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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
เรื่อง หลักเกณฑการใหครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย ไดรับการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง และมาตรา ๑๒ (๖) แหงพระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑการใหครูการศึกษาพิเศษ ครูและคณาจารย ไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาศั กยภาพ องค ความรู การศึกษาต อเนื่อ งและทั กษะในการจัด การศึก ษาสําหรับคนพิ การไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
เรื่อง หลักเกณฑการใหครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย ไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในทุกระดับหรือหนวยงานการศึกษาอื่น
ทั้งของรัฐและเอกชนที่มีคนพิการเขาเรียนหรือที่พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสําหรับคนพิการ
“ครูการศึกษาพิเศษ” หมายความวา ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเ ศษสูงกวาระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป และปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
“ครู” หมายความวา บุคลากรซึ่งประกอบวิช าชีพ หลัก ทางดา นการเรีย นการสอน และ
การสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา
“คณาจารย” หมายความวา บุคลากรซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัยทางดาน
การศึกษาพิเศษในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
ขอ ๔ ใหครูการศึกษาพิเ ศษ ครู และคณาจารย ไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
องคความรู การศึกษาตอเนื่องและทักษะในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ดังตอไปนี้
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(๑) ไดรับการฝกอบรมหรือพัฒนาใหมีทักษะเฉพาะในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
แตละประเภท อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๒) ไดรับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิช าชีพอยางนอยสามป
ตอครั้ง
(๓) สงเสริมและสนับสนุน ใหไดรับการศึกษาตอเนื่องทางดานการศึกษาพิเศษหรือพัฒนา
องคความรูทางการศึกษาพิเศษที่สูงกวาระดับปริญญาตรี
(๔) สงเสริม และพัฒนาดานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและความจําเปนในการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ
ขอ ๕ เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ การดําเนินการตามขอ ๔ ใหมี
หลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) การฝ กอบรมหรือ พัฒ นาให มีทั ก ษะเฉพาะในการจัด การศึ ก ษาตาม (๑) ของข อ ๔
ตองเปนหลักสูตรกลางที่คณะกรรมการไดกําหนดไวตามความเหมาะสมและมีลักษณะเฉพาะเพื่อคนพิการ
แตล ะประเภท และสถานศึก ษาหรื อหนวยงานที่ เกี่ ยวของได นํา หลั กสูต รกลางดั งกล าวไปใช การ
ฝกอบรมหรือพัฒนานั้น ในการนี้ หากคณะกรรมการเห็นวาสถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของใด
ไดกําหนดหลักสูตรขึ้นเองมีความเหมาะสม คณะกรรมการก็สามารถใหความเห็น ชอบและถือเปน
หลักสูตรที่ใชฝกอบรมหรือพัฒนานั้นได
(๒) การพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพตาม (๒) ของขอ ๔ ตองเปน
หลักสูตรซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบไดจัดทําขึ้นเพื่อใชในการฝกอบรมเปนการเฉพาะ โดยหลักสูตรนั้น
จะต อ งมี ลั ก ษณะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ การศึ ก ษาพิ เ ศษ ซึ่ ง มี จุ ด มุ ง หมายและ
วัตถุประสงครวมทั้งโครงสรางหลักสูตรการฝกอบรมที่ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดจน
มีการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรนั้น
(๓) การสงเสริมและสนับสนุนใหไดรับการศึกษาตอเนื่องที่สูงกวาระดับปริญญาตรี ตาม (๓)
ของขอ ๔ ตองเปนการศึกษาที่มีการกําหนดประเภทของทุน สาขาวิชาที่จะศึกษา สถานศึกษา ทั้งใน
และตางประเทศ และระยะเวลาการศึกษา
(๔) การส ง เสริ ม และพั ฒ นาด า นอื่ น ๆ ตาม (๔) ของข อ ๔ ต อ งมี จุ ด มุ ง หมายและ
วัตถุประสงค รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการดําเนินการดังกลาว
ขอ ๖ การพัฒ นาศักยภาพครูการศึ กษาพิเ ศษ ครู และคณาจารย ใหสวนราชการหรื อ
หนวยงานตนสังกัดรวมกับหนวยงาน สถาบัน หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรูปแบบและวิธีการในการพัฒนา
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ศักยภาพเพื่อใหครูก ารศึ กษาพิเศษ ครู และคณาจารย ดังกลาวสามารถนํ าไปจัดการศึก ษาสํ าหรั บ
คนพิการ ใหมีประสิทธิภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น
ขอ ๗ การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย ใหสวนราชการ
หนวยงานตนสังกัด หรือกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ สนับสนุนงบประมาณ
ใหเหมาะสมและเพียงพอ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร ลักษณวิศิษฏ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

