
1/4 
 

 

เอกสารแนบท้าย  

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน 
ประกอบการพิจารณารับรองข้อมูลการด้อยโอกาส 

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง                                                                                       
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  

 ผู้ด้อยโอกาสที่มีสิทธิขอรับทุน ได้แก่ ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบในกรณีต่างๆ (ตามที่ระบุ
ไว้ในประกาศ กสศ.) อันจะส่งผลให้ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อ่ืน โดยผู้ด้อยโอกาสประเภทต่างๆที่
ประสงค์จะขอรับทุนต้องมีการรับรองข้อมูลการด้อยโอกาสของกลุ่มเป้าหมายโครงการ มีความน่าเชื่อถือ ชัดเจน 
สามารถอ้างอิงตรวจสอบได้ ให้ผู้ขอรับทุน/สถาบันการศึกษาจัดให้มีเอกสารหลักฐานสนับสนุนการพิจารณารับรอง
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับแต่ละลักษณะ/ประเภทของผู้รับทุนตามโครงการนี้ และแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้
ประสบภาวะดังกล่าว อันจะส่งผลให้ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อ่ืน โดยเอกสารหลักฐานเป็นเอกสาร
ต้นฉบับ ในกรณีที่เป็นเอกสารส าเนาจัดให้มีการรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน มา
พร้อมกับใบสมัคร ตามแนวทาง/ตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 

 
ลักษณะ/ประเภทของผู้รับทุน เอกสารหลักฐานสนับสนุนการ

พิจารณา 
(1) เด็กเร่ร่อน หมายถึง เด็กที่ไม่มีที่อยู่อาศัยพักพิงเป็นหลักแหล่งแน่นอน ด ารงชีวิตอยู่

อย่างไร้ทิศทางขาดปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต เสี่ยงต่อการประสบภัยอันตราย
และเป็นปัญหาสังคม 

 ห ลั ก ฐ า น จ า ก ส่ ว น ร า ช ก า ร ที่
เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ประสบ
ภาวะ อันจะส่งผลให้ไม่ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาท่ีเสมอภาคกับผู้อื่น  

(2) เด็กท่ีถูกทอดทิ้งหรือเด็กก าพร้า หมายถึง เด็กที่มารดาคลอดทิ้งไว้ในโรงพยาบาลหรือ
ตามสถานท่ีต่างๆ รวมไปถึงเด็กท่ีบิดามารดาปล่อยทิ้งไว้ให้มีชีวิตอยู่ล าพังหรืออยู่กับ
บุคคลอื่น โดยไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดา ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุจากปัญหาการ
หย่าร้างหรือครอบครัวแตกแยก มีสภาพชีวิตอยู่ท่ามกลางความสับสนขาดความรัก 
ความอบอุ่น ตลอดถึงเด็กท่ีขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู อันเนื่องมาจากสาเหตุอื่น 

 มรณบัตรของบิดา/มารดา 

 ห ลั ก ฐ า น จ า ก ส่ ว น ร า ช ก า ร ที่
เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ประสบ
ภาวะ อันจะส่งผลให้ไม่ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาท่ีเสมอภาคกับผู้อื่น  

(3) เด็กที่ถูกท าร้ายทารุณ หมายถึง เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ทางร่างกายหรือทาง
จิตใจชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นสุข ระแวง หวาดกลัว เนื่องจากถูกท าร้ายทารุณ ถูกบีบคั้น 
กดดัน จากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง 

 ห ลั ก ฐ า น จ า ก ส่ ว น ร า ช ก า ร ที่
เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ประสบ
ภาวะ อันจะส่งผลให้ไม่ได้รับโอกาส
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ลักษณะ/ประเภทของผู้รับทุน เอกสารหลักฐานสนับสนุนการ
พิจารณา 

ทางการศึกษาท่ีเสมอภาคกับผู้อื่น  
(4) ผู้พ้นโทษ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการปลดปลอ่ยจากเรอืนจ าหรือทัณฑสถาน ได้รับการพัก

การลงโทษ ลดวันต้องโทษจ าคุก อภัยโทษ และได้รับการปลดปล่อยเมื่อจ าคุกครบ
ก าหนดตามค าพิพากษาของศาล รวมทั้งผู้พ้นจากการคุมประพฤติ ผู้พ้นจากการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  พ.ศ. 
2545  

 เอกสารรับรองการพ้นโทษ 
 หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ประสบ

ภาวะ อันจะส่งผลให้ไม่ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาท่ีเสมอภาคกับผู้อื่น  

(5) เด็กท่ีได้รับผลจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ หมายถึง เด็กที่ติด
เช้ือเอดส์ หรือมีบิดามารดาเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ เป็นเด็กที่ถูกสังคมรังเกียจ เป็น
เหตุให้เด็กไม่สามารถเข้ารับการศึกษาหรือบริการอื่น ๆ ร่วมกับเด็กปกติทั่วไปได้ 

 ใบรับรองแพทย์ 
 หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ประสบ

ภาวะ อันจะส่งผลให้ไม่ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาท่ีเสมอภาคกับผู้อื่น  

(6) ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ 

 ผู้ติดเช้ือ HIV หมายถึง บุคคลที่มีกลุ่มอาการของโรคที่เกิดกับระบบภูมิคุ้มกัน
ของร่างกายเสื่อมหรือบกพร่อง ซึ่งเกิดขึ้นมาภายหลังไม่ได้เป็นมาแต่ก าเนิด โดย
มีสาเหตุมาจากเช้ือไวรัส Human Immune Deficiency Virus 

