยนชุดเดียวกับนักเรี ยนทัว, ไปให้กบั คนพิการในห้องเรี ยนการศึกษา
พิเศษ แต่คนพิการต้องการหนังสื อเฉพาะตามความต้องการจําเป็ นพิเศษของแต่ละบุคคล ดังนัน
หนัง สื อ บางเล่ ม ที, โ รงเรี ย นจัด ให้ จึ ง ไม่ ต รงตามความต้อ งการของคนพิ ก าร ผูว้ ิจ ัย จึ ง เสนอว่ า
งบประมาณที,ได้รับในรายการค่าหนังสื อเรี ยนเป็ นรายหัวตามจํานวนคนพิการที,เรี ยนในห้องเรี ยน
การศึกษาพิเศษ โรงเรี ยนจัดสรรให้กบั กลุ่ มการศึกษาพิเศษโดยตรงเพื,อให้ครู นาํ เงิ นอุดหนุ นใน
รายการนีไปซื อหนังเรี ยนให้กบั คนพิการ และให้กลุ่มการศึกษาพิเศษนําหลักฐานค่าใช้จ่ายส่ งให้แก่
โรงเรี ยน
(3) รายการค่ าเครืองแบบนักเรียน
จากการศึกษาข้อมูลในรายการค่าใช้จ่ายค่าเครื, องแบบนักเรี ยน โรงเรี ยนจะนํางบประมาณที,
ได้รับมาจัดสรรให้นกั เรี ยนทุกคนรวมถึงคนพิการด้วย ซึ, งในรายการนี ยงั ไม่พบปั ญหาการไม่ได้รับ
เงินสนับสนุ นค่าใช้จ่ายรายการเครื, องแบบนักเรี ยนสําหรับคนพิการ โรงเรี ยนมีบริ การจัดการมอบ
เงินอุดหนุนในรายการนีให้กบั ผูป้ กครองของนักเรี ยนทุกคนได้อย่างดีอยูแ่ ล้วในปัจจุบนั
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(4) รายการค่ าอุปกรณ์การเรียน
งบประมาณที,รัฐบาลจัดสรรให้ในรายการนี โรงเรี ยนจะนํางบประมาณที,ได้รับไปจัดซื อ
อุปกรณ์การเรี ยนให้กบั นักเรี ยนเอง เช่นดินสอ ปากกา สมุด เครื, องมือเรขาคณิ ต เป็ นต้น แต่จะเกิ ด
ปั ญหาเดียวกับรายการค่าหนังสื อเรี ยน ดังนันโรงเรี ยนจึงต้องมอบงบประมาณในรายการนี ให้กลุ่ม
การศึกษาพิเศษนําไปจัดซืออุปกรณ์การเรี ยนให้กบั คนพิการเอง เพื,อให้ตรงตามความต้องการจําเป็ น
พิเศษของแต่ละบุคคล
(5) รายการค่ ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน โรงเรี ยนจะต้องจัดโดยคํานึงความสามารถในการเข้า
ร่ วมกิจกรรมของคนพิการด้วย เพื,อให้คนพิการได้เรี ยนรู้ฝึกทักษะการใช้ชีวติ ร่ วมกับบุคคลทัว, ไปใน
สังคมได้ และควรมีกิจกรรมพิเศษที,จะพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะตัวสําหรับคนพิการด้วย
อาจจะเป็ นกิจกรรมเสริ มทักษะต่างๆ ไปทัศนศึกษาในแหล่งเรี ยนรู้ที,เหมาะสมกับคนพิการ เป็ นต้น
โดยจัดอย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อ 1 ปี การศึกษา
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บทที 7
สรุ ป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื อง แนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ
โดยมีวตั ถุประสงค์คือ (1) เพือศึกษางบประมาณในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยน
แกนนําจัดการเรี ยนร่ วม (2) เพือศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกน
นําจัดการเรี ยนร่ วม (3) เพือนําเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี
สําหรับคนพิการ
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลงบประมาณงบเงินอุดหนุ นรายหัว ประเภทเงินอุดหนุ นทัว ไป
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั8นพื8นฐาน และค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
แกนนําจัดการเรี ยนร่ วม ในปี งบประมาณ 2554 ในโรงเรี ยนกลุ่มตัวอย่างทีได้รับคัดเลือกนําเสนอ
ผลงานทางวิช าการเป็ นโรงเรี ย นแกนนํา จัดการเรี ย นร่ วมและโรงเรี ย นแกนนํา จัดการเรี ย นร่ วม
สําหรับ บุค คลออทิ สติ กดี เด่ นประจําภาคกลาง (Best Practice) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั8นพื8นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ จํานวน 33 โรง โดยใช้แบบสอบถามชุด “งบประมาณ
ตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี และค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วม” และในการนําเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี
สําหรับคนพิการ ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน/ครู การศึกษา
พิเศษ ของโรงเรี ยนจํานวน 9 คน ผูป้ กครองของนักเรี ยนพิการจํานวน 9 คน และผูท้ รงคุณวุฒิดา้ น
การจัดการเรี ยนร่ วมจากกระทรวงศึกษาธิการจํานวน 2 คน
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สรุ ปผลการวิจัย
ตอนที 1 งบประมาณในการจัดการศึกษาสํ าหรับคนพิการในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วม
1.1 งบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
จากการศึกษาข้อมูลงบประมาณงบเงิ นอุดหนุ น ประเภทเงิ นอุดหนุ นทัว ไป เงิ นอุดหนุ น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั8นพื8นฐาน ซึ งจัดสรรตามจํานวนนักเรี ยน (รายหัว) โดยจําแนกตาม
รายการค่าใช้จ่าย 5 รายการ ตามระดับชั8นการศึกษา สรุ ปได้ว่าโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
ได้รับงบประมาณในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนจะได้รับเงิ นอุดหนุ นรายหัวแตกต่างกันตาม
ขนาดของโรงเรี ยน โดยโรงเรี ยนประถมศึก ษาขนาดเล็ก ทีมีจาํ นวนนัก เรี ย นน้อยกว่า 120 คน
นักเรี ยนในระดับชั8นก่อนประถมศึกษาได้รับคนละ 2,200 บาท ระดับชั8นประถมศึกษาได้รับคนละ
2,400 บาท และโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดเล็กทีมีจาํ นวนนักเรี ยนน้อยกว่า 300 คน นักเรี ยนใน
ระดับชั8นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับคนละ 4,500 บาท ระดับชั8นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับคนละ
4,800 บาท ส่ วนโรงเรี ยนทีไม่ใช่โรงเรี ยนประถมศึกษาหรื อมัธยมศึกษาขนาดเล็กดังทีกล่าวมา จะ
ได้รับเงินรายหัวตามระดับชั8นก่อนประถมศึกษาได้รับคนละ 1,700 บาท ระดับชั8นประถมศึกษา
ได้รับคนละ 1,900 บาท ระดับชั8นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับคนละ 3,500 บาท และระดับชั8น
มัธยมศึกษาตอนปลายได้รับคนละ 3,800 บาท
รายการค่าหนังสื อเรี ยน นัก เรี ยนในระดับชั8นก่ อนประถมศึกษาได้รับคนละ 200 บาท
ระดับชั8นประถมศึกษาได้รับคนละ 700 บาท ระดับชั8นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับคนละ 800 บาท
ระดับชั8นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับคนละ 1,200 บาท
รายการค่าเครื องแบบนักเรี ยน นักเรี ยนในระดับชั8นก่อนประถมศึกษาได้รับคนละ 300 บาท
ระดับชั8นประถมศึกษาได้รับคนละ 360 บาท ระดับชั8นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับคนละ 450 บาท
ระดับชั8นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับคนละ 500 บาท
รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยน นักเรี ยนในระดับชั8นก่อนประถมศึกษาได้รับคนละ 200 บาท
ระดับชั8นประถมศึกษาได้รับคนละ 390 บาท ระดับชั8นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับคนละ 420 บาท
ระดับชั8นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับคนละ 460 บาท
รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน นักเรี ยนในระดับชั8นก่อนประถมศึกษาได้รับคน
ละ 430 บาท ระดับชั8นประถมศึกษาได้รับคนละ 480 บาท ระดับชั8นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับคนละ
880 บาท ระดับชั8นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับคนละ 970 บาท
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โดยนักเรี ยนทัว ไปและคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมจะได้รับเงินอุดหนุ น
รายหัวทั8ง 5 รายการในจํานวนทีเท่ากัน
1.2 งบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรี ยนร่ วม ในความรับผิดชอบของ
สํ านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 4 โครงการ
นอกเหนือจากงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัว ไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั8นพื8นฐาน ทีรัฐบาลจัดสรรให้ตามรายหัวนักเรี ยนแล้ว ยังมีงบประมาณตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรี ยนร่ วม ในความรับผิดชอบของสํานักบริ หารงานการศึกษา
พิเศษ 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม งบประมาณทีได้รับใน
ปี งบประมาณ 2553 จํา นวน 4,752,000 บาท ปี งบประมาณ 2554 จํา นวน 23,936,000 บาท
(2)โครงการพัฒนาสื อการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนตาบอดเรี ยน
ร่ วม งบประมาณทีได้รับในปี งบประมาณ 2553 จํานวน 2,000,000 บาท ปี งบประมาณ 2554 จํานวน
12,000,000 บาท (3)โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สําหรับนักเรี ยนทีมีปัญหาทางการเรี ยนรู้
งบประมาณทีได้รับในปี งบประมาณ 2553 จํานวน 12,500,000 บาท ปี งบประมาณ 2554 จํานวน
38,946,000 บาท และ (4)โครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม ระดับการศึกษาขั8นพื8นฐาน
สําหรับบุคคลออทิสติก งบประมาณทีไ ด้รับในปี งบประมาณ 2553 จํานวน 38,946,000 บาท
ปี งบประมาณ 2554 ได้รับงบประมาณสนับสนุ นจากกองทุนส่ งเสริ มและพัฒนาการศึกษาสําหรับ
คนพิการ จํานวน 3,945,600 บาท และงบประมาณแผ่นดินจํานวน 1,280,000 บาท
ตอนที 2 ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษาสํ าหรับคนพิการในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วม
2.1 ค่ าใช้ จ่ายตามงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี
จากการศึ ก ษาข้อมูล ค่ า ใช้จ่า ยในการจัดการศึ ก ษาสํา หรั บ คนพิก ารในโรงเรี ย นแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วม โดยการหาค่าเฉลียพบว่า ระดับชั8นก่อนประถมศึกษา คนพิการมีค่าใช้จ่ายรายหัว
ในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนจํานวน 2,539.00 บาท ซึ งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณทีได้รับ
จํา นวน 839.00 บาท (ร้ อยละ 33.04) รายการค่ าหนังสื อเรี ย นมี ค่า ใช้จ่า ยจํานวน 388.68 บาท ซึ ง
ค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณทีได้รับจํานวน 188.68 บาท (ร้อยละ 48.54) ค่าเครื องแบบนักเรี ยนมี
ค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณทีได้รับจํานวน 300 บาท รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ
งบประมาณทีได้รับจํานวน 200 บาท และรายการค่ากิ จกรรมพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยนมีค่าใช้จ่า ย
จํานวน 1,282.17 บาท ซึ งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณทีได้รับจํานวน 852.17 บาท (ร้อยละ 66.46)
รวมทั8ง 5 รายการมีค่าใช้จ่ายรายหัวจํานวน 4,709.85 บาท ซึ งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณทีได้รับ
จํานวน 1,879.85 บาท (ร้อยละ 39.91)

