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งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561


รายได้เงินอุดหนุ นหน่วยงานภาครัฐ

จานวน

150.00

ล้านบาท



รายได้อ่นื

จานวน

37.52

ล้านบาท



รวมรายได้

จานวน

187.52

ล้านบาท



รวมรายจ่าย

จานวน

73.01

ล้านบาท



รายได้สูงกว่ารายจ่ายสุทธิ

จานวน

114.51

ล้านบาท

รายงานผลการอนุ มตั ิโครงการ ประจาปี งบประมาณ 2561
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ ได้อนุ มตั ิเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
สาหรับคนพิการ สนับสนุ นโครงการหน่ วยงานภาครัฐ /องค์กรภาคเอกชน จานวน 20 โครงการ เป็ นเงินจานวน 83,909,164 บาท
(แปดสิบสามล้านเก้าแสนเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) คิดเป็ นร้อยละ 41.95 ของแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาสาหรับคนพิการ ประจาปี งบประมาณ 2561

โครงการที่ผ่านการอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ ประจาปี งบประมาณ 2561
1. โครงการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บ ตั ิ การ เรื่อง “การเผยแพร่ มาตรฐานการใช้อ กั ษรเบรลล์ในประเทศไทยให้แก่ บุ คลากรทางการศึ กษา
โรงเรียนสอนคนตาบอดและหน่ วยงานทางการศึกษาในประเทศไทย”
•
หน่วงงานที่รบั ผิดชอบ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
•
สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 1,600,350 บาท
2. โครงการจัดการเรียนรู บ้ ู รณาการตามแนวทางงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการสาหรับบุ คคลที่ มีความ
บกพร่องทางการได้ยนิ
•
หน่วงงานที่รบั ผิดชอบ สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น)
•
สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 1,171,520 บาท
3. โครงการวิจยั เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมชุดหนังสือนิ ทานผสมผสานกับเทคโนโลยีเสมื อนจริงเพื่อพัฒนาความสามารถทางการอ่าน
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูช้ น้ั ประถมศึกษา
•
หน่วงงานที่รบั ผิดชอบ ศูนย์พฒั นาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
•
สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 9,794,399 บาท
4. โครงการบริการวิชาการแก่สงั คมการจัดทารถเข็นไฟฟ้ าแบบปรับยืนสาหรับเด็กพิการ
•
หน่วงงานที่รบั ผิดชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
•
สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 4,700,000 บาท
5. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
•
หน่วงงานที่รบั ผิดชอบ สานักงานการศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง)
•
สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 20,328,875 บาท

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิต ฐานข้อมูลกลาง และฐานข้อมูลการให้บริการเพื่อความสะดวกสาหรับการบริการ
ลดการผลิตที่ซา้ ซ้อนของหน่วยผลิตและบริการสือ่ สาหรับผูท้ ่มี คี วามบกพร่องทางการเห็น
กลุ่มเป้ าหมาย เจ้าหน้าที่ของสานักหอสมุดเบญญาลัย 15 คน ผู ช้ ่วยคนพิการ 2 คน วิทยากร 3 คน ระยะเวลา 2 วัน ณ สานัก
หอสมุดเบญญาลัย จังหวัดนครราชสีมา กาหนดจัด 2 ครัง้
กิจกรรมที่ 5 การเรียนรูก้ ารผลิตสือ่ สาหรับผูท้ ่มี คี วามบกพร่องทางการเห็นผ่านระบบออนไลน์
กลุ่ม เป้ าหมาย เจ้า หน้า ที่ข องสานัก หอสมุด เบญญาลัย 10 คน วิท ยากร 1 คน ระยะเวลา 1 วัน ณ สานัก หอสมุด เบญญาลัย
กาหนด จัด 2 ครัง้
หมวดที่ 3 การผลิตสือ่
- กิจกรรมที่ 1 การผลิตสือ่ E-braille จานวน 100 เล่มๆ ละ 7,950 บาท
- กิจกรรมที่ 2 การผลิตสือ่ Daisy (NCC only) จานวน 100 เล่ม ๆ ละ 2,500 บาท
- กิจกรรมที่ 3 การผลิตสือ่ Daisy (Full Text) จานวน 50 เล่ม ๆ ละ 5,000 บาท
ผลสัมฤทธิ์
1. มีระบบการให้บริการออนไลน์ท่ีมีประสิทธิ ภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล ผู ท้ ่ีมีค วามบกพร่ องทางการเห็นสามารถ เข้าถึง
สือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศได้เต็มศักยภาพ
2. บุคลากร และองค์กรเครือข่าย มีความรู ้ และทักษะในการให้บริการออนไลน์สอ่ื สารสนเทศด้วยระบบบริการออนไลน์ตามนโยบาย
การให้บริการของสานักหอสมุดเบญญาลัย
3. ผู ท้ ่ีมคี วามบกพร่ องทางการเห็นมีความรู แ้ ละทักษะสามารถเข้าใช้ส่อื สารสนเทศจากระบบให้บริการออนไลน์ผ่านช่องทางการ
ให้บริการของสานักหอสมุดเบญญาลัยได้เต็มศักยภาพ
4. มีสอ่ื ฯ ให้บริการผ่านระบบออนไลน์ท่หี ลากหลาย ทันต่อความต้องการของกลุม่ เป้ าหมาย
5. มีอาสาสมัครที่มคี วามรู ้ และทักษะในการผลิตสือ่ สารสนเทศสาหรับผูท้ ่มี คี วามบกพร่องทางการเห็น
6. ผูท้ ่มี คี วามบกพร่องทางการเห็นมีสอ่ื ที่หลากหลายและทันต่อความต้องการ

17) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ นสถานศึกษาเครือข่ายห้องสมุดมูลนิ ธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ มูลนิธิธรรมิกชนเพือ่ คนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• วันที่ได้รบั อนุ มตั ิ 27 เมษายน 2560
• สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 4,133,450 บาท ระยะที่ 1 2,720,450 บาท ระยะที่ 2 1,413,000 บาท
• ระยะเวลาดาเนิ นโครงการ 7 กรกฎาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
• ผลการเบิกจ่าย 3,351,276 บาท
การดาเนิ นโครงการ
หมวดที่ 1 การพัฒนาระบบบริการห้องสมุดออนไลน์
กิจกรรมที่ 1 สัมมนาคณะทางานเพื่อการประเมินระบบการให้บริการที่ได้รบั การพัฒนาในเฟสที่ 1 และ 2 รวมทัง้ การหาแนวทางการพัฒนา
ต่ อ ยอดระบบการให้บริ ก ารออนไลน์ ให้มี ม าตรฐานสากลเพื่ อรองรับ เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมใหม่ ในอนาคต ระยะเวลา 3 วัน
ให้กบั คณะทางานเพือ่ การประเมินระบบ จานวน 23 คน กาหนดจัด 2 ครัง้ ณ สานักหอสมุดเบญญาลัย จังหวัดนครราชสีมา
กลุม่ เป้ าหมาย คณะทางานเพือ่ การประเมินระบบ 20 คน ผูช้ ่วยคนพิการ 2 คน วิทยากร 3 คน
กิจกรรมที่ 2 การอบรมสัมมนาเพือ่ พัฒนาต่อยอดระบบให้บริการออนไลน์ โดยคณะผูพ้ ฒั นา Software
กลุม่ เป้ าหมาย คณะทางานเพือ่ การประเมินระบบ 20 คน ผู ช้ ่วยคนพิการ 2 คน วิทยากร 3 คน ระยะเวลา 2 วัน ณ สานักหอสมุดเบญญาลัย
กาหนดจัด 3 ครัง้
กิจกรรมที่ 3 การอบรมสัมมนาเพือ่ กาหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ระบบให้บริการออนไลน์ของสานักหอสมุดเบญญาลัยแก่กลุม่ เป้ าหมาย
กลุม่ เป้ าหมาย เจ้าหน้าที่บริการเทคโนโลยี 20 คน ผูช้ ่วยคนพิการ 2 คน วิทยากร 3 คน ระยะเวลา 2 วัน ณ สานักหอสมุดเบญญาลัย
กิจกรรมที่ 4 อบรมความรู ้ ทักษะสาหรับการพัฒนาเว็บไซต์เพือ่ การเข้าถึงสาหรับผูท้ ่มี คี วามบกพร่องทางการเห็น
กลุ่มเป้ าหมาย เจ้าหน้าที่พฒั นาระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ ต 20 คน ผู ช้ ่วยคนพิการ 2 คน วิทยากร 3 คน ระยะเวลา 5 วัน ณ สานัก
หอสมุดเบญญาลัย
กิจกรรมที่ 5 อบรมพนักงานบริหารจัดการโครงข่ายอินเตอร์เน็ตเพือ่ การติดตัง้ และพัฒนาระบบการให้บริการในหน่วยบริการ
กลุ่มเป้ าหมาย เจ้าหน้าที่บริการจัดการโครงข่ ายอินเตอร์เน็ ต 20 คน ผู ช้ ่ วยคนพิการ 2 คน วิทยากร 3 คน ระยะเวลา 3 วัน ณ สานัก
หอสมุดเบญญาลัย
กิจกรรมที่ 6 อบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่บริการสือ่ เพือ่ วางแผนการผลิตและกาหนดมาตรฐานสือ่ ให้เป็ นสากล
หมวดที่ 2 การพัฒนาบุคลากรด้านสือ่
กิจกรรมที่ 1 อบรมอาสาสมัครด้านการผลิตสือ่ E-braille
กลุม่ เป้ าหมาย อาสาสมัครด้านการผลิตสื่อ E-braille จานวน 25 คน ผู ช้ ่วยคนพิการ 2 คน วิทยากร 3 คน ระยะเวลา 3 วัน จัดอบรม 3 ครัง้
ณ สานักหอสมุดเบญญาลัย จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น และศู นย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ คนตาบอด กรุงเทพฯ
กิจกรรมที่ 2 อบรมอาสาสมัครด้านการผลิตสือ่ Daisy (NCC only)/Daisy (Full Text)
กลุ่มเป้ าหมาย อาสาสมัครด้านการผลิตสื่อ Daisy (NCC only)/Daisy (Full Text) จานวน 25 คน ผู ช้ ่วยคนพิการ 2 คน วิทยากร 3 คน
ระยะเวลา 8 วัน ณ สานักหอสมุดเบญญาลัย จังหวัดนครราชสีมา ศู นย์เทคโนโลยีการศึ กษาคนตาบอด จังหวัดขอนแก่ น ศู นย์บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ คนตาบอด กรุงเทพฯ และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กิ จกรรมที่ 3 อบรมการใช้สมาร์ทโฟนระบบปฏิ บ ตั ิ ก ารเอนดรอยด์ เพื่ อการเข้าถึ งสารสนเทศผ่ านระบบการให้บริ การออนไลน์
ของสานักหอสมุดเบญญาลัย
กลุ่มเป้ าหมาย เจ้าหน้าที่ของสานักหอสมุดเบญญาลัย 20 คน ผู ช้ ่ วยคนพิการ 2 คน วิทยากร 3 คน ระยะเวลา 3 วัน ณ สานัก
หอสมุดเบญญาลัย จังหวัดนครราชสีมา ศู นย์เทคโนโลยีการศึ กษาคนตาบอด จังหวัดขอนแก่ น และศู นย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ คนตาบอด กรุงเทพฯ กาหนดจัด 2 ครัง้

