กองทุนส่งเสริม
และพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ
(Educational Promotion and Development Fund for Handicapped Group)

ติดต่อสอบถามข้อมูล
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ
โทรศัพท์ 0-2288-5562 0-2628-8969
www.special.obec.go.th
Email: work_pbb@hotmail.com

สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ประจำเดือนพฤษภำคม

งบประมาณปี งบประมาณ 2561
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
 รายได้เงินอุดหนุ นหน่ วยงานภาครัฐ

จานวน 82.50 ล้านบาท

 รายได้อน่ื

จานวน 35.46 ล้านบาท

 รวมรายได้

จานวน 117.97 ล้านบาท

 รวมรายจ่าย

จานวน 66.83 ล้านบาท

 รายได้สูงกว่ารายจ่ายสุทธิ

จานวน 51.14 ล้านบาท

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ
ประจาปี งบประมาณ 2561
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โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง การจัดทาแผนการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
สาหรับผูเ้ รียนทีม่ คี วามบกพร่องทางการเห็นและมีความบกพร่องอื่นร่วมด้วย
สาหรับครูในโรงเรียนสอนคนตาบอดในประเทศไทย

• หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบโครงการ มูลนิธิธรรมิกชนเพือ่ คนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ จากการไปติดตามโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง การจัดทาแผนการเรียนรู ้
แบบบูรณาการสาหรับผูเ้ รียนทีม่ คี วามบกพร่องทางการเห็นและมีความบกพร่องอืน่ ร่วมด้วยสาหรับครูในโรงเรียนสอนคน
ตาบอดในประเทศไทย รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมอานวยสุข จังหวัดขอนแก่น เมือ่ วันที่ 4 – 6 เมษายน 2561 มีผูเ้ ข้ารับการ
อบรม จ านวน 65 คน เป็ นการฝึ กอบรมเชิงปฏิบ ตั ิการให้ความรู ก้ บั ครู ในโรงเรียนสอนคนตาบอดในประเทศไทย
เกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนรูแ้ บบบูรณาการสาหรับผูเ้ รียนทีม่ คี วามบกพร่องทางการเห็นและมีความบกพร่องอื่นร่วม
ด้วย จากการสังเกตการณ์ ครู ในโรงเรียนสอนคนตาบอดในประเทศไทยได้ร บั ความรู แ้ ละทักษะเกี่ยวกับการจัดท า
แผนการเรียนรูแ้ บบบูรณาการทีส่ อดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสาหรับบุคลที่มคี วามบกพร่องทางการเห็น
และมีความบกพร่องอื่นร่วมด้วย จากปัญหาต่างๆ และมีการแก้ปญ
ั หาร่วมกัน เป็ นไปตามวัตถุประสงค์กลุ่มเป้ าหมาย
และตัวชี้วดั ทีก่ าหนดไว้
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โครงการพัฒนาและฟื้ นฟูเด็กพิการในชุมชนโดยครอบครัว

• หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบโครงการ มูลนิธิศูนย์รวมมิตรเพือ่ เด็กและเยาวชน
• ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ จากการไปติดตามโครงการ ณ โรงพยาบาลแม่ฟ้า จังหวัดเชียงราย เมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 2561 ในกิจกรรมที่ 1 จัดศู นย์การเรียนรู แ้ ม่ฟ้าหลวง วิทยากรประกอบด้วยพยาบาลและ
เจ้าหน้าทีข่ องโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ดาเนินกิจกรรมโดยนาผูป้ กครองฝึ กท่าบริหารร่างกายและให้เด็กพิการได้
ฝึ กกลา้ มเนื้อมัดเล็ก ฝึ กการนัง่ ฝึ กการจับเดิน ส่วนใหญ่จะเป็ นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปญั ญาซา้ ซ้อนกับ
ทางร่างกาย ส่งผลให้การฟื้ นฟูลา่ ช้า จึงจาเป็ นต้องให้ผูป้ กครองช่วยฝึ กท่าบริหารทุกวัน มูลนิธิศูนย์รวมมิตรเพือ่
เด็ก และเยาวชนร่ ว มกับ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบลในพื้น ที่ ออกเยี่ย มบา้ นเด็ก พิก ารที่ไ ม่ ส ามารถ
เคลือ่ นไหวได้ โดยไปให้ความรู ้ และช่วยฟื้ นฟูร่างกาย จากการสังเกตการณ์ ผูป้ กครองให้ความร่วมมือในการฝึ ก
เป็ นอย่างดี แต่การสือ่ สารในช่วงทากิจกรรมค่อนขา้ งลาบาก เนื่องจากผูป้ กครองเป็ นชาติพนั ธ์ชนเผ่า จาเป็ นต้องมี
ล่ามแปลภาษา การดาเนินโครงการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ กลุม่ เป้ าหมาย และตัวชี้วดั ทีก่ าหนดไว้
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โครงการวิจยั เรื่อง การนาร่องการจัดการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ
ในระดับมัธยมศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

• หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบโครงการ สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลาพูน
• ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ จากการไปติดตามโครงการ ณ โรงเรียนศึ กษาสงเคราะห์จิตอารีฯ
จังหวัดลาปาง เมื่อวันที่ 28 – 29 เมษายน 2561 ในกิจกรรมที่ 5 การขยายเครือข่ายการเรียนรวม ตามแนว
การศึกษาวอลดอร์ฟ กิจกรรมที่ 5.1 การฝึ กอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรวม ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ
เป็ นการอบรมเกี่ยวกับหลักสู ตรการจัด การเรียนรวม มีผูเ้ ข า้ รับการอบรมจานวน 116 คน โดยแบ่งกลุ่ม ทา
กิจกรรม การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ งานปัน้ งานฝี มอื งานไม้ และดนตรีซง่ึ กิจกรรมดังกล่าว ทาให้เด็กที่มคี วาม
ต้อ งการจาเป็ น พิเศษ สามารถพัฒ นาสมองและกล า้ มเนื้อ ได้ การด าเนิน โครงการเป็ น ไปตามวัตถุประสงค์
กลุม่ เป้ าหมาย และตัวชี้วดั ทีก่ าหนด