303
ระดับ ชั8นประถมศึ ก ษา คนพิ ก ารมี ค่ า ใช้จ่ า ยรายหัว ในรายการค่ า จัด การเรี ย นการสอน
จํานวน 1,903.55 บาท ซึ งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณทีได้รับจํานวน 3.55 บาท (ร้อยละ 0.19)
รายการค่าหนังสื อเรี ยนมีค่าใช้จ่ายจํานวน 852.06 บาท ซึ งมากกว่างบประมาณทีได้รับจํานวน
153.53 บาท (ร้อยละ 18.02) ค่าเครื องแบบนักเรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณทีได้รับจํานวน 360
บาท รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณทีได้รับจํานวน 390 บาท และรายการ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนมีค่าใช้จ่ายจํานวน 1,915.49 บาท ซึ งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณ
ทีได้รับจํานวน 1,435.49 บาท (ร้อยละ 74.94) รวมทั8ง 5 รายการมีค่าใช้จ่ายรายหัวจํานวน 5,421.10
บาท ซึงค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณทีได้รับจํานวน 1,592.57 บาท (ร้อยละ 29.38)
ระดับชั8นมัธยมศึกษาตอนต้น คนพิการมีค่าใช้จ่ายรายหัวในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอน
จํา นวน 1,731.34 บาท ซึ ง ค่ า ใช้จ่ายน้อยกว่า งบประมาณที ไ ด้รับ จํา นวน 1,768.66 บาท (ร้ อยละ
50.53) รายการค่ า หนัง สื อเรี ย นมี เท่ า กับ งบประมาณที ไ ด้รับ จํา นวน 781.24 บาท ค่ า เครื องแบบ
นักเรี ย นมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ งบประมาณที ได้รับจํานวน 360 บาท รายการค่าอุปกรณ์ การเรี ยนมี
ค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณทีได้รับจํานวน 390 บาท และรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนมี
ค่าใช้จ่ายจํานวน 2,484.76 บาท ซึงค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณทีได้รับจํานวน 1,604.76 บาท (ร้อย
ละ 64.58) รวมทั8ง 5 รายการมี ค่ า ใช้จ่ า ยรายหัวจํา นวน 5,867.34 บาท ซึ งค่ า ใช้จ่ า ยน้อ ยกว่า
งบประมาณทีได้รับจํานวน 163.90 บาท (ร้อยละ 2.72)
เมือเปรี ยบเทียบตามรายการค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับคนพิการและนักเรี ยนทัว ไป พบว่าใน
ทุกระดับชั8นคนพิการมีค่าใช้จ่ายในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนมากว่านักเรี ยนทัว ไป จํานวน
414.70 บาท รายการค่าหนังสื อเรี ยนคนพิการมีค่าใช้จ่ายมากกว่านักเรี ยนทัว ไปจํานวน 75.47 บาท
และรายการค่ ากิ จกรรมพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยนคนพิการมีค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับ คนพิการในทุ ก
ระดับ ชั8นมี ค่ า ใช้จ่า ยในรายการค่ า จัด การเรี ย นการสอนคนพิก ารมากว่า นัก เรี ย นทัว ไป จํา นวน
273.13 บาท ส่ วนรายการค่าเครื องแบบนักเรี ยน ค่าอุปกรณ์การเรี ยน คนพิการและนักเรี ยนทัว ไปมี
ค่าใช้จ่ายในจํานวนทีเท่ากัน เมือรวมทุกรายการค่าใช้จ่ายพบว่า คนพิการมีค่าใช้จ่ายรายหัวมากว่า
นักเรี ยนทัว ไปจํานวน 763.30 บาท
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สรุ ปค่าใช้จ่ายทีใช้ท8 งั เงิ นงบประมาณและเงิ นนอกประมาณ ของโรงเรี ยนแกนนําจัดการ
เรี ยนร่ วม ในการจัด การศึ ก ษาสํ า หรั บ คนพิ ก าร จํา แนกตามระดับ ชั8น พบว่ า ระดับ ชั8น ก่ อ น
ประถมศึกษา คนพิการมีค่าใช้จ่ายรายหัวในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนจํานวน 3,212.48 บาท
ซึ งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณทีได้รับจํานวน 1,512.48 บาท (ร้อยละ 47.08) รายการค่าหนังสื อ
เรี ยนมีค่าใช้จ่ายจํานวน 388.68 บาท ซึ งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณทีได้รับจํานวน 188.68 บาท
(ร้ อยละ 48.54) ค่ าเครื องแบบนัก เรี ย นมี ค่า ใช้จ่ายเท่ ากับงบประมาณทีไ ด้รับจํา นวน 300 บาท
รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณทีได้รับจํานวน 200 บาท และรายการค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนมีค่าใช้จ่ายจํานวน 1,455.79 บาท ซึ งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณที
ได้รับจํานวน 1,025.79 บาท (ร้อยละ 70.46) รวมทั8ง 5 รายการมีค่าใช้จ่ายรายหัวจํานวน 5,556.95
บาท ซึงค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณทีได้รับจํานวน 2,726.95 บาท (ร้อยละ 49.70)
ระดับ ชั8นประถมศึ ก ษา คนพิ ก ารมี ค่ า ใช้จ่ า ยรายหัว ในรายการค่ า จัด การเรี ย นการสอน
จํานวน 2,688.51 บาท ซึ งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณทีได้รับจํานวน 788.51 บาท (ร้อยละ 29.33)
รายการค่าหนังสื อเรี ยนมีค่าใช้จ่ายจํานวน 852.06 บาท ซึ งมากกว่างบประมาณทีได้รับจํานวน
153.53 บาท (ร้อยละ 18.02) ค่าเครื องแบบนักเรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณทีได้รับจํานวน 360
บาท รายการค่าอุปกรณ์การเรี ยนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณทีได้รับจํานวน 390 บาท และรายการ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนมีค่าใช้จ่ายจํานวน 2,021.57 บาท ซึ งค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณ
ทีได้รับจํานวน 1,541.57 บาท (ร้อยละ 76.26) รวมทั8ง 5 รายการมีค่าใช้จ่ายรายหัวจํานวน 6,312.14
บาท ซึงค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณทีได้รับจํานวน 2,483.61 บาท (ร้อยละ 39.35)
ระดับชั8นมัธยมศึกษาตอนต้น คนพิการมีค่าใช้จ่ายรายหัวในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอน
จํา นวน 1,757.25 บาท ซึ ง ค่ า ใช้จ่ายน้อยกว่า งบประมาณที ไ ด้รับ จํา นวน 1,742.75 บาท (ร้ อยละ
49.79) รายการค่ า หนัง สื อเรี ย นมี เท่ า กับ งบประมาณที ไ ด้รับ จํา นวน 781.24 บาท ค่ า เครื องแบบ
นักเรี ย นมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ งบประมาณที ได้รับจํานวน 360 บาท รายการค่าอุปกรณ์ การเรี ยนมี
ค่าใช้จ่ายเท่ากับงบประมาณทีได้รับจํานวน 390 บาท และรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนมี
ค่าใช้จ่ายจํานวน 2,540.67 บาท ซึงค่าใช้จ่ายมากกว่างบประมาณทีได้รับจํานวน 1,660.67 บาท (ร้อย
ละ 65.36) รวมทั8ง 5 รายการมี ค่ า ใช้จ่ า ยรายหัวจํา นวน 5,949.16 บาท ซึ งค่ า ใช้จ่ า ยน้อ ยกว่า
งบประมาณทีได้รับจํานวน 82.08 บาท (ร้อยละ 1.36)
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2.2 ค่ าใช้ จ่ายสํ าหรับคนพิการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
จากการศึกษาค่าใช้จ่ายตามงบประมาณสนับสนุนสิ งอํานวยความสะดวก สื อบริ การ และ
ความช่ ว ยเหลื อ อื นใดทางการศึ ก ษาตามแผนการจัดการศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล (IEP) จํา แนกตาม
ระดับชั8นการศึ กษา สรุ ปได้ว่าระดับ ชั8นก่ อนประถมมี ค่ าใช้จ่า ยรายหัวเป็ นค่ า หนัง สื อเรี ยนและ
แบบฝึ กหัดต่างๆ สําหรับคนพิการจํานวน 1,295 บาท เป็ นค่าอุปกรณ์การเรี ยนสําหรับจัดทําสื อการ
เรี ยนการสอน และค่าอุปกรณ์ทีใช้สําหรับการเรี ยน เช่ น สี ไม้ ดิ นสอ กระดาษสี เป็ นต้น จํานวน
75 บาท และเป็ นรายการค่าใช้จ่ายสําหรับสิ งอํานวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวัน จํานวน
600 บาท
ระดับชั8นประถมศึกษามี ค่าใช้จ่า ยรายหัวเป็ นรายการค่ าบริ การสอนเสริ ม ค่า จ้า งพีเลี8 ย ง
จํานวน 580.73 บาท เป็ นค่าหนังสื อเรี ยน แบบฝึ กหัด และสื อการเรี ยนต่างๆ จํานวน 954.27 บาท
เป็ นค่าอุปกรณ์ทีใช้สาํ หรับการเรี ยนจํานวน 167.89 บาท และเป็ นรายการค่าใช้จ่ายสําหรับสิ งอํานวย
ความสะดวกในการใช้ชีวติ ประจําวัน จํานวน 2.86 บาท
ระดับชั8นมัธยมศึกษาตอนต้นมีค่าใช้จ่ายรายหัวเป็ นรายการค่าบริ การสอนเสริ ม ค่าจ้างพี
เลี8 ยงจํา นวน 748.87 บาท เป็ นค่ า หนัง สื อ เรี ยน แบบฝึ กหั ด และสื อ การเรี ยนต่ า งๆ จํา นวน
487.09 บาท เป็ นค่าอุปกรณ์ ทีใช้สําหรับการเรี ยนจํานวน 343.62 บาท และเป็ นรายการค่าใช้จ่าย
สําหรับสิ งอํานวยความสะดวกในการใช้ชีวติ ประจําวัน จํานวน 29.55 บาท
2.3 ค่ าใช้ จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนร่ วม โดยความรับผิดชอบของสํ านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ
จากการศึกษาค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาเรี ยนร่ วมในปี งบประมาณ
2554 ตามรายการค่าใช้จ่าย 5 รายการ สรุ ปผลได้ดงั นี8 โครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
ใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดทําหนังสื อเรี ยนให้กบั คนพิการจํานวน 200,560,000 บาท โครงการพัฒนาสื อ
การเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนทีมีความบกพร่ องทางการเห็นเรี ยน
ร่ วม ใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดทําหนังสื อเรี ยนให้กบั คนพิการจํานวน 1,200,000 บาท โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สําหรับนักเรี ยนทีมีปัญหาทางการเรี ยนรู้ ใช้ค่าใช้จ่ายในรายการจัดการเรี ยนการ
สอนจํา นวน 31,223,000 บาทและจัดทํา หนัง สื อเรี ย นให้กับ คนพิก ารจํา นวน 1,848,000 บาท
โครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมระดับการศึกษาขั8นพื8นฐาน สําหรับบุคคลออทิสติก ใช้
ค่าใช้จ่ายในรายการจัดการเรี ยนการสอนจํานวน 11,405,016 บาท และรายการค่าอุปกรณ์การเรี ยน
จํานวน 5,225,600 บาท
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ตอนที 3 สรุ ปผลข้ อมู ล ทีได้ จ ากการสั ม ภาษณ์ เพือ ประกอบการนํา เสนอแนวทางการจัด สรร
งบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สํ าหรับคนพิการ
จากการสัมภาษณ์ผอู้ าํ อวยการโรงเรี ยน/ครู การศึกษาพิเศษจํานวน 8 คน ผูป้ กครองนักเรี ยน
พิการจํานวน 9 คน และผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการศึกษาเรี ยนร่ วม จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั8นพื8นฐานจํานวน 2 คน และนํามาสรุ ปเป็ นข้อมูลในการนําเสนอแนวทางจัดสรรงบประมาณตาม
นโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ ได้ดงั นี8
3.1 สรุ ปข้ อมูลทัศนคติของครู การศึกษาพิเศษ/ผู้อํานวยการ ในการจัดการเรี ยนร่ วมของ
โรงเรียน
จากผลการสรุ ปข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์พบว่า โรงเรี ยนทีมีการจัดการเรี ยนร่ วมได้ดี
ส่ วนใหญ่ข8 ึนอยูก่ บั ทัศนคติเชิงบวกของผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนต่อการศึกษาสําหรับคนพิการ พร้อมที
จะสนับ สนุ นโครงการเรี ย นร่ ว มสํา หรั บ คนพิก ารให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และโรงเรี ย นจะต้องมี ค รู
การศึกษาพิเศษทีทุ่มเทและมีใจรักในการสอนคนพิการ ใช้หลักเมตตา เอื8ออาทรในการสอนคน
พิการ เข้าใจความต้องการของนักเรี ยนแต่ล ะคน เข้าใจวิธีการสอนคนพิก ารแต่ล ะประเภท การ
จัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนก็จะเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อคนพิการและคนพิการก็จะเข้าถึงโอกาสใน
การพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ
3.2 สรุ ปข้ อมูลการฝึ กอบรมให้ ความรู้แก่บุคคลทีเ กีย วข้ องในการปฏิบัติต่อคนพิการ
จากผลการสรุ ปข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์พบว่า นอกจากการฝึ กอบรมครู การศึกษาพิเศษ
แล้ว รัฐบาลควรมีนโยบายในการอบรมให้ความรู้แก่ผปู้ กครองของคนพิการด้วย เพือให้ผปู้ กครองมี
ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพของลูกอย่างเต็ม ที ควรเป็ นการฝึ กอบรมระยะยาวเป็ น
หลักสู ตร และควรแยกหลักสู ตรสําหรับคนพิการแต่ละประเภท เพราะคนพิการแต่ละประเภทมี
ความต้องการทีแตกต่างกัน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน คงของมนุ ษย์ควรส่ งเอกสารทีเป็ น
ข่าวสารการฝึ กอบรม หรื อกิจกรรมต่างๆ สําหรับคนพิการ ให้กบั ผูป้ กครองหรื อคนพิการโดยอาจส่ ง
มาตามทีอยูต่ ามทะเบียนคนพิการ เป็ นต้น เพือให้คนพิการได้เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาศักยภาพได้
อย่างเต็มที
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3.3 สรุ ปข้ อมู ล การเข้ าถึงโอกาสในการศึ กษา รวมถึงสื อ อุปกรณ์ และสิ งความสะดวก
สํ าหรับคนพิการ
จากผลการสรุ ป ข้อมูล ทีไ ด้จากการสัม ภาษณ์ พ บว่า คนพิก ารบางส่ วนยัง ถูก ปฏิ เสธการ
เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม และโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมส่ วนใหญ่ยงั มีปัญหา
เรื องการขาดแคลนครู การศึ ก ษาพิ เ ศษ และยัง ขาดความพร้ อ มในเรื องของอาคารเรี ยน
สภาพแวดล้อมของโรงเรี ยนทีเอื8ออํานวยต่อการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ สื อการเรี ยนการสอน
ที ไ ม่ ต รงตามความต้อ งการของคนพิ ก าร สื อ ที มี ร าคาแพงเป็ นต้น ซึ งรั ฐ บาลควรสนับ สนุ น
งบประมาณให้แก่ โรงเรี ยนทีเข้าร่ วมโครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม เพือให้โรงเรี ยน
เตรี ย มความพร้ อ มในด้า นต่ า งๆ ทั8ง ครู ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ สภาพแวดล้อ มที เ อื8 อ อํา นวยต่ อ การจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ โดยกําหนดมาตรฐานขึ8นว่าเมือได้รับงบประมาณแล้วโรงเรี ยนจะต้องนํา
งบประมาณไปเตรี ยมความพร้ อมเรื องใดบ้า ง และรัฐบาลควรสนับสนุ นงบประมาณส่ วนนี8 ใ ห้
เพียงพอต่อการเตรี ยมความพร้อมของโรงเรี ยน ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิ การ
ก่อนเปิ ดรับคนพิการเข้าเรี ยน
3.4 สรุ ปข้ อมูลงบประมาณทีไ ด้ รับในการจัดการศึกษาสํ าหรับคนพิการ
จากผลการสรุ ปข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์พบว่า งบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี
ควรจะต้องจัดสรรเงินอุดหนุ นรายหัวคนพิการให้เพิมมากขึ8 น และให้เพียงพอต่อการจัดการเรี ยน
การสอน เพียงพอต่อความความต้องการของคนพิการ โดยควรสนับสนุนงบประมาณในส่ วนทีเป็ น
Top-up ให้กบั คนพิการในโรงเรี ยนจัดการเรี ยนร่ วมด้วย และควรเพิมงบประมาณในรายการค่า
จัดการเรี ยนการสอน รายการค่าหนังสื อเพือให้สามารถซื8 อแบบฝึ กหัดเพิมเติมได้ รายการค่าอุปกรณ์
การเรี ย นทีค นพิก ารมีค วามจํา เป็ นต้องใช้อุป กรณ์ ที มี ราคาแพงกว่าอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นทัว ไป เช่ น
ดินสอแท่งใหญ่ สี ไม้แท่งใหญ่ อุปกรณ์ช่วยฟัง เป็ นต้น และทางโรงเรี ยนควรมีการจัดระบบการเงิน
เสี ยใหม่ โดยให้งบประมาณแก่กลุ่มการศึกษาพิเศษส่ วนหนึ งในทุกๆ ปี เพือให้สะดวกรวดเร็ วต่อ
การจัดระบบการศึกษา การซื8 อสื อ ซื8 อของใช้ทีจาํ เป็ นในชีวิตประจําวันสําหรับนักเรี ยนพิการ และ
นอกเหนือจากงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี ทีรัฐบาลต้องเพิมเติมให้สําหรับคนพิการแล้ว
ยังมีงบประมาณตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ซึ งงบประมาณในส่ วนนี8 รัฐบาลควร
จัดสรรให้เพียงพอให้คนพิการได้รับครบทุกคน และครบตามจํานวน 2,000 บาท ต่อคนต่อปี เพราะ
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หากไม่ได้รับหรื อได้รับไม่ครบตามจํานวนก็จะส่ งผลกระทบต่อการเรี ยนของคนพิการโดยตรง และ
สุ ดท้ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรี ยนร่ วม จากสํานักบริ หารงานการศึกษา
พิเศษ ซึ งเป็ นงบประมาณทีใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนร่ วมในระดับนโยบายซึ งส่ งผลต่อการ
เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาทีมีคุณภาพด้วย ดังนั8นรัฐบาลจึงควรสนับสนุ นงบประมาณในส่ วนนี8
อย่างเพียงพอ และสนับสนุนอย่างต่อเนืองทุกๆ ปี
ตอนที 4 นําเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สํ าหรับคนพิการ
4.1 หลักในการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สํ าหรับคนพิการ
1) หลักวิธีการคิด จากผลการวิจยั พบว่าการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี
ในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมในปั จจุบนั รัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายหัวโดยใช้หลักของ
ความเสมอภาค (Equality) คือจัดสรรให้ทุกคนในอัตราทีเท่าเทียมกัน ให้ทุกคนในสังคมรวมถึงคน
พิก ารมี สิ ท ธิ เท่ า เที ย มกันในโอกาสต่ า งๆ ที รัฐบาลจัดให้ แต่ ค นพิก ารไม่ ส ามารถเข้า ถึ ง โอกาส
เนืองจากมีขอ้ จํากัดเพราะเหตุแห่ งความพิการ เช่น จัดให้มีโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมเพือเพิม
โอกาสทางการศึ ก ษาสํ า หรั บ คนพิ ก ารแต่ ไ ม่ มี สิ ง อํา นวยความสะดวก อาคาร สถานที และ
สภาพแวดล้อมทีเหมาะสมในการศึกษาสําหรับคนพิการ เป็ นต้น คนพิการจึงต้องเสี ยโอกาสนั8นไป
ดังนั8นรัฐบาลควรเปลียนวิธีการคิดในการจัดสรรงบประมาณโดยใช้หลักความเป็ นธรรม (Equity)
เพือให้คนพิการได้รับสิ ทธิ มนุษยชนขั8นพื8นฐานในการพัฒนาศักยภาพได้เท่าเทียมกับบุคคลทัว ไป
ในสังคม และวิธีการคิดในการจัดสรรงบประมาณเพือการศึกษาสําหรับคนพิการ ควรมุ่งประเด็นไป
เพือ “พัฒนาศักยภาพคนพิการ” เพือให้คนพิการมีสิทธิ ทีจะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าในสังคม ไม่ใช่
“การสงเคราะห์คนพิการ”
การจัดสรรงบประมาณสําหรับคนพิการในประเทศไทยต้องคํานึ งถึงการเป็ น “สังคมฐาน
สิ ทธิ ” ไม่ใช่ “สังคมฐานสงเคราะห์” หรื อ “เวทนานิ ยม” และการจัดสรรงบประมาณหรื อบริ การ
ต่างๆ รัฐบาลจะต้องคํานึ งถึงวิธีการเข้าถึงบริ การนั8นๆ ด้วย การจัดสรรงบประมาณทีคาํ นึงถึงเพียง
แค่ว่าจะต้องจัดสรรให้ได้รับโอกาสเท่าเทียมกับบุคคลทัว ไป แต่ไม่ได้คาํ นึ งถึงความสามารถหรื อ
ข้อจํากัดในการเข้าถึงโอกาสนั8นๆ ก็เท่ากับก่อให้เกิดปั ญหาในการเลือกปฏิบตั ิต่อคนพิการตามมา
การจัดสรรงบประมาณต้องมีเป้ าหมายเพือการพัฒนาศักยภาพคนพิการให้มีความสามารถในการใช้
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ชีวิตอยูอ่ ย่างมีคุณค่าในสังคม เพราะคนพิการมีศกั ยภาพในการช่วยพัฒนาประเทศได้เท่าเทียมกับ
บุคคลทัว ไปในสังคม แต่ปัจจัยสําคัญทีจะทําให้คนพิการพัฒนาศักยภาพของตนได้ คือการเข้าถึ ง
โอกาสตามสิ ทธิทีมนุษยชนควรได้รับ
2) วิธีการจัดสรรงบประมาณ
วิธีการจัดสรรงบประมาณสําหรับคนพิการรัฐบาลต้องคํานึ งถึงความต้องการจําเป็ นพิเศษ
เฉพาะบุคคลด้วย โดยใช้หลักความเป็ นธรรม (Equity) ในการจัดสรรงบประมาณ เพราะคนพิการแต่
ละประเภท มีระดับความรุ นแรงของความพิการแตกต่างกัน ดังนั8นความต้องการจําเป็ นพิเศษของแต่
ละบุคคลก็แตกต่างกันด้วย การให้การสนับสนุนด้านงบประมาณทีเท่ากันจะส่ งผลให้คนพิการทีมี
ความพิการรุ นแรงมากกว่าขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
วิธี ก ารจัดสรรงบประมาณควรต้องคํา นึ ง ถึ ง ปั จ จัย อี ก อย่า งหนึ ง คื อ ความแตกต่ า งของ
โรงเรี ยน จากผลการวิ จ ัย พบว่ า โรงเรี ยนปกติ แ ละโรงเรี ย นแกนนํา จัด การเรี ยนร่ ว มได้รั บ
งบประมาณรายหัวนักเรี ยนจํานวนเท่ากัน และการจัดสรรงบประมาณรัฐบาลก็ควรคํานึงถึงพื8นทีต8 งั
ของโรงเรี ยนด้วย โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมจําเป็ นต้องมีอุปกรณ์ การเรี ยนการสอน และมี
บุคลากรเฉพาะด้านการศึกษาพิเศษ ดังนั8นจึงมีจาํ นวนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสู งกว่าโรงเรี ยน
ปกติ
3) วิธีการจัดการงบประมาณ
จากผลการวิจยั พบว่าการจัดการงบประมาณเพือการศึ กษาสําหรั บคนพิการในปั จจุบ นั
สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิ การ เป็ นหน่ วยงานหลักในการรับผิดชอบการ
จัดการงบประมาณ ซึ งงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
ดังนั8นวิธีการจัดการการจัดการงบประมาณสําหรับคนพิการจึงควรได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงาน
ทีเกี ย วข้องกับ คนพิก าร โดยมี หน่ วยงานหลัก ทีรับ ผิดชอบการจัดการงบประมาณในการศึ ก ษา
สําหรับคนพิการได้แก่ สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ นอกจากนี8 หน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้อง เช่น
สํานักงบประมาณ กองทุนส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนา
คุ ณภาพชี วิตคนพิก ารแห่ ง ชาติ ศูนย์การศึ กษาพิเศษประจําจัง หวัด สมาคมคนพิการทุก ประเภท
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน สํานักงานกรุ งเทพมหานคร และชุ มชน ควรมีส่วนร่ วมในการจัดการ
งบประมาณสําหรับคนพิการด้วย โดยทุกหน่ วยงานควรมีส่วนร่ วมในการกําหนดเป้ าหมายหรื อ
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นโยบายเพือพัฒนาศักยภาพคนพิการ ควรยึดหลักการตามกฎหมายต่างๆ ทีเกี ยวข้องกับคนพิการ
รวมถึงหลักการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิคนพิการ พ.ศ. 2551 ซึงการกําหนดเป้ าหมายหรื อนโยบาย
จะต้อ งใช้ห ลัก การบู ร ณาการเพื อ การพัฒ นาศัก ยภาพของคนพิ ก ารอย่ า งต่ อ เนื อ ง หากสํ า นัก
บริ หารงานการศึกษาได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ควรมีหน่ วยงานอืนๆ ทีเกี ยวข้อง
เช่ น กองทุ นส่ ง เสริ ม และพัฒนาการศึ ก ษาสํา หรั บ คนพิก าร ศูนย์ก ารศึ ก ษาพิเศษประจํา จัง หวัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น สํานัก งานกรุ ง เทพมหานคร และชุ ม ชน มี ส่วนร่ วมในการจัดการ
งบประมาณงบประมาณด้วย
4.2 นําเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สํ าหรับคนพิการ
การนําเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ
ผูว้ ิจยั นํา เสนอเป็ น 2 รู ป แบบคื อ รู ป แบบที 1 แนวทางที นํา เสนอต่ อรั ฐบาลในการจัดสรร
งบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ และรู ปแบบที 2 คือแนวทางทีนาํ เสนอต่อ
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมในการใช้จ่ายงบประมาณทีได้รับตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 สําหรับ
ตนพิการ โดยสรุ ปการแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ
ได้ดงั ตารางที 7.1 และตารางที 7.2
ตารางที 7.1 สรุ ปแนวทางทีนาํ เสนอต่อรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี
สําหรับคนพิการ
แนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
สํ าหรับคนพิการ
ร า ย ก า ร ค่ า จั ด ก า ร รัฐบาลควรมีการปรับเพิมงบประมาณรายหัวในรายการค่าจัดการเรี ยน
การสอนสําหรับคนพิการ ในระดับชั8นก่อนประถมศึกษาเพิมขึ8นอีกร้อยละ
เรียนการสอน
47.08 ระดั บ ชั8 นประถมศึ ก ษาเพิ ม ขึ8 นอี ก ร้ อ ยละ 29.33 และระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้นก็ควรปรับให้เพิมขึ8นเช่ นเดี ยวกัน เนื องจากโรงเรี ยน
ต้องนํางบประมาณจากส่ วนส่ วนหนึงเพือเป็ นค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้กบั
นักเรี ยนในระดับชั8นก่อนประถมศึกษาและระดับชั8นประถมศึกษาด้วย
รั ฐ บาลควรสนับ สนุ น งบประมาณเพื อ การเตรี ย มความพร้ อ มของ
โรงเรี ยนแกนนัดการเรี ยนร่ วม ดังนี8
รายการ
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รายการ

แนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
สํ าหรับคนพิการ
ระยะที 1 งบประมาณเพือการเตรี ย มความพร้ อม รั ฐบาลควร
สนับสนุ นงบประมาณให้กบั โรงเรี ยนทีเข้าร่ วมโครงการแกนนําจัดการ
เรี ยนร่ วม ตั8งแต่แรกเริ มทีโรงเรี ยนเข้าร่ วมโครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการ
เรี ยนร่ วมรัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณเพือให้โรงเรี ยนจัดเตรี ยมความ
พร้อมด้านอาคารสถานที สภาพแวดล้อมทีเหมาะสม โดยในระยะแรกเริ ม
นี8 รัฐบาลต้องสนับสนุ นงบประมาณให้ทีเพียงพอต่อการสร้างตึกใหม่ทีมี
สิ งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ หรื อหากโรงเรี ยนใดทีมีตึกเรี ยนที
เหมาะสมอยูแ่ ล้วแต่ตอ้ งการเพิมสิ งอํานวยความสะดวกเช่น ทางลาด ลิฟท์
ห้องนํ8า เป็ นต้น งบประมาณทีสนับสนุ นให้ในระยะนี8 ตอ้ งจัดสรรให้เป็ น
จํา นวนมากเนื อ งจากการสร้ า งหรื อ ปรั บ ปรุ ง อาคารมี ค่ า ใช้จ่ า ยสู ง เมื อ
โรงเรี ยนมีความพร้อมด้านอาคารสถานทีจึงสามารถรับคนพิการเข้าเรี ยน
ในโรงเรี ยนได้
ระยะที 2 งบประมาณสนับสนุนในระยะนี8แบ่งเป็ น 2 ข้อ คือ
2.1) สนับสนุ นงบบุคลากร สิ งทีสําคัญทีขาดไม่ได้ในการจัดการ
เรี ย นร่ วมคื อ ครู ก ารศึ ก ษาพิ เศษ เมื อโรงเรี ย นมี ค วามพร้ อมผ่า นเกณฑ์
มาตรฐานทีรัฐบาลกําหนด ด้านอาคาร สถานที สภาพแวดล้อม สิ งอํานวย
ความสะดวกต่างๆ แล้ว รัฐบาลควรจะต้องสนับสนุนครู การศึกษาพิเศษเข้า
สอนในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมด้วย อย่างน้อย 1 คน โดยมีการให้
สวัสดิการ เงินเพิมพิเศษ และการสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับบุคลากร
ด้านการศึกษาพิเศษด้วย เพือเป็ นแรงจูงใจในการทํางานของครู รัฐบาลควร
ให้ ค รู การศึ ก ษาพิ เ ศษบรรจุ เ ป็ นข้า ราชการตามความเหมาะสมใน
ความสามารถของแต่ละบุคคลเพือเป็ นการสร้างความมัน คงในหน้าทีการ
งานของครู การศึกษาพิเศษ เพราะปั จจุบนั ครู การศึกษาพิเศษทีสอนมาเป็ น
เวลานานแต่ยงั ไม่ได้รับการบรรจุเป็ นข้าราชการก็มี งบประมาณทีจดั สรร
ในระยะนี8อาจจะน้อยกว่าในระยะแรก แต่ควรสนับสนุนอย่างต่อเนืองทุกปี
2.2) สนับ สนุ นงบประมาณในการจัดการเรี ย นการสอน ควร
สนับสนุ นงบประมาณในรายการค่าจัดการเรี ยนการสอนเพิมเติมสําหรับ
คนพิการและสนับสนุนอย่างต่อเนืองทุกๆ ปี
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
สํ าหรับคนพิการ
รัฐบาลควรมี ก ารปรั บ เพิม งบประมาณรายหัวในรายการค่ า หนัง สื อ
รายการค่ าหนั งสื อ
เรี ย นสํา หรั บ คนพิก ารในระดับ ชั8นก่ อนประถมศึ ก ษาเพิม ขึ8 นอี ก ร้ อยละ
เรียน
48.54 ระดับ ชั8น ประถมศึ ก ษาเพิ ม ขึ8 น อี ก ร้ อ ยละ 18.02 และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นก็ควรปรับให้เพิมขึ8นเช่ นเดี ยวกัน เนื องจากโรงเรี ยน
ต้องนํางบประมาณจากส่ วนส่ วนหนึงเพือเป็ นค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้กบั
นักเรี ยนในระดับชั8นก่อนประถมศึกษาและระดับชั8นประถมศึกษาด้วย
การจัดสรรงบประมาณในรายการค่าหนังสื อเรี ยน รัฐบาลควรคํานึงถึง
ความต้องการของคนพิการแต่ละบุคคลด้วย หากเป็ นคนพิการทีเรี ยนใน
ชั8น เรี ย นร่ ว มกับ นัก เรี ย นทัว ไป ก็ ส ามารถใช้ห นัง สื อ เรี ย นชุ ด เดี ย วกับ
นัก เรี ย นทัว ไปได้ แต่ ค นพิ ก ารจะต้อ งมี ห นัง สื อ หรื อ แบบฝึ กหัด เสริ ม
เพิมเติมเพือพัฒนาการเรี ยนรู้ ในรายการค่าหนังสื อเรี ยนสําหรับคนพิการที
เรี ยนร่ ว มในชั8น ทัว ไป จึ ง ควรสนับ สนุ น งบประมาณเพิ ม เติ ม เป็ นค่ า
แบบฝึ กหัดหรื อหนังสื อเสริ มให้สาํ หรับคนพิการ และคนพิการในโรงเรี ยน
เรี ย นร่ วมทีเรี ยนในชั8นการศึก ษาพิเศษบางคนไม่สามารถใช้หนัง สื อชุ ด
เดียวกับนักเรี ยนทัว ไปได้ ดังนั8นเพือให้เหมาะสมต่อความต้องการเฉพาะ
บุคคลรัฐบาลควรมีงบประมาณสนับสนุ นเพิมเติมสําหรับการซื8 อหนังสื อ
ให้กบั คนพิการ เช่น หนังสื อทีเป็ นอักษรเบรลล์ทีมีค่าใช้จ่ายสู งกว่าหนังสื อ
ทัว ไปหน้าละ 5 บาท เป็ นต้น และหนังสื อทีฝึกทักษะ พัฒนาการของคน
พิการก็มีราคาสู งดังนั8นรัฐบาลจึงควรจัดสรรงบประมาณเพิมเติมในส่ วนนี8
ให้เพียงพอต่อความต้องการของคนพิการแต่ละประเภท
การจัดสรรงบประมาณในรายการค่ าเครื องแบบนักเรี ย นผูว้ ิจยั และ
รายการค่ าเครื องแบบ
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ที เ ข้า ร่ ว มประชุ ม กลุ่ ม (Focus group) มี ค วามเห็ น ว่า
นักเรียน
งบประมาณทีได้รับในรายการนี8 หากรัฐบาลไม่สามารถปรับเพิมได้ก็ยงั ไม่
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบการจัด การศึ ก ษา และจากความคิ ด เห็ น ของ
ผูป้ กครองส่ วนหนึ ง ที ไ ม่มี ฐานะยากจนก็ จะเห็ นว่า สํา หรั บงบประมาณ
รายการนี8 ผู้ป กครองสามารถรั บ ผิ ด ชอบได้ห ากรั ฐ บาลสนับ สนุ น ไม่
เพียงพอ แต่สําหรับผูป้ กครองทีมีรายได้นอ้ ยหรื อต้องออกจากงานมาดูแล
ลูกทีพิการค่าใช้จ่ายในส่ วนนี8 ก็จะเป็ นภาระ ผูป้ กครองกลุ่ มนี8 จึงอยากให้
รายการ
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รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้เพิมเติม ดัง นั8นการจัดสรรงบประมาณใน
รายการค่าจัดการเรี ยนการสอนจึงต้องจัดสรรตามฐานะของผูป้ กครองโดย
อาจจะคํานวณจากรายได้ต่อปี ของผูป้ กครอง หากผูป้ กครองมีรายได้นอ้ ยก็
จะได้รับการสนับสนุนค่าเครื องแบบนักเรี ยนเพิมขึ8น
ค่าอุปกรณ์ การเรี ยนสําหรับคนพิการจําเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ ทีมีความ
รายการค่ าอุปกรณ์ การ
พิเศษ เช่น ชุดเครื องมือเรขาคณิ ตพร้อมแผ่นยางรองเขียน วงเวียนสําหรับ
เรียน
ทําเส้นนูน เป็ นอุปกรณ์การเรี ยนสําหรับผูท้ ีมีความบกพร่ องทางการเห็ น
ดินสอด้ามใหญ่ สี เมจิกแท่งใหญ่ สําหรับผูท้ ีมีความบกพร่ องทางร่ างกาย
หรื อสติ ปั ญญาเป็ นต้น ซึ ง ไม่ว่า อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นต่ า งๆ นั8นคนพิก ารจะ
ได้รับงบประมาณตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แล้วก็ตาม
แต่ผลจากการสัมภาษณ์ครู การศึกษาพิเศษ พบว่างบประมาณตาม IEP ที
ได้รับคนละ 2,000 บาทต่อปี ยังไม่เพียงพอต่อการซื8 ออุปกรณ์การเรี ยนที
จําเป็ นได้อย่างครบถ้วน เพราะต้องใช้ในการซื8 อสื อ ซื8 อสิ งอํานวยความ
สะดวกในชี วิตประจําวัน และใช้บริ การต่างๆ ทางการศึกษา เช่ นบริ การ
การสอนเสริ ม หรื อบริ การครู พีเลี8ยงด้วยเป็ นต้น และงบประมาณตาม IEP
ยัง จัด สรรให้ค นพิ ก ารได้ไ ม่ ค รบทุ ก คน และบางคนยัง ได้ไ ม่ ค รบตาม
จํา นวน 2,000 บาท ดัง นั8นรั ฐบาลจึ ง ควรสนับ สนุ นอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น
พื8นฐานทีคนพิการแต่ละประเภทจําเป็ นต้องใช้ ดังนั8นงบประมาณก็ควร
จัดสรรเพิมขึ8นมากกว่าทีนกั เรี ยนทัว ไปได้รับ เนื องจากอุปกรณ์ การเรี ยน
สําหรับคนพิการมีราคาสู ง และเมือรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในส่ วนนี8
แล้ว หากอุ ป กรณ์ ก ารเรี ยนใดที ค นพิ ก ารต้อ งการเพิ ม เติ ม เป็ นพิ เ ศษ
นอกเหนื อจากทีรัฐบาลจัดสรรให้ตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคน
พิการแล้ว ก็สามารถนํางบประมาณตาม IEP ทีได้รับไปซื8 อเพิมเติมได้
เพือให้เพียงพอต่อความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อตัวผูเ้ รี ยน
รัฐบาลควรมี ก ารปรั บ เพิมงบประมาณรายหัวในรายการค่ ากิ จกรรม
รายการค่ ากิ จ กรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒ นาคุ ณ ภาพผูเ้ รี ย นสํา หรั บ คนพิ ก ารในระดับ ชั8น ก่ อ นประถมศึ ก ษา
เพิมขึ8 นอีกร้ อยละ 70.46 ระดับชั8นประถมศึ กษาเพิมขึ8 นอีกร้ อยละ 76.26
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก็ควรปรับให้เพิมขึ8นเช่นเดียวกัน เนืองจาก
รายการ
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โรงเรี ย นต้อ งนํา งบประมาณจากส่ ว นส่ ว นหนึ งเพื อ เป็ นค่ า ใช้จ่ า ยใน
การศึ ก ษาให้ก ับ นัก เรี ย นในระดับ ชั8น ก่ อ นประถมศึ ก ษาและระดับ ชั8น
ประถมศึกษาด้วย
งบประมาณในรายค่ า กิ จกรรมพัฒนาคุ ณ ภาพผูเ้ รี ย นรั ฐบาลจัดสรร
งบประมาณให้นกั เรี ยนทัว ไปและคนพิการในอัตราทีเท่ากัน ซึ งจากผลการ
วิเ คราะห์ ค่ า ใช้จ่ า ยในการจัด การศึ ก ษา พบว่า งบประมาณที ไ ด้รั บ ไม่
เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณในส่ วนนี8 เพิมเติมอย่าง
น้อ ย ร้ อ ยละ 60 จากที จ ัด สรรให้ใ นปั จ จุ บ ัน ตามความคิ ด เห็ น ของ
ผูท้ รงคุณวุฒิทีเข้าร่ วมประชุมกลุ่ม (Focus group) ได้เห็นความเห็นว่าคน
พิ ก ารและนัก เรี ย นทัว ไปในโรงเรี ย นแกนนํา จัด การเรี ย นร่ ว มควรทํา
กิจกรรมร่ วมกันทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็ นการไปทัศนศึกษา เข้าค่ายลูกเสื อ
ฯลฯ เพราะเป้ าหมายของการเรี ยนร่ วมคือการยอมรับความแตกต่างและคน
พิก ารจะได้ส ามารถปรั บ ตัวเข้า กับ สั ง คมได้ และจากการสั ม ภาษณ์ ค รู
การศึกษาพิเศษได้ให้ความเห็นว่า กิจกรรมบางอย่างคนพิการไม่สามารถ
เข้า ร่ ว มกับ นัก เรี ย นทัว ไปได้ เช่ นหากไปทัศ นศึ ก ษาก็ จะได้ก ารพัฒนา
ผูเ้ รี ยนในด้านการปรับตัวเข้ากับสังคม สามารถยอมรับความแตกต่างได้
แต่ในด้านการพัฒนาความรู้ คนพิการบางประเภท เช่ นบุคคลทีมีปัญหา
การเรี ยนรู้ไม่สามารถเรี ยนรู้ได้ทนั กับนักเรี ยนทัว ไป ดังนั8นนอกเหนือจาก
กิจกรรมทีทาํ ร่ วมกับนักเรี ยนทัว ไปแล้ว รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณ
เพิมเติมเพือจัดกิจกรรมพัฒนาด้านความรู้ของคนพิการต่างหากด้วย
ในปั จจุบนั รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณทีเป็ นค่าใช้จ่ายสมทบ (Topร า ย ก า ร ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
Up) ให้กบั คนพิการในโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษแต่ไม่ได้จดั สรรให้กบั คน
สมทบ (Top-Up)
พิก ารในโรงเรี ย นแกนนํา จัดการเรี ย นร่ วม ดัง นั8นรั ฐบาลควรจะจัดสรร
งบประมาณงบประมาณทีเป็ นค่าใช้จ่ายสมทบ (Top-Up) ให้กบั คนพิการ
ในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมด้วย ซึ งรู ปแบบการจัดสรรอาจจะ
ไม่ ใ ช่ ค่ า อาหาร ประจํา พัก นอน เหมื อ นที จ ัด สรรให้ กับ คนพิ ก ารใน
โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ เพราะคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยน
ร่ วมสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึง ดังนั8นอาจจัดในรู ปแบบของ
รายการ
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สื อ อุปกรณ์ ฯลฯ เพิมเติมตามความจําเป็ นของแต่ละบุคคล ซึ งอาจจะ
คํานวณโดยใช้ขอ้ มูลค่าใช้จ่ายตาม IEP ดังข้อมูลในตารางที 6.3 เพือใช้เป็ น
ข้อมูลในการนําเสนอการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี
สํา หรั บ คนพิ ก าร ในรายการอุ ดหนุ น ค่ า ใช้จ่ า ยสมทบ (Top-Up) ให้ค น
พิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม โดยจัดสรรเพิมเติมจากทีจดั ให้
ในปั จจุบนั จําแนกตามรายการค่าใช้จ่าย 5 รายการ ดังนี8 ระดับชั8นก่อน
ประถมศึกษาควรจัดสรรงบประมาณรายหัวเพิมเติมเป็ นค่าหนังสื อเรี ยน
จํานวน 1,295 บาท เป็ นค่าอุปกรณ์การเรี ยนจํานวน 75 บาท และเป็ นราย
ค่ า ใช้จ่ า ยอื น ๆ จํา นวน 600 บาท ระดับ ชั8น ประถมศึ ก ษาควรจัด สรร
งบประมาณรายหัวเพิม เติ ม เป็ นรายการค่า จัดการเรี ย นการสอนจํา นวน
580.73 บาท เป็ นค่าหนังสื อเรี ยนจํานวน 954.27 บาท เป็ นค่าอุปกรณ์การ
เรี ยนจํานวน 167.89 บาท และเป็ นรายค่าใช้จ่ายอืนๆ จํานวน 2.86 บาท
ระดับชั8นมัธยมศึกษาตอนต้นควรจัดสรรงบประมาณรายหัวเพิมเติมเป็ น
รายการค่าจัดการเรี ยนการสอนจํานวน 748.87 บาท เป็ นค่าหนังสื อเรี ยน
จํานวน 487.09 บาท เป็ นค่าอุปกรณ์การเรี ยนจํานวน 343.62 บาท และเป็ น
รายค่าใช้จ่ายอืนๆ จํานวน 29.55 บาท