6. โครงการคลินิกรถเข็นและอุปกรณ์เครื่องช่วยผูพ้ กิ ารของนักเรียนโรงเรียนศรีสงั วาลเชียงใหม่
•
หน่วงงานที่รบั ผิดชอบ โรงเรียนศรีสงั วาล
•
สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 210,560 บาท
7. โครงการศิลปะบาบัดเพื่อฟื้ นฟูเด็กพิการทางสติปญั ญา
•
หน่วงงานที่รบั ผิดชอบ สมาคมผูป้ กครองคนพิการทางสติปญั ญาแห่งประเทศไทย
•
สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 1,138,800 บาท
8. โครงการจัดกระบวนการจัดการเรี ยนรู ต้ ามแนวทางการศึ กษาวอลดอร์ฟเพื่ อเด็ กพิการในชุ มชนของสถานศึ กษาที่ จ ดั เรียนรวม
ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
•
หน่ วงงานที่รบั ผิดชอบ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศู นย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึ กษา 9 (มอบศู นย์การศึกษา
พิเศษประจาจังหวัดกาฬสินธุ)์
•
สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 7,097,200 บาท
9. โครงการวิจยั การอาชีวะศึกษาเพื่อคนพิการ เรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมการมีงานทาอย่างยัง่ ยืน
•
หน่วงงานที่รบั ผิดชอบ สอศ. (ศูนย์พฒั นาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษา)
•
สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 8,919,300 บาท
10. โครงการผลิตหนังสือเสียงระบบเดชี่เพื่อการศึกษาสาหรับผูเ้ รียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและทางการเรียนรู ้ ระดับชัน้ ประถมศึกษา
•
หน่วงงานที่รบั ผิดชอบ สศศ. (กลุม่ วิจยั และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีส่งิ อานวยความสะดวกทางการศึกษาสาหรับคนพิการ)
•
สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 2,426,960 บาท
11. โครงการอบรมคนพิการและผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียในการสนับสนุ นส่งเสริมคนพิการ
•
หน่วงงานที่รบั ผิดชอบ สถานบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชนยโสธร)
•
สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 82,700 บาท
12. โครงการอบรมนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็นเรื่องหลักการเขียน เพื่อการสือ่ สาร
•
หน่วงงานที่รบั ผิดชอบ มูลนิธิธรรมิกชนเพือ่ คนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
•
สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 681,750 บาท
13. โครงการอบรมผูบ้ ริหารโรงเรียน และครูผูส้ อนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นเรื่องการใช้สอ่ื และชุดอุปกรณ์ ICT โรงเรียนประชารัฐ
•
หน่วงงานที่รบั ผิดชอบ มูลนิธิธรรมิกชนเพือ่ คนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
•
สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 223,790 บาท
14. โครงการอบรมเชิ งปฏิ บ ัติ การ เรื่ อง การจัดท าแผนการเรี ยนรู แ้ บบบู รณาการส าหรับผู เ้ รี ยนที่ มี ความบกพร่ องทางการเห็ น
และมีความบกพร่องอื่นร่วมด้วยสาหรับครูในโรงเรียนสอนคนตาบอดในประเทศไทย
•
หน่วงงานที่รบั ผิดชอบ มูลนิธิธรรมิกชนเพือ่ คนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
•
สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 1,429,900 บาท
15. โครงการจัดทาระบบคัดกรองนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
•
หน่วงงานที่รบั ผิดชอบ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
•
สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 9,581,000 บาท
16. โครงการพัฒนาและฟื้ นฟูเด็กพิการในชุมชนโดยครอบครัว (โครงการต่อเนื่ อง)
•
หน่วงงานที่รบั ผิดชอบ มูลนิธิศูนย์รวมมิตรเพือ่ เด็กและเยาวชน
•
สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 621,900 บาท
17. โครงการพัฒนาซอร์ฟแวร์หอ้ งสมุดและห้องเรียนสาหรับผูท้ ่มี ีความบกพร่องทางการเห็น พิการซ้อนผ่านระบบให้บริการออนไลน์
•
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ มูลนิธิธรรมิกชนเพือ่ คนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
•
สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 4,777,100 บาท