 ผู้ป่วยเอดส์ หมายถึง ผู้ได้รับเช้ือเอดส์แล้ว และเมื่อร่างกายอ่อนแอ ระบบ
ภูมิคุ้มกันเสื่อมหรือไม่มีภูมิคุ้มกันของร่างกาย เกิดการติดเช้ือโรคอื่นๆได้ง่าย 

 ผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ติดเช้ือ HIV และผู้ป่วยเอดส์ หมายถึง ครอบครัวของผู้
ติดเชื้อ HIV และ ผู้ป่วยเอดส์ 

 ใบรับรองแพทย์ 

 หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ประสบ
ภาวะ อันจะส่งผลให้ไม่ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาท่ีเสมอภาคกับผู้อื่น  

(7) ผู้พิการ 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแต่ระดับ
เล็กน้อยจนถึงตาบอดสนิท ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

 คนตาบอด หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นมาก จนต้องใช้สื่อสัมผัสและสื่อ
เสียงหาก     ตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้ว อยู่ในระดับ 6 
ส่วน 60 (6/60) หรือ 20 ส่วน 200 (20/200) จนถึงไม่สามารถรับรู้เรื่องแสง 

 คนเห็นเลือนราง หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็น แต่ยังสามารถอ่านอักษร
ตัวพิมพ์ขยายใหญ่ด้วยอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หรือเทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวก หากวัดความชัดเจนของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ 6 
ส่วน 18 (6/18) หรือ 20 ส่วน 70(20/70) 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับหู
ตึงน้อยจนถึงหูหนวก ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 คนหูหนวก หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถเข้าใจการพูด
ผ่านทางการได้ยินไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งโดย ท่ัวไปหากตรวจการ
ได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยิน 90 เดซิเบลขึ้นไป 

 คนหูตึง หมายถึง บุคคลที่มีการได้ยินเหลืออยู่เพียงพอที่จะได้ยินการพูดผ่าน
ทางการได้ยิน โดยทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งหากตรวจวัดการได้ยินจะมีการ
สูญเสียการได้ยินน้อยกว่า 90 เดซิเบลลงมาถึง 26 เดซิเบล 

 ใบรับรองแพทย์ 

 หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ประสบ
ภาวะ อันจะส่งผลให้ไม่ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาท่ีเสมอภาคกับผู้อื่น  
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ลักษณะ/ประเภทของผู้รับทุน เอกสารหลักฐานสนับสนุนการ
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บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่ บุคคลที่มีความจ ากัดอย่างชัดเจนใน
การปฏิบัติตน(Functioning) ในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทาง
สติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยอย่างมีนัยส าคัญ ร่วมกับความจ ากัดของทักษะการ
ปรับตัวอีกอย่างน้อย 2 ทักษะจาก 10 ทักษะได้แก่ การสื่อความหมาย การดูแล
ตนเอง การด ารงชีวิตภายในบ้านทักษะทางสังคม/การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การรู้จัก
ใช้ทรัพยากรในชุมชน การรู้จักดู แลควบคุมตนเอง การน าความรู้มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การท างาน การใช้เวลาว่าง การรักษาสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัย ท้ังนี้ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ 18 ปี 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ซึ่งแบ่งเป็น
2 ประเภท ดังนี ้

 บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว ได้แก่ บุคคลที่มี
อวัยวะไม่สมส่วนหรือขาดหายไป กระดูกหรือกล้ามเนื้อผิดปกติ มีอุปสรรคใน
การเคลื่อนไหวความบกพร่องดังกล่าว อาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรค
ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกการไม่สมประกอบ มาแต่ก าเนิดอุบัติเหตุและ
โรคติดต่อ 

 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ ได้แก่ บุคคลที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังหรือมี
โรคประจ าตัวซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา ซึ่งมีผลท าให้เกิดความจ าเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติในการท างาน
ของสมองบางส่วน ที่แสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้น
เฉพาะความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ การอ่าน การเขียน การคิด
ค านวณ ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ในด้านท่ีบกพร่องได้ทั้งที่มีระดับสติปัญญาปกติ 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องใน
การเปล่งเสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติอัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติหรือ
บุคคลที่มีความบกพร่อง ในเรื่องความเข้าใจหรือการใช้ภาษาพูด การเขียนหรือระบบ
สัญลักษณ์อื่นที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหาและหน้าที่ของ
ภาษา 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ ได้แก่ บุคคลที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนไปจากปกติเป็นอย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งเป็นผลจาก ความบกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการ
รับรู้อารมณ์หรือความคิดเช่น โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรคสมองเสื่อม เป็นต้น 
บุคคลออทิสติก ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติของระบบการท างานของสมอง
บางส่วนซึ่งส่งผลต่อความบกพร่องทางพัฒนาการด้านภาษา ด้านสังคมและการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และมีข้อจ ากัดด้านพฤติกรรม หรือมีความสนใจจ ากัดเฉพาะ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความผิดปกตินั้นค้นพบได้ก่อนอายุ 30 เดือน 
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ลักษณะ/ประเภทของผู้รับทุน เอกสารหลักฐานสนับสนุนการ
พิจารณา 

บุคคลพิการซ้อน ได้แก่ บุคคลที่มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่าหนึ่ง
ประเภทในบุคคลเดียวกัน 

 