ตารางที 7.2 แนวทางทีนาํ เสนอต่อโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมในการใช้จ่ายงบประมาณที
ได้รับตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 สําหรับตนพิการ
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รายการ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นและบุ คลากรทุ ก คนในโรงเรี ย นต้องมี ทศั นคติเชิ ง
ร า ย ก า ร ค่ า จั ด ก า ร
บวกต่ อ การศึ ก ษาของคนพิ ก าร ผู้บ ริ หารควรกํา หนดทิ ศ ทางการจัด
เรียนการสอน
การศึ ก ษาสํ า หรั บ คนพิ ก ารเพื อ เป้ าหมายในการพัฒ นาอย่ า งเต็ ม ตาม
ศักยภาพของคนพิการแต่ละบุคคล การบริ หารค่าใช้จ่ายตามโครงการของ
โรงเรี ยนจึงควรคํานึงถึงโครงการสําหรับการศึกษาพิเศษด้วย งบประมาณ
ที ไ ด้รั บ การสนับ สนุ น จากรั ฐ บาลโรงเรี ย นควรนํา ไปจัด สรรเพื อ เป็ น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาพิเศษของโรงเรี ยนอย่างเพียงพอ เหมาะสมต่อ
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รายการ

แนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สํ าหรับคนพิการ

การจัดการศึกษา ไม่ควรคิดว่าคนพิการเป็ นภาระของโรงเรี ยน เพราะคน
พิการและนักเรี ยนทัว ไปมีสิทธิ ในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่า
เทียมกัน การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดการเรี ยนการสอนนั8น โรงเรี ยน
ต้องให้กลุ่มการศึกษาพิเศษเขียนโครงการแผนปฏิบตั ิการประจําปี เสนอต่อ
ผู้อ ํา นวยโรงเรี ยน และโรงเรี ย นก็ จ ะต้อ งจัด สรรงบประมาณให้ ต าม
ค่าใช้จ่ายทีตอ้ งใช้ในโครงการนั8น โดยกลุ่มการศึกษาพิเศษเป็ นผูบ้ ริ หาร
ส่ ว นนี8 เอง แล้ว เขี ย นรายงานค่ า ใช้จ่ า ยพร้ อ มหลัก ฐานส่ ง ให้ โ รงเรี ย น
ตรวจสอบเมือถึงสิ8 นปี งบประมาณ การทําเช่นนี8 จะช่วยให้ปัญหาเรื องความ
ล่ า ช้า ในการเบิ ก ค่ า ใช้จ่า ย หรื อ ปั ญหาเรื องการเบิ ก ค่ า ใช้จ่า ยไม่ ไ ด้ตาม
โครงการที เ สนอลดลง การบริ ห ารการจัด การเรี ย นการสอนของกลุ่ ม
การศึกษาพิเศษก็จะทําได้อย่างต่อเนืองไม่ขาดแคลนงบประมาณในการจัด
การศึกษา
การศึ ก ษาข้อ มู ล จากโรงเรี ย นกลุ่ ม ตัว อย่า งพบว่า โรงเรี ย นจะเป็ น
รายการค่ าหนั ง สื อ
ผูร้ ับผิดชอบในการจัดซื8อหนังสื อให้กบั นักเรี ยนเอง แต่บางโรงเรี ยนจัดซื8 อ
เรียน
ให้เฉพาะนักเรี ยนทัว ไปและคนพิการทีเรี ยนร่ วมในชั8นเรี ยนปกติเท่านั8น
สําหรับคนพิการทีเรี ยนในห้องเรี ยนการศึกษาพิเศษจะไม่ได้รับหนังสื อ
เรี ยนทีโรงเรี ยนจัดหาให้ และงบประมาณรายหัวคนพิการในรายการนี8 ก็จะ
ไม่ถูกส่ งมาทีกลุ่มการศึกษาพิเศษ แต่จะอยูท่ ีกลุ่มแผนและงบประมาณของ
โรงเรี ยน บางครั8ง ครู ทีสอนการศึก ษาพิเศษจึ งต้องออกค่า ใช้จ่ายในการ
จัดซื8อหนังสื อให้กบั นักเรี ยนเองและใช้วิธีการถ่ายเอกสารบ้าง หรื อปั ญหา
อีกอย่างคือโรงเรี ยนจัดซื8อหนังสื อเรี ยนชุดเดียวกับนักเรี ยนทัว ไปให้กบั คน
พิการในห้องเรี ยนการศึกษาพิเศษ แต่คนพิการต้องการหนังสื อเฉพาะความ
ต้องการของแต่ละบุคคลดังนั8นหนังสื อบางเล่มทีโรงเรี ยนจัดให้จึงไม่ตรง
ตามความต้องการของคนพิการ ผูว้ ิจยั จึงเสนอว่างบประมาณทีได้รับใน
รายการค่าหนังสื อเรี ยนเป็ นรายหัวตามจํานวนคนพิการทีเรี ยนในห้องเรี ยน
การศึกษาพิเศษ โรงเรี ยนจัดสรรให้กบั กลุ่มการศึกษาพิเศษโดยตรงเพือให้
ครู นาํ เงินอุดหนุนในรายการนี8ไปซื8 อหนังเรี ยนให้กบั คนพิการ และให้กลุ่ม
การศึกษาพิเศษนําหลักฐานค่าใช้จ่ายส่ งให้แก่โรงเรี ยน
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สํ าหรับคนพิการ
รายการ
จากการศึ ก ษาข้อ มู ล ในรายการค่ า ใช้ จ่ า ยค่ า เครื องแบบนัก เรี ยน
รายการค่ าเครื องแบบ
โรงเรี ยนจะนํางบประมาณทีได้รับมาจัดสรรให้นกั เรี ยนทุกคนรวมถึงคน
นักเรียน
พิก ารด้ว ย ซึ งในรายการนี8 ยัง ไม่ พ บปั ญ หาการไม่ ไ ด้รั บ เงิ น สนับ สนุ น
ค่าใช้จ่ายรายการเครื องแบบนักเรี ยนสําหรับคนพิการ โรงเรี ยนมีบริ การ
จัดการมอบเงินอุดหนุนในรายการนี8ให้กบั ผูป้ กครองของนักเรี ยนทุกคนได้
อย่างดีอยูแ่ ล้วในปัจจุบนั
งบประมาณทีรัฐบาลจัดสรรให้ในรายการนี8 โรงเรี ยนจะนํางบประมาณ
รายการค่ าอุปกรณ์ การ
ทีได้รับไปจัดซื8 ออุป กรณ์ การเรี ยนให้กบั นักเรี ยนเอง เช่ นดิ นสอ ปากกา
เรียน
สมุ ด เครื อ งมื อ เรขาคณิ ต เป็ นต้น แต่ จ ะเกิ ด ปั ญ หาเดี ย วกับ รายการค่ า
หนังสื อเรี ยน ดังนั8นโรงเรี ยนจึงต้องมอบงบประมาณในรายการนี8ให้กลุ่ม
การศึกษาพิเศษนําไปจัดซื8 ออุปกรณ์ การเรี ยนให้กบั คนพิการเอง เพือให้
ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคล
การจัด กิ จกรรมพัฒ นาคุ ณ ภาพผูเ้ รี ย น โรงเรี ย นจะต้อ งจัดโดยคํา นึ ง
รายการค่ ากิ จ กรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ความสามารถในการเข้าร่ วมกิจกรรมของคนพิการด้วย เพือให้คนพิการได้
เรี ย นรู้ ฝึกทัก ษะการใช้ชี วิตร่ วมกับบุ ค คลทัว ไปในสังคมได้ และควรมี
กิจกรรมพิเศษทีจะพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะตัวสําหรับคนพิการ
ด้วย อาจจะเป็ นกิจกรรมเสริ มทักษะต่างๆ ไปทัศนศึกษาในแหล่งเรี ยนรู้ที
เหมาะสมกับคนพิการ เป็ นต้น โดยจัดอย่า งน้อย 1 กิ จกรรมต่ อ 1 ปี
การศึกษา

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ข้างต้น สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี8
1) การศึกษาแบบเรี ยนร่ วมเป็ นทางเลือกหนึงในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาสําหรับคน
พิการ ดังนั8นการจัดการเรี ยนร่ วมโรงเรี ยนจึงต้องมีความพร้ อมทั8งด้านการศึกษาทีมีคุณภาพ สื อ
อุปกรณ์ สิ งอํานวยความสะดวก บริ การและความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษา ทีเหมาะสมต่อความ
ต้องการจําเป็ นเฉพาะบุคคล และสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยนควรเอื8ออํานวยต่อการศึกษาของคน
พิการด้วย ซึงสอดคล้องกับที เบญจา ชลธาร์นนท์ (2548) กล่าวว่า เด็กพิการทุกคนสามารถเรี ยนรู้ใน
ชั8นเรี ยนปกติทีมีการจัดการเรี ยนร่ วมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าเรี ยนรู ปแบบอืน ทั8งนี8รูปแบบ
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การสอนต้องมีความยืดหยุ่น และปรับเปลี ยนให้เหมาะสม รวมทั8งสนับสนุ นให้เด็กและเยาวชน
พิการได้เรี ยนในสภาพแวดล้อมทีมีขีดจํากัดน้อยทีสุด โดยได้รับสิ งอํานวยความสะดวก สื อ บริ การ
และความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษาอย่างสอดคล้องกับความต้องการจําเป็ นพิเศษทางการศึกษา
ของแต่ละบุคคล ตลอดจนมีบุคลากรและนักวิชาชีพเฉพาะสําหรับการพัฒนาเด็กเป็ นเฉพาะบุคคล
2) จากผลการวิจยั พบว่าโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมยังมีปัญหาในเรื องของ การขาด
แคลนบุ ค ลากรทางด้า นการศึ ก ษาพิเ ศษ ขาดสื อ การเรี ย นการสอน และสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานทีทีเหมาะสมต่อความต้องการจําเป็ นเฉพาะบุคคล งบประมาณเป็ นเครื องมือทีสําคัญในการ
ขับเคลือนให้การจัดการเรี ยนร่ วมมีความพร้อมในทุกๆ ด้านเพือให้คนพิการได้เข้าถึงการศึกษาทีมี
คุณภาพได้เท่าเทียมกับบุคคลทัว ไป รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรี ยนร่ วม
เพิ ม มากขึ8 น ไม่ ว่า จะเป็ นงบเงิ น อุ ด หนุ น รายหัวคนพิ ก ารในโรงเรี ย นแกนนํา จัด การเรี ย นร่ ว ม
งบประมาณทีตอ้ งสนับสนุ นเพิมเติมให้กบั สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษเพือให้ใช้ในพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเรี ยนร่ วม การเพิมค่าตอบแทนให้กบั บุคลากรด้านการศึกษาพิเศษในอัตราทีได้รับ
ในปั จจุบนั และการเพิมเงิ นสนับสนุ นให้กบั โรงเรี ยนทีเข้าร่ วมโครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการ
เรี ยนร่ วมเพือให้โรงเรี ยนสามารถเตรี ยมความพร้อมสําหรับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใน
ทุกๆ ด้าน ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สกาวรัตน์ ตันตินีรนาท (2549) ได้ทาํ การศึกษาสภาพและ
ปั ญหาการบริ หารโรงเรี ย นแกนนํา จัด การเรี ย นร่ วมของสํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั8น
พื8นฐาน เขตภาคกลาง พบว่า โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมยังขาดการสนับสนุนงบประมาณจาก
ฝ่ านบริ หารในการจัดการเรี ยนร่ วม ขาดงบประมาณทีใช้ในการผลิ ตสื อการเรี ยนการสอน และ
งานวิจยั ของ เนาวรัตน์ คงพ่วง (2551) ได้ทาํ การวิจยั เรื องการประเมินความต้องการจําเป็ นสมบูรณ์
ของการจัดการศึกษาแบบเรี ยนรวมสําหรับนักเรี ยนออทิสติก พบว่า ด้านสื อ สถานที และสิ งอํานวย
ความสะดวก คือ โรงเรี ยนขาดการจัดสภาพแวดล้อมทีเอื8อต่อการให้นกั เรี ยนออทิสติกได้ฝึกการใช้
ชี วิตประจํา วัน มี แนวทางการแก้ปั ญหาคื อ รั ฐ ควรมี นโยบายการจัดสรรงบประมาณอย่า งเป็ น
รู ป ธรรมและจริ ง จัง และควรแสดงให้ ป ระชาชนทุ ก คน โดยเฉพาะผูบ้ ริ ห ารและครู ให้เ ห็ น
ความสําคัญเกียวกับการจัดสิ งอํานวยความสะดวกให้แก่คนพิการได้มีชีวิตเช่นเท่าเทียมกับคนปกติ
แต่ไม่ใช่การให้สิทธิ พิเศษ โดยควรพัฒนาครู ให้มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะของการแก้ปัญหา
และผูบ้ ริ หารต้องให้ความสําคัญอย่างจริ งจังในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
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3) การจัดสรรงบประมาณเพือการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยน
ร่ วม ในปั จจุบนั รัฐบาลมีการสนับสนุ นเงิ นอุดหนุ นรายหัวให้คนพิการในอัตราทีเท่ากับนักเรี ยน
ทัว ไป รัฐบาลจึงควรมีการปรับเปลี ยนวิธีการจัดสรรงบประมาณการศึกษาสําหรับคนพิการ โดย
คํานึ งถึ งความแตกต่างและจัดสรรให้เพียงพอตามความจําเป็ นของแต่ละบุคคล โดยยึดหลักของ
ความเป็ นธรรม (Equity) ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นงลักษณ์ วิรัชชัย (2544) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง
รู ปแบบการจัดการเรี ยนร่ วมแบบรวมพลัง การพัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการโดย
ครอบครั วและชุ มชน ซึ ง ได้ส รุ ป บทเรี ยนจากต่า งประเทศ โดยมีประเด็นในด้า น วิธีการจัดสรร
งบประมาณการศึกษาสําหรับเด็กพิการ คือ รู ปแบบในการจัดสรรงบประมาณโดยสู ตรทีกาํ หนด
นํ8าหนักตามจํานวนนักเรี ยน และการจัดสรรงบประมาณเป็ นจํานวนเท่ากัน เป็ นรู ปแบบทีมีความ
เป็ นธรรม และเหมาะสมกับหลักการกระจายอํานาจให้โรงเรี ยน แต่ตอ้ งมีมาตรการกํากับตรวจสอบ
เพราะอาจมีปัญหาจากการทีโรงเรี ยนมิได้นาํ งบประมาณไปใช้เพือการศึกษาสําหรับเด็กพิการและมี
ปัญหาประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนรู ปแบบการจัดสรรงบประมาณอิงทรัพยากร และการจัดสรรงบประมาณ
ใช้คืนตามสัดส่ วนทีจ่ายจริ ง มีส่วนดีในด้านความรับผิดชอบทีตรวจสอบได้ ด้านประสิ ทธิ ภาพ และ
ด้านความเป็ นธรรม แต่ยงั มีการกระจายอํานาจน้อยกว่ารู ปแบบสองรู ปแบบแรก
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พบว่า ในปั จจุบนั ปั ญหาทีเกิดขึ8นจากการ
ใช้จ่ายงบประมาณในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน คือ ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ระดับ โรงเรี ย น ทํา ให้ส่ ง ผลกระทบต่ อ การบริ ห ารจัด การการเรี ย นการสอนสํา หรั บ คนพิ ก าร
โรงเรี ยนควรมีมาตรการด้านการเบิกจ่ายทีรวดเร็ วเพือเป็ นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา หรื อควร
จัดสรรงบประมาณให้กบั กลุ่มการศึกษาพิเศษ เพือให้สามารถนําไปใช้จ่ายได้ตรงตามความต้องการ
และเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อตัวผูเ้ รี ยน โดยอาจมีมาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโดยเขียนรายการ
ค่าใช้จ่ายพร้อมใบเสร็ จรับเงินให้กบั โรงเรี ยน และปั ญหาเรื องจํานวนงบประมาณทีได้รับมีจาํ นวน
จํากัดจึงทําให้ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ คนพิการมีค่าใช้จ่าย
ในการจัดศึกษาเป็ นจํานวนมากกว่านักเรี ยนทัว ไป เนืองจากคนพิการจําเป็ นต้องใช้ สิ งอํานวยความ
สะดวก สื อ อุ ปกรณ์ พิเศษในการศึก ษาที มี ราคาแพงกว่า ที บุค คลทัว ไปใช้ ดัง นั8นจึ ง ต้องจัดสรร
งบประมาณให้คนพิการมากกว่าทีจดั สรรให้กบั นักเรี ยนทัว ไปเพือให้เพียงต่อค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ ซึ งสอดคล้องกับงานของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ
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(2544) ทีได้จดั ทําเอกสาร ค่าใช้จ่ายเพือการจัดการศึกษาขั8นพื8นฐาน 12 ปี ซึ งระบุวา่ ค่าใช้จ่ายของ
เด็กทีมีความสามารถพิเศษและคนพิการเรี ยนร่ วมกับเด็กทัว ไป รวมทั8งเด็กยากจน ทีรัฐต้องจัดสรร
เงินอุดหนุนเพิมขึ8นในส่ วนทีเป็ นค่าเครื องเขียน อุปกรณ์การเรี ยน ค่าเครื องแบบ ค่าพาหนะโดยสาร
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริ ม (นม) จะมีค่าใช้จ่ายสู งกว่าเด็กทัว ไป
5) นอกจากงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี แล้ว ยังมีกองทุนส่ งเสริ มและพัฒนา
การศึกษาสําหรับคนพิการ ซึ งเป็ นหน่วยงานทีรับผิดชอบการสนับสนุ นงบประมาณเพือการศึกษา
สําหรับคนพิการ แต่ในปัจจุบนั เนืองจากกองทุนฯ ได้รับงบประมาณในจํานวนน้อยจึงยังไม่เพียงพอ
ในการปฏิบตั ิงานให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ทีกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางกําหนดไว้
ดังนั8นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับคนพิการ จึงต้องได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงานต่างๆ
ทีเกียวข้อง เพือร่ วมกันบริ หารจัดการงบประมาณโดยมุ่งเป้ าหมายเพือการพัฒนาศักยภาพคนพิการ
อย่างต่อเนือง
6) จากการวิจยั พบว่าการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี รัฐบาลจัดสรรโดย
ใช้หลักของความเสมอภาค (Equality) คือจัดสรรให้ทุกคนในอัตราทีเท่าเทียมกัน ให้ทุกคนใน
สังคมรวมถึงคนพิการมีสิทธิ เท่าเทียมกันในการเข้าโอกาสต่างๆ ทีรัฐบาลจัดให้ ผลจากการใช้หลัก
ความเสมอภาคในการจัดสรรงบประมาณ ทําให้คนพิการขาดโอกาสทีจะพัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ เนื องจากคนพิการมีความต้องการจําเป็ นพิเศษของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน สาเหตุแห่ ง
ความพิการก็จะเป็ นข้อจํากัดในการเข้าถึงโอกาสนั8นๆ รัฐบาลมีวิธีการคิดในการจัดสรรงบประมาณ
เพือให้โอกาสทางการศึกษาสําหรับคนพิการ แต่คนพิการไม่สามารถเข้าถึงโอกาสนั8นได้ เช่น จัดให้
มีโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมเพือเพิมโอกาสทางการศึกษาสําหรับคนพิการแต่ไม่มีสิ งอํานวย
ความสะดวก อาคาร สถานที และสภาพแวดล้อมทีเหมาะสมในการศึกษาสําหรับคนพิการ เป็ นต้น
คนพิการจึงต้องเสี ยโอกาสในการเรี ยนในโรงเรี ยนทีมีความพร้อม ดังนั8นรัฐบาลควรเปลียนวิธีการ
คิดในการจัดสรรงบประมาณโดยใช้หลักความเป็ นธรรม (Equity) เพือให้คนพิก ารได้รับสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนขั8นพื8 น ฐานในการพัฒ นาศัก ยภาพได้เท่ า เที ย มกับ บุ ค คลทัว ไปในสั ง คม การจัด สรร
งบประมาณสําหรับคนพิการควรมุ่งประเด็นเพือ “พัฒนาศักยภาพคนพิการ” เพือให้คนพิการมีสิทธิ
ทีจะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าในสังคม ไม่ใช่ “การสงเคราะห์คนพิการ” และต้องคํานึ งถึงการเป็ น
“สังคมฐานสิ ทธิ” ไม่ใช่ “สังคมฐานสงเคราะห์” หรื อ “เวทนานิยม”
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
จากผลการวิจยั ครั8งนี8ผวู้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี8
ข้ อเสนอแนะในการนําแนวทางการจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี สํ าหรั บคนพิการ ไป
ปฏิบัติ
1) การจัดสรรงบประมาณเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ จําเป็ นต้องมีหน่วยงานทีเกียวข้อง
เช่ น กระทรวงศึกษาธิ การ สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน คงของมนุ ษ ย์ สมาคมคนพิการแห่ งประเทศไทย ศูนย์ก ารศึ กษาพิเศษประจํา จังหวัด องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ น หรื อสํานักงานกรุ งเทพมหานคร และหน่ วยงานอืนๆ ทีเกี ยวข้อง เพือระดม
ความคิดเห็นในการจัดสรรงบประมาณเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ เพือจัดสรรงบประมาณให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อคนพิการทั8ง 9 ประเภท
2) เพือให้แนวทางการจัดสรรงบประมาณเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ ขับเคลือนไปได้
รัฐบาลจะต้องมีการสนับสนุนงบประมาณเพิมเติมให้เพียงพอเพือประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษา
สําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
3) ผูบ้ ริ หารและบุคลากรในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมจะต้องมีการปรับเปลียนระบบ
การบริ หารจัด การงบประมาณในโรงเรี ย น และควรมี ก ารประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ นระหว่า ง
โรงเรี ย นในพื8นที เดี ย วกันเพือกําหนดทิ ศ ทางในการจัดการเรี ย นร่ วมสํา หรับ พื8 นที ใ ห้เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ถึงวิธีการใช้จ่ายงบประมาณเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อตัวผูเ้ รี ยน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัHงต่ อไป
1) เนืองจากการวิจยั ครั8งนี8มีขอ้ จํากัดในเรื องของข้อมูลค่าใช้จ่ายทีโรงเรี ยนไม่พร้อมเปิ ดเผย
จึงทําให้ไม่ได้รายละเอียดของความจําเป็ นพื8นฐานของคนพิการแต่ละประเภท ในการวิจยั ครั8งต่อไป
ควรจะวิเคราะห์ลงลึกถึงรายละเอียดความต้องการจําเป็ นพิเศษของคนพิการทั8ง 9 ประเภท ในทุก
ระดับชั8นการศึกษา เพือใช้เป็ นประโยชน์ต่อการนําเสนอแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตาม
นโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการทั8ง 9 ประเภทได้อย่างชัดเจนขึ8น
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2) ควรมีการศึกษาค่าใช้จ่ายในการศึกษาสําหรับคนพิการในทุกภูมิภาคของประเทศไทย
เพือเป็ นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ ได้อย่างพอเพียงต่อความ
ต้องการโดยคํานึงถึงสภาพพื8นทีทีอาศัยอยูด่ ว้ ย
3) การวิจยั ในครั8งนี8 ผูว้ ิจยั ศึกษาแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี
สําหรับคนพิการ ทีอยูใ่ นระดับการศึกษาขั8นพื8นฐานในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม ในการวิจยั
ครั8งต่อไปควรศึกษาแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ ที
อยูใ่ นโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ และโรงเรี ยนอาชีวะด้วย
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เกริ กเกี ย รติ พิ พ ัฒ น์ เ สรี ธรรม. การคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด สรรและการกระจาย. พิ ม พ์ค รั9 งที1 8.
กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
ขนิ ษฐา เทวินทรภักดี . การพัฒนาสังคมเพื1อเด็กพิการ. หนังสื อที&ระลึกงานวันคนพิการครั งที& 23
3 ตุลาคม 2530. หน้า 31-68. รวบรวมและจัดพิมพ์โดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่ งประเทศ
ไทย. กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2530.
คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, สํานักงาน. ข้ อมูลสารสนเทศ ปี ’52 ณ 10 มิถุนายน 2552 และ
ข้ อมูลดัชนีชีวดั คุณภาพนักเรียน ปี การศึกษา 2551 โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 43 โรง. กลุ่มงาน
ข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ, 2552.
คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, สํานักงาน. รายงานวิจัย รู ปแบบในการเพิ&มประสิ ทธิภาพการ
จั ด การเรี ย นร่ ว ม สํ า หรั บ เด็ ก และเยาวชนพิก าร. กรุ ง เทพมหานคร: โรงพิ ม พ์ สกสค.
ลาดพร้าว 2550.
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คณะกรรมการกฤษฎีกา, สํานักงาน. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ ไขเพิ&มเติม
(ฉบับที&2) พ.ศ. 2545. [ออนไลน์]. 2552. แหล่งที1มา: http://www.krisdika.go.th/wps/portal
/general/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A2czQ0cTQ89ApyAnA0__E
IOAQGdXAwNDc6B8JG55dzMCuv088nNT9YNLMvQLciPKAaAtXIk!/dl3/d3/L2dJQSE
vUUt3QS9ZQnZ3LzZfTjBDNjFBNDFJUUJSQjBJT1QwUFFDRTAwUDY!/ [20 เมษายน
2552]
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ , สํานัก งาน. สรุ ปรายงานการวิจัยเรื& อง การได้ รับสิ ทธิใ น
บริการศึกษาขันพืน ฐานจากรัฐ. กรุ งเทพมหานคร: เอกสารอัดสําเนาเย็บเล่ม, 2549.
คณะกรรมการการศึกษาขั9นพื9นฐาน, สํานักงาน. แนวทางการดําเนินงานเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่ าง
มีคุณภาพ ปี งบประมาณ 2554. กรุ งเทพมหานคร:ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,
2554.
งบประมาณ, สํานักงาน. งบประมาณโดยสั งเขป ฉบับปรั บปรุ ง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ ายประจําปี 2552 ,2551.
จริ น ทร์ เทศวานิ ช . การพัฒนาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์. ประมวลสาระชุ ด วิช า การบริ ห ารทรั พ ยากร
การศึกษา หน่ วยที& 1-8.พิมพ์ครั9งที1 3. กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์สุโขทัยธรรมาธิ ราช,
2545.
จรู ญศรี มาดิลกโกวิท. การวิเคราะห์ ผลของเงินให้ ก้ยู มื เพือ& การศึกษาทีม& ีต่อความเสมอภาคในโอกาส
ทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต, สาขาวิชาพัฒนศึกษา
ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
ชัยอนันต์ สมุทวณิ ช. รายงานการวิจัย ระบบการบริ หารจัดการเพื&อการจัดสรรทรั พยากรสํ าหรั บ
การศึ ก ษาขันพืนฐาน 12 ปี ที&ส อดรั บ กับ พระราชบัญญัติก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543. กรุ งเทพมหานคร: พิมพ์ดี, 2543.
ณรงค์ สัจพันโรจน์. ระบบงบประมาณสองปี : ทางเลือกในการปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณของรัฐ.
กรุ งเทพมหานคร: คอมแพคท์พริ9 น, 2532.
ทิ พ วรรณ หล่ อสุ วรรณรั ตน์. การปฏิรูประบบงบประมาณในประเทศไทย กรณีศึก ษาเรื& อ งการ
จัดเตรี ยมงบประมาณ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2546. กรุ งเทพมหานคร: แซทโฟร์ พริ9 นติ9ง,
2546.
เทียนฉาย กีระนันทน์. การเงินอุดมศึกษา. กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2538.
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นงลักษณ์ วิรัชชัย. รายงานการวิจัยและพัฒนารู ปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื&อการศึ กษาขัน
พืน ฐานเป็ นรายบุคคล. กรุ งเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543.
นิ ต ยา ภัส สรศิ ริ. การจัดสรรงบประมาณทางการศึ ก ษา. ใน ประมวลสาระชุ ด วิช าการบริ ห าร
ทรัพยากรการศึกษา, หน้า255-261, กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์สุโขทัยธรรมาธิราช, 2537.
เนาวรัตน์ คงพ่วง. การประเมินความต้ องการจําเป็ นสมบูรณ์ ของการจัดการศึกษาแบบเรี ยนรวม
สํ าหรั บนั กเรี ยนออทิ ส ติ ก . วิ ท ย านิ พนธ์ ปริ ญญามหาบั ณ ฑิ ต, สาขาวิ ช าวิ จ ั ย
การศึกษา ภาควิชาวิจยั และจิตวิทยาการศึกษา คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2551.
บริ หารงานการศึกษาพิเศษ, สํานักงาน. โครงสร้ างสํ านักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ. [ออนไลน์].
2553. แหล่งที1มา: http://special.obec.go.th/history_sss/30.4.55_InformationSpecial54.pdf
[20 เมษายน 2554]
บริ หารงานการศึกษาพิเศษ, สํานักงาน. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่ าด้ วยเงินเพิ&มสํ าหรับตําแหน่ งที&
มีเหตุ พิเศษของครู ก ารศึ ก ษาพิเ ศษ และครู ก ารศึ ก ษาพิเศษกรณีเ รี ย นร่ ว ม พ.ศ. 3539.
[ออนไลน์]. 2553. แหล่งที1มา: http://special.obec.go.th/ [20 เมษายน 2554]
บรรเจิด สิ งคะเนติ ตรี ทศ นิ โครธางกูร และทรงวุฒิ จารขจรกุล. รายงานการวิจยั เรื1 อง. สิ ทธิและ
โอกาสทางการศึ ก ษาตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยพุ ท ธศั ก ราช 2540และ
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542.สิ1 ง พิมพ์ สกศ.อันดันที1 13/2546.สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี . กรุ งเทพมหานคร: 21 เซ็นจูรี1, 2545.
เบญจา ชลธาร์ นนท์. คู่ มือการบริ หารจั ดการเรี ยนร่ ว มโดยใช้ โครงสร้ า งซี ท. กรุ ง เทพมหานคร:
เพทาย การพิมพ์. 2546
ประเสริ ฐ จรรยาสุ ภาพ. การพัฒนารู ปแบบการกําหนดขนาดโรงเรียนที&เหมาะสมเชิ งเศรษฐกิจ ของ
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา.วิท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต , สาขาวิช าพัฒ นศึ ก ษา ภาควิช า
สารัตถศึกษา คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
ผดุ ง อารยะวิญู. การศึ กษาระบบการศึ กษาพิเศษของไทย. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2541.
ผดุง อารยะวิญู. การเรียนร่ วมระหว่ างเด็กปกติกับเด็กที&มีความต้ องการพิเศษ. กรุ งเทพมหานคร:
รําไทยเพลส, 2542.
พิษเณศ เจษฎาฉัตร. ทรัพยากรมนุ ษย์กบั การลงทุนทางการศึกษา. ใน ประมวลสาระชุ ดวิชาการ
บริหารทรัพยากรการศึกษา หน่ วยที& 4-8. กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์สุโขทัยธรรมาธิ ราช,
2537.
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พฤทธิ ศิริบรรณพิทกั ษ์ และชญาพิมพ์ อุสาโห. การบริหารและการจัดการศึกษาเพื&อโลกใบเล็ก. หน้า
379-386, กรุ งเทพมหานคร: พริ กหวานกราฟฟิ ค, 2552.
เพ็ญ พิ ศ อาจสั ญ จร. การวิ เ คราะห์ ค วามเสมอภาคของการลงทุ น ทางการศึ ก ษาในโรงเรี ย น
มัธ ยมศึ ก ษา สั งกัด กรมสามัญศึ ก ษา เขตการศึ ก ษา 5 โดยโค้ งลอเรนซ์ และดรรชนี จิ นี .
วิท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ต , ภาควิ ช าวิจ ัย การศึ ก ษา บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2535.
พัฒนาคนพิการไทย, มูลนิธิ. กฎมาตรฐานว่าด้ วยการสร้ างความเสมอภาคทางโอกาสให้ แก่ คนพิการ
องค์ การสหประชาชาติ พ.ศ.2537. [ออนไลน์]. 2549. แหล่งที1มา: http://www.Tddf.or.th/tddf/
library/searcharticle.php?search%5B%5D=องค์ ก ารสหประชาชาติ &search%5B%5D=0&
search% [20 เมษายน 2552]
พัฒนาสังคมและความมัน1 คงของมนุ ษย์, กระทรวง. สิ ทธิประโยชน์ สําหรั บคนพิการ. [ออนไลน์].
2553. แหล่ ง ที1 ม า: http://www.m-society.go.th/msoservice_detail.php?pageid=211
[20 มิถุนายน 2553]
เฟื1 องอรุ ณ ปรี ดี ดิ ล ก. การวิ เ คราะห์ ความเป็ นธรรมในการจั ด สรรทรั พ ยากรการเงิ น ใน
สถาบันอุดมศึ กษาของรั ฐ. วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาดุษฎี บณ
ั ฑิ ต, ภาควิชานโยบาย การจัดการ
และความเป็ นผู้นํา ทางการศึ ก ษา สาขาวิ ช าพัฒ นศึ ก ษา คณะครุ ศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2549.
ฟื9 นฟูสมรรถภาพคนพิการ, คณะกรรมการ. แผนพัฒนาคุ ณภาพชี วิตคนพิการแห่ งชาติ ฉบับที& 3
พ.ศ.2550-2554, กรุ งเทพมหานคร: กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน1 คงของมนุษย์, 2550.
วิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธ์. ปั ญหาสิ ทธิ และเสรี ภาพของคนพิการในประเทศไทย. กฎหมายเพื&อคน
พิการ. สภาคนพิการแห่งประเทศไทย.กรุ งเทพมหานคร: ซี.พี.วาย ซัพพลาย, 2534
วิโรจน์ สารัตนะ. การวางแผนในโรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุ งเทพมหานคร: อักษรบัณฑิต, 2532
วีรยา สุ ขสนเทศ. การวิเคราะห์ การใช้ ทรัพยากรและต้ นทุนในการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย.
วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญามหาบัณ ฑิ ต , ภาควิ ช าสารั ต ถศึ ก ษา บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2530.
วีระชัย วีระฉันทชาติ และ สโรทร ม่วงเกลี9ยง. มาตรฐานการส่ งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์
สิ ทธิคนพิการ. กรุ งเทพมหานคร: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน1 คงของมนุษย์.
วิชยั ตันศิริ. อุดมการณ์ ทางการศึกษา: ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ. กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
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เลขาธิการสภาการศึกษา, สํานักงาน. ระบบการศึกษาของราชอาณาจักรเดนมาร์ ก. สิ1 งพิมพ์อนั ดับที1
16/2549. กรุ งเทพมหานคร: พิมพ์ดี, 2549.
เลขาธิ การสภาการศึกษา, สํานักงาน. ระบบการศึกษาของสาธารณรั ฐฟิ นแลนด์ . สิ1 งพิมพ์อนั ดับที1
38/2549. กรุ งเทพมหานคร: พิมพ์ดี, 2549.
เลขาธิการสภาการศึกษา, สํานักงาน. ประกาศแผนการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2535. [ออนไลน์]
2552. แหล่งที1มา: http://www.onec.go.th/onec_main/page.php?mod=Category&file=index
&parentID=CAT0000018&categoryID=CNT0000009 [13 พฤศจิกายน 2552]
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
งบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี และค่ าใช้ จ่ายในการจัด
การศึกษาสํ าหรับคนพิการในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วม
คําชีแจง
เนื อ งจากนางสาวจุ ฑ ารั ต น์ ขนอม นิ สิ ตระดับ มหาบัณ ฑิ ต สาขาพัฒนศึ ก ษา ภาควิช า
นโยบาย การจัดการ และความเป็ นผูน้ าํ ทางการศึกษา คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้
ทําการวิจยั เรื อง “แนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 สําหรับคนพิการ” โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการวิจ ัย เพือ 1.เพื อ ศึ ก ษางบประมาณในการจัด การศึ ก ษาสํา หรั บ คนพิ ก ารใน
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม 2.เพือศึก ษาค่ าใช้จ่า ยในการจัดการศึ กษาสํา หรับ คนพิก ารใน
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม 3.เพือนําเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยน
ฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม ผูว้ ิจยั จึงขอความร่ วมมือในการตอบ
แบบสอบถามเพือเป็ นประโยชน์ในการนําเสนอแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตามนโยบาย
เรี ยนฟรี 15 สําหรับคนพิการ
แบบสอบถามฉบับนี= มี วตั ถุ ประสงค์เพือศึกษางบประมาณปี 2554 ทีโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วมได้รับตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี และค่าใช้จ่ายทีเกิ ดขึ= นจริ งในการดําเนิ นงาน
จัดการเรี ยนร่ วม เพือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคทีแท้จริ ง อันจะเป็ นประโยชน์ในการนําเสนอแนว
ทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับคนพิการ เนื= อหาประกอบด้วย 4 ตอน
ดังนี=
ตอนที 1 สภาพทัว ไปของโรงเรี ยน
ตอนที 2 งบประมาณในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยน
ร่ วม
ตอนที 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
ตอนที 4 ความคิดเห็นเกียวกับการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี สําหรับ
คนพิการ
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณทุกท่านสําหรับการตอบแบบสอบถาม ทีเป็ นประโยชน์ในการวิจยั
ครั=งนี= มา ณ ทีน= ีดว้ ย
ขอขอบพระคุณอย่างสู ง
นางสาวจุฑารัตน์ ขนอม
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คําชีแจง โปรดเขียนเครื องหมาย  ลงใน  หน้าข้อทีตรงกับความเป็ นจริ ง หรื อเติมข้อความ
ลงในช่ องว่าง เพือประโยชน์ในการนําเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี
15 ปี สําหรับคนพิการ
ชื-อโรงเรียน...................................................สั งกัด.......................................จังหวัด......................
ทีอ- ยู่.................................................................................................................................................
โทรศัพท์.........................................................................โทรสาร...................................................
ตอนที- 1 สภาพทัว- ไปของโรงเรียน
1. โรงเรียนมีจํานวนนักเรียนทังหมดประมาณเท่าใด
1- 500 คน (โรงเรี ยนขนาดเล็ก)
501-1,500 คน (โรงเรี ยนขนาดกลาง)
1,501-2,500 คน (โรงเรี ยนขนาดใหญ่)
2,501 คนขึ=นไป (โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ)
2. ระดับทีเ- ปิ ดสอน
 อนุบาล1 – อนุบาล 3
 อนุบาล – ป.6
 อนุบาล - ม.3
 อนุบาล - ม.6
 ป.1 – ป.6
 ป.1 – ม.3
 ป.1 – ม.6
 ม.1 – ม.6
 ม.4 – ม.6
 อืนๆ (โปรดระบุ).....................................................
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3. จํานวนนักเรียนทังหมด.......................คน จําแนกเป็ น
3.1 นักเรี ยนทัว ไป จํานวน.......................คน
3.2 คนพิการ จํานวน.......................คน จําแนกตามประเภทความพิการ ดังนี=
ประเภทความพิการ

จํานวนคนพิการ จําแนกตามระดับชัน
อ.1 อ.2

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

1. บุคคลทีมีความบกพร่ องทางการเห็น
2. บุคคลทีมีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
3. บุคคลทีมีความบกพร่ องทางสติปัญญา
4. บุคคลทีมีความบกพร่ องทางร่ างกาย
หรื อการ เคลือนไหว หรื อสุขภาพ
5. บุคคลทีมีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้
6. บุค คลที มีความบกพร่ องทางการพูด
และภาษา
7. บุคคลทีมีความบกพร่ องทางพฤติกรรม
หรื ออารมณ์
8. บุคคลออทิสติก
9. บุคคลพิการซ้อน
รวม (คน)

* หมายเหตุ บุคคลพิการซ้อนหมายถึงผูท้ ีมีความพิการมากกว่าหนึงประเภท
4. ครู สอนคนพิการ

จํานวน.......................คน

5. วุฒิการศึกษาของครู ทสี- อนคนพิการ
5.1 มีวฒ
ุ ิการศึกษาพิเศษ
จํานวน.......................คน ดังนี=
ปริ ญญาตรี ดา้ นการศึกษาพิเศษ
จํานวน.......................คน
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ
ปริ ญญาโทด้านการศึกษาพิเศษ
อืนๆ โปรดระบุ..........................................

จํานวน.......................คน
จํานวน.......................คน
จํานวน.......................คน
5.2 มีวฒ
ุ ิการศึกษาพิเศษและผ่านการอบรมด้านการศึกษาพิเศษ จํานวน...............คน ดังนี=
5.2.1 หลักสู ตรฝึ กอบรมครู การศึกษาพิเศษ 200 ชัว โมง จํานวน.......................คน
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5.2.2 หลักสู ตรอืนๆ ทีเกียวข้องกับการศึกษาพิเศษ (โปรดระบุชือหลักสู ตร)
1)...................................................................... จํานวน.....................คน
2)...................................................................... จํานวน.....................คน
3)...................................................................... จํานวน.....................คน
5.2.3 การอบรมเพือพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ (โปรดระบุชือการอบรม)
1)...................................................................... จํานวน.....................คน
2)...................................................................... จํานวน.....................คน
3)...................................................................... จํานวน.....................คน
5.3 ไม่มีวฒ
ุ ิการศึกษาพิเศษ
จํานวน.......................คน
5.4 ไม่มีวฒ
ุ ิการศึกษาพิเศษและผ่านการอบรม
จํานวน.......................คน ดังนี=
5.4.1 หลักสู ตรฝึ กอบรมครู การศึกษาพิเศษ 200 ชัว โมง จํานวน.......................คน
5.4.2 หลักสู ตรอืนๆ ทีเกียวข้องกับการศึกษาพิเศษ (โปรดระบุชือหลักสู ตร)
1)...................................................................... จํานวน.....................คน
2)...................................................................... จํานวน.....................คน
3)...................................................................... จํานวน.....................คน
5.4.3 การอบรมเพือพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ (โปรดระบุชือการอบรม)
1)...................................................................... จํานวน.....................คน
2)...................................................................... จํานวน.....................คน
3)...................................................................... จํานวน.....................คน
6. โรงเรียนจัดการเรียนร่ วมในรู ปแบบใด (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 เรี ยนร่ วมชั=นทัว ไป
 มีครู การศึกษาพิเศษให้คาํ แนะนําปรึ กษา
 รับบริ การจากครู เดินสอน
 รับบริ การจากครู เสริ มวิชาการ
 เรี ยนในชั=นพิเศษและเรี ยนร่ วมบางเวลา
 เรี ยนในชั=นพิเศษตลอดเวลา
 อืนๆ (โปรดระบุ).........................
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ตอนที- 2 งบประมาณในการจัดการศึกษาสํ าหรับคนพิการในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วม
1. งบประมาณของโรงเรียนในการจัดการศึกษา (งบประมาณทีโรงเรี ยนได้รับในการจัดการศึกษา
สําหรับนักเรี ยนทัว ไป)
1.1 งบดําเนินการ รวมทั=งสิ= น
จํานวน.......................บาท จําแนกตามรายการ ดังนี=
1.1.1 ค่าตอบแทน
จํานวน.......................บาท
1.1.2 ค่าวัสดุใช้สอย
จํานวน.......................บาท
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค
จํานวน.......................บาท
1.2 งบบุคลากร รวมทั=งสิ= น
จํานวน.......................บาท จําแนกตามรายการ ดังนี=
1.2.1 เงินเดือน/ ค่าจ้าง จํานวน.......................บาท
1.3 งบลงทุนรวมทั=งสิ= น
จํานวน.......................บาท จําแนกตามรายการ ดังนี=
1.3.1 ค่าครุ ภณั ฑ์
จํานวน.......................บาท
1.3.2 ค่าสิ งก่อสร้าง
จํานวน.......................บาท
1.4 งบอุดหนุนตามนโยบายเรี ยนฟรี
จํานวน.......................บาท
1.5 งบประมาณจากแหล่งอืน
จํานวน.......................บาท
2. งบประมาณของโรงเรียนในการจัดการศึกษาสํ าหรับคนพิการในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วม
(งบประมาณทีโรงเรี ยนได้รับในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ)
2.1 งบดําเนินการ รวมทั=งสิ= น
จํานวน.......................บาท จําแนกตามรายการ ดังนี=
2.1.1 ค่าตอบแทน
จํานวน.......................บาท
จําแนกตามรายการค่าใช้จ่ายดังนี= (โปรดกรอกรายละเอียดหรื อแนบเอกสาร)
1)...................................................................... จํานวน.....................บาท
2)...................................................................... จํานวน.....................บาท
3)...................................................................... จํานวน.....................บาท
2.1.2 ค่าวัสดุใช้สอย
จํานวน.......................บาท
จําแนกตามรายการค่าใช้จ่ายดังนี= (โปรดกรอกรายละเอียดหรื อแนบเอกสาร)
1)...................................................................... จํานวน.....................บาท
2)...................................................................... จํานวน.....................บาท
3)...................................................................... จํานวน.....................บาท
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2.1.3 ค่าสาธารณูปโภค
จํานวน.......................บาท
จําแนกตามรายการค่าใช้จ่ายดังนี= (โปรดกรอกรายละเอียดหรื อแนบเอกสาร)
1)...................................................................... จํานวน.....................บาท
2)...................................................................... จํานวน.....................บาท
3)...................................................................... จํานวน.....................บาท
2.2 งบบุคลากร รวมทั=งสิ= น
จํานวน.......................บาท จําแนกตามรายการ ดังนี=
2.2.1 เงินเดือน/ค่าจ้าง
จํานวน.......................บาท
จําแนกตามรายการค่าใช้จ่ายดังนี= (โปรดกรอกรายละเอียดหรื อแนบเอกสาร)
1)...................................................................... จํานวน.....................บาท
2)...................................................................... จํานวน.....................บาท
3)...................................................................... จํานวน.....................บาท
2.2.2 เงินเพิมพิเศษทีจ่ายควบกับเงินเดือนครู การศึกษาพิเศษ และหรื อครู การศึกษา
พิเศษกรณี เรี ยนร่ วม (เงิน พ.ค.ศ.) จํานวน.......................บาท
จําแนกตามรายการค่าใช้จ่ายดังนี= (โปรดกรอกรายละเอียดหรื อแนบเอกสาร)
1)...................................................................... จํานวน.....................บาท
2)...................................................................... จํานวน.....................บาท
3)...................................................................... จํานวน.....................บาท
2.3 งบลงทุนรวมทั=งสิ= น
จํานวน.......................บาท จําแนกตามรายการ ดังนี=
2.3.1 ค่าครุ ภณั ฑ์
จํานวน.......................บาท
จําแนกตามรายการค่าใช้จ่ายดังนี= (โปรดกรอกรายละเอียดหรื อแนบเอกสาร)
1)...................................................................... จํานวน.....................บาท
2)...................................................................... จํานวน.....................บาท
3)...................................................................... จํานวน.....................บาท
2.3.2 ค่าสิ งก่อสร้าง
จํานวน.......................บาท
จําแนกตามรายการค่าใช้จ่ายดังนี= (โปรดกรอกรายละเอียดหรื อแนบเอกสาร)
1)...................................................................... จํานวน.....................บาท
2)...................................................................... จํานวน.....................บาท
3)...................................................................... จํานวน.....................บาท
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2.4 งบอุดหนุนตามนโยบายเรี ยนฟรี
จํานวน.......................บาท
จําแนกตามรายการค่าใช้จ่ายดังนี= (โปรดกรอกรายละเอียดหรื อแนบเอกสาร)
1)...................................................................... จํานวน.....................บาท
2)...................................................................... จํานวน.....................บาท
3)...................................................................... จํานวน.....................บาท
4)...................................................................... จํานวน.....................บาท
2.5 งบประมาณจากแหล่งอืน
จํานวน.......................บาท
จําแนกตามรายการค่าใช้จ่ายดังนี= (โปรดกรอกรายละเอียดหรื อแนบเอกสาร)
1)...................................................................... จํานวน.....................บาท
2)...................................................................... จํานวน.....................บาท
3)...................................................................... จํานวน.....................บาท
4)...................................................................... จํานวน.....................บาท
3. แหล่งงบประมาณเพือ- การจัดการเรียนร่ วม ปี งบประมาณ 2554
3.1 เงินงบประมาณตามแผนการจัดการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล (คูปอง)
3.2 เงินตามโครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
ทีได้รับการจัดสรร จากศูนย์การศึกษาพิเศษ
3.3 เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
3.4 เงินสนับสนุนอืนๆ (โปรดระบุแหล่งทีมา)
1) ………………………………………...……….
2) ………………………………………...……….
3) ………………………………………...……….

จํานวน.......................บาท
จํานวน.......................บาท
จํานวน.......................บาท
จํานวน.......................บาท
จํานวน.......................บาท
จํานวน.......................บาท

4. งบประมาณทีไ- ด้ รับตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สํ าหรับคนพิการ แบ่ งเป็ น

ค่าจัดการเรี ยนการสอน
ค่าหนังสื อเรี ยน
ค่าอุปกรณ์การเรี ยน
ค่าเครื องแบบนักเรี ยน
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน

จํานวน................................บาท
จํานวน................................บาท
จํานวน................................บาท
จํานวน................................บาท
จํานวน................................บาท
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ตอนที- 3 ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษาสํ าหรับคนพิการในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วม
1. ค่ าใช้ จ่ายของโรงเรียนในการจัดการศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรี ยนทัว ไป)
1.1 งบดําเนินการ รวมทั=งสิ= น
จํานวน.......................บาท จําแนกตามรายการ ดังนี=
1.1.1 ค่าตอบแทน
จํานวน.......................บาท
1.1.2 ค่าวัสดุใช้สอย
จํานวน.......................บาท
1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค
จํานวน.......................บาท
1.2 งบบุคลากร รวมทั=งสิ= น
จํานวน.......................บาท จําแนกตามรายการ ดังนี=
1.2.1 เงินเดือน/ค่าจ้าง
จํานวน.......................บาท
1.3 งบลงทุนรวมทั=งสิ= น
จํานวน.......................บาท จําแนกตามรายการ ดังนี=
1.3.1 ค่าครุ ภณั ฑ์
จํานวน.......................บาท
1.3.2 ค่าสิ งก่อสร้าง
จํานวน.......................บาท
1.4 งบอุดหนุน
จํานวน.......................บาท
1.5 รายจ่ายอืน
จํานวน.......................บาท
2. ค่ าใช้ จ่ายของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วมในการจัดการศึกษาสํ าหรับคนพิการ (ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ)
2.1 งบดําเนินการ รวมทั=งสิ= น
จํานวน.......................บาท จําแนกตามรายการ ดังนี=
2.1.1 ค่าตอบแทน
จํานวน.......................บาท
จําแนกตามรายการค่าใช้จ่ายดังนี= (โปรดกรอกรายละเอียดหรื อแนบเอกสาร)
1)...................................................................... จํานวน.....................บาท
2)...................................................................... จํานวน.....................บาท
3)...................................................................... จํานวน.....................บาท
4)...................................................................... จํานวน.....................บาท
2.1.2 ค่าวัสดุใช้สอย
จํานวน.......................บาท
จําแนกตามรายการค่าใช้จ่ายดังนี= (โปรดกรอกรายละเอียดหรื อแนบเอกสาร)
1)...................................................................... จํานวน.....................บาท
2)...................................................................... จํานวน.....................บาท
3)...................................................................... จํานวน.....................บาท
4)...................................................................... จํานวน.....................บาท
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2.1.3 ค่าสาธารณูปโภค
จํานวน.......................บาท
จําแนกตามรายการค่าใช้จ่ายดังนี= (โปรดกรอกรายละเอียดหรื อแนบเอกสาร)
1)...................................................................... จํานวน.....................บาท
2)...................................................................... จํานวน.....................บาท
3)...................................................................... จํานวน.....................บาท
4)...................................................................... จํานวน.....................บาท
2.2 งบบุคลากร รวมทั=งสิ= น
จํานวน.......................บาท จําแนกตามรายการ ดังนี=
2.2.1 เงินเดือน/ค่าจ้าง
จํานวน.......................บาท
จําแนกตามรายการค่าใช้จ่ายดังนี= (โปรดกรอกรายละเอียดหรื อแนบเอกสาร)
1)...................................................................... จํานวน.....................บาท
2)...................................................................... จํานวน.....................บาท
3)...................................................................... จํานวน.....................บาท
4)...................................................................... จํานวน.....................บาท
2.2.2 เงินเพิมพิเศษทีจ่ายควบกับเงินเดือนครู การศึกษาพิเศษ และหรื อครู การศึกษา
พิเศษกรณี เรี ยนร่ วม (เงิน พ.ค.ศ.)
จํานวน.......................บาท
จําแนกตามรายการค่าใช้จ่ายดังนี= (โปรดกรอกรายละเอียดหรื อแนบเอกสาร)
1)...................................................................... จํานวน.....................บาท
2)...................................................................... จํานวน.....................บาท
3)...................................................................... จํานวน.....................บาท
4)...................................................................... จํานวน.....................บาท
2.3 งบลงทุนรวมทั=งสิ= น
จํานวน.......................บาท จําแนกตามรายการ ดังนี=
2.3.1 ค่าครุ ภณั ฑ์
จํานวน.......................บาท
จําแนกตามรายการค่าใช้จ่ายดังนี= (โปรดกรอกรายละเอียดหรื อแนบเอกสาร)
1)...................................................................... จํานวน.....................บาท
2)...................................................................... จํานวน.....................บาท
3)...................................................................... จํานวน.....................บาท
4)...................................................................... จํานวน.....................บาท
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2.3.2 ค่าสิ งก่อสร้าง
จํานวน.......................บาท
จําแนกตามรายการค่าใช้จ่ายดังนี= (โปรดกรอกรายละเอียดหรื อแนบเอกสาร)
1)...................................................................... จํานวน.....................บาท
2)...................................................................... จํานวน.....................บาท
3)...................................................................... จํานวน.....................บาท
4)...................................................................... จํานวน.....................บาท
2.4 รายจ่ายอืน
จํานวน.......................บาท
จําแนกตามรายการค่าใช้จ่ายดังนี= (โปรดกรอกรายละเอียดหรื อแนบเอกสาร)
1)...................................................................... จํานวน.....................บาท
2)...................................................................... จํานวน.....................บาท
3)...................................................................... จํานวน.....................บาท
4)...................................................................... จํานวน.....................บาท
3. ค่ าใช้ จ่ายตามงบประมาณนโยบายเรียนฟรี 15 ปี จําแนกตามค่ าใช้ จ่าย ดังนี
3.1 ค่าจัดการเรี ยนการสอน (โปรดกรอกรายละเอียดและแนบเอกสารเกี ยวกับค่าจัดการ
เรี ยนการสอน)
รายการค่าจัดการเรี ยนการสอน

จํานวนเงิน
(บาท)

สําหรับคนพิการประเภทใดบ้าง
(โปรดระบุ)

............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................

.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
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3.2 ค่าหนังสื อเรี ยนสําหรับคนพิการ (โปรดกรอกรายละเอียดและแนบเอกสารเกี ยวกับ
หนังสื อเรี ยนทีคนพิการแต่ละประเภทใช้และราคา)
ชือหนังสื อเรี ยนสําหรับคนพิการ จํานวน (เล่ม)
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................

รวมราคา
(บาท)

ใช้สาํ หรับคนพิการประเภทใดบ้าง
(โปรดระบุ)

......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................

.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

3.3 ค่าอุปกรณ์การเรี ยนสําหรับคนพิการ (โปรดกรอกรายละเอียดหรื อแนบเอกสารเกียวกับ
อุปกรณ์การเรี ยนทีคนพิการแต่ละประเภทใช้และราคา)
จํานวน รวมราคา
อุปกรณ์การเรี ยนสําหรับคนพิการ
(เครื อง)
(บาท)
เครื องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์ (Bariller) ขนาดตัวอักษรมาตรฐาน
................. .................
................. .................
เครื องพิมพ์อกั ษรเบรลล์ดว้ ยระบบคอมพิวเตอร์
เครื องอิเล็กทรอนิกส์ขยายข้อความและภาพสี หรื อขาวดําพร้อมจอ
................. .................
เครื องอิเล็กทรอนิกส์ขยายภาพแบบดิจิตอลพร้อมโทรทัศน์
................. .................
เครื องแสดงผลอักษรเบรลล์
................. .................
เครื องเปิ ดฟังหนังสื อเสี ยง สําหรับหนังสื อเสี ยงระบบเดซี
................. .................
เครื องอ่านหนังสื อแสดงผลเป็ นเสี ยง (Reading Machine)
................. .................
เครื องเขียนอักษรเบรลล์ดว้ ยมือชนิดพกพา (Slate and Stylus)
................. .................
เครื องช่วยฟังแบบทัดหลังหู
................. .................
เครื องช่วยฟังระบบ FM แบบไร้สาย
................. .................
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จํานวน
(เครื อง)
เครื องส่ งระบบ FM (Transmitter) แบบไร้สาย
.................
เครื องแปลงสัญญาณเสี ยงภายนอกประสาทหูเทียม
.................
อุปกรณ์แสดงริ มฝี ปากสําหรับผูท้ ีรับรู้ภาษาจากการอ่านริ มฝี ปาก
.................
โปรแกรมอ่านหนังสื อภาษาอังกฤษผ่านเครื องสแกนเนอร์
.................
โต๊ะวางมอนิเตอร์ทีเป็ นจอภาพแบบสัมผัสพร้อมเก้าอี=
.................
โต๊ะเขียนหนังสื อแบบปรับระดับสู ง-ตําทีปรับระนาบเอียงได้พร้ อม .................
เก้าอี=
.................
โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ระดับ ปรับระดับสู ง-ตํา แยกระดับพร้อมเก้าอี=
.................
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านจอภาพบนวินโดวส์ (Screen Reader for Windows) .................
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขยายภาพและอักษร
.................
จอภาพแบบสัมผัส แบบติดตั=งภายนอก
.................
อืนๆ (โปรดระบุ)
.................
……………………………………………………………………… .................
……………………………………………………………………… .................
……………………………………………………………………… .................
อุปกรณ์การเรี ยนสําหรับคนพิการ

รวมราคา
(บาท)
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................

3.4 ค่าเครื องแบบนักเรี ยนสําหรับคนพิการ
รวมค่าเครื องแบบนักเรี ยน
สําหรับคนพิการ
บุคคลทีมีความบกพร่ องทางการเห็น
จํานวน........................บาท
บุคคลทีมีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
จํานวน........................บาท
บุคคลทีมีความบกพร่ องทางสติปัญญา
จํานวน........................บาท
บุคคลทีมีความบกพร่ องทางร่ างกาย หรื อการเคลือนไหว หรื อสุขภาพ จํานวน........................บาท
บุคคลทีมีปัญหาการเรี ยนรู้
จํานวน........................บาท
บุคคลทีมีความบกพร่ องทางการพูดและภาษา
จํานวน........................บาท
บุคคลทีมีปัญหาทางพฤติกรรมหรื ออารมณ์
จํานวน........................บาท
บุคคลออทิสติก
จํานวน........................บาท
บุคคลพิการซ้อน
จํานวน........................บาท
ประเภทความพิการ

344
3.5 ค่ากิ จกรรมพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยนสําหรับคนพิการ (โปรดกรอกรายละเอียดหรื อแนบ
เอกสารเกียวกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนสําหรับคนพิการ)
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนสําหรับคนพิการ

จํานวนเงิน
(บาท)

ใช้สาํ หรับคนพิการประเภท
ใดบ้าง (โปรดระบุ)

.........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
........................................
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ตอนที- 4 ความคิดเห็นเกีย- วกับการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สํ าหรับคนพิการ
1. โรงเรี ยนของท่ านมีระบบการจัดการศึกษา สื- อ สิ- งอํานวยความสะดวกในด้ านการศึกษาสํ าหรั บ
คนพิการอย่างไรบ้ าง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. ปัญหาที-พบในการจัดการศึกษา สื- อ สิ- งอํานวยความสะดวกในด้ านการศึกษาสํ าหรับคนพิการใน
โรงเรียนมีอะไรบ้ าง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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3. ท่านมีความความคิดเห็นอย่างไรต่ อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. งบประมาณที-ได้ รับตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี เพียงพอต่ อความต้ องการของโรงเรี ยนหรื อไม่
เพราะอะไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. ท่ านเห็นด้ วยกับการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สํ าหรับคนพิการ หรือไม่
อย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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6. ท่ านมีข้อเสนอแนะอย่ างไร ต่ อการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สํ าหรั บคน
พิการ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณอย่างสู งทีกรุ ณาสละเวลาให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามเพือเป็ น
ประโยชน์ในการวิจยั ครั=งนี=
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ภาคผนวก ข
ประเด็นการสั มภาษณ์

กรอบคําถามสํ าหรับการสั มภาษณ์ สัมภาษณ์ หัวหน้ ากลุ่มจัดการศึกษาเรียนร่ วม สํ านักบริ หารงาน
การศึกษาพิเศษ สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
- กลุ่มจัดการศึกษาพิเศษ ฝ่ ายจัดการศึกษาเรี ยนร่ วม สํานักบริ หารการศึกษาพิเศษ จะมีการ
ปรับเพิมนโยบายในการจัดการเรี ยนร่ วมสําหรับคนพิการหรื อไม่ และจะมีทิศทางเป็ นอย่างไร
- ปั ญหาการศึกษาของเด็กพิการในปั จจุบนั มีเรื องใดบ้าง และปั ญหาแต่ละประเภทมีระดับ
ความรุ นแรงอย่างไร
- แหล่งงบประมาณและจํานวนงบประมาณทีโรงเรี ยนจัดการเรี ยนร่ วมได้รับ มีแหล่งทีมา
จากทีใดบ้าง และควรเพิมงบประมาณสนับสนุนการศึกษาสําหรับคนพิการในส่ วนใดบ้าง
- ข้อคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะเกี ยวกับการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี
สําหรับคนพิการ
กรอบคําถามสํ าหรับการสั มภาษณ์ ทีป- รึกษาด้ านคนพิการและผู้ด้อยโอกาส สํ านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืน ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
- ปั ญหาการศึกษาของเด็กพิการในปั จจุบนั มีเรื องใดบ้าง และปั ญหาแต่ละประเภทมีระดับ
ความรุ นแรงอย่างไร
- แหล่งงบประมาณและจํานวนงบประมาณทีโรงเรี ยนจัดการเรี ยนร่ วมได้รับ มีแหล่งทีมา
จากทีใดบ้าง และควรเพิมงบประมาณสนับสนุนการศึกษาสําหรับคนพิการในส่ วนใดบ้าง
- ปัญหาการจัดการศึกษาพิเศษในปัจจุบนั รวมถึงการจัดการเรี ยนร่ วมคืออะไร
- นโยบายในการจัดการศึ ก ษาพิ เศษในปั จ จุ บ นั และนโยบายการจัดการศึ ก ษาพิเ ศษใน
อนาคต เป็ นอย่างไร
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กรอบคําถามสํ าหรับการสั มภาษณ์ผ้อู าํ นวยการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วม/ครู การศึกษาพิเศษ
- นโยบายของโรงเรี ยน ในการจัดการเรี ยนร่ วมสําหรับคนพิการเป็ นอย่างไร และท่านมี
ทัศนคติอย่างไรต่อการรับเด็กพิการเข้าเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติ
- ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคที มี ต่ อ การจัด บริ ก ารและการจัด การศึ ก ษาสํ า หรั บ เด็ ก พิ ก ารใน
โรงเรี ยนมีดา้ นใดบ้าง
- ในปัจจุบนั งบประมาณทีได้รับเพียงพอหรื อไม่ และขาดเหลือในส่ วนใด
- ในการจัดการเรี ยนร่ วม รัฐบาลควรเพิมงบประมาณในส่ วนใดบ้าง ด้วยเหตุใด
- ความคิดเห็นเกี ยวกับนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี ในแง่ของการจัดสรรงบประมาณสําหรับ
คนพิการ
กรอบคําถามสํ าหรับการสั มภาษณ์ผ้ปู กครองของนักเรียนพิการ
- เคยถูกโรงเรี ยนปฏิเสธการรับเข้าเรี ยนหรื อไม่
- ได้รับเงินช่ วยเหลือจากรัฐบาลในส่ วนใดบ้าง และอยากให้รัฐบาลเพิมเงินช่วยเหลือใน
ส่ วนใดสําหรับคนพิการ เพราะเหตุใด
- อยากให้รัฐบาลจัดบริ การด้านการศึกษาสําหรับคนพิการอย่างไร
- มีขอ้ เสนอแนะให้รัฐบาลสนับสนุนคนพิการในด้านใดบ้าง
- ท่านมีทศั นคติทีมีต่อนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี อย่างไร
- เงินทีได้รับจากนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากน้อยเพียงใด และควร
เพิมเติมในส่ วนใด เพราะเหตุใด
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นางสาวจุฑารัตน์ ขนอม เกิดเมือวันที 22 มีนาคม พ.ศ.2527 ณ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ สากล วิชาเอกขับ
ร้องสากล มหาวิทยาลัยศรี นคริ ทรวิโรฒ ในปี การศึกษา 2549 และเข้าศึกษาต่อประดับปริ ญญา
มหาบัณฑิต ในสาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็ นผูน้ าํ ทางการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมือปี การศึกษา 2551