18. โครงการฝึ กอบรมทักษะสือ่ ความหมายและการปรับพฤติกรรม
•
หน่วงงานที่รบั ผิดชอบ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
•
สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 569,600 บาท
19. โครงการวิจยั เรื่อง การนาร่องการจัดการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ ในระดับมัธยมศึกษาในรู ปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม *ทัง้ นี้
ให้ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการและแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ระยะที่ 1 ในปี งบประมาณ 2561 ตัง้ แต่เดือน มีนาคม – กันยายน 2561
จานวน 4,620,250 บาท และระยะที่ 2 ในปี งบประมาณ 2562 ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2561 – เมษายน 2562 จานวน 3,433,210 บาท
•
หน่วงงานที่รบั ผิดชอบ สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 26 จังหวัดลาพูน)
•
สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 8,053,460 บาท
20. โครงการจัดตัง้ ศูนย์ฝึกการปฏิบตั ิงานและฝึ กอาชี พนักเรียนพิการ ผูป้ กครอง และผู ด้ ู แลนักเรียนพิการ เพื่อการมี งานทาสู ่วิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาชี พขายเครื่องดื่ ม กาแฟ ชา นมและขนม *ทัง้ นี้การเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ให้เป็ นไปตามแผน
ปฏิบตั ิการและแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ระยะที่ 1 ในปี งบประมาณ 2561 ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2561 จานวน 228,500 บาท
ระยะที่ 2 ในปี งบประมาณ 2562 ตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2561 – มีนาคม จานวน 271,500 บาท
•
หน่วงงานที่รบั ผิดชอบ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาแพงเพชร
•
สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 500,000 บาท

รายงานผลการติดตามโครงการของคณะอนุ กรรมการติดตามและประเมินผล
ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ ปี งบประมาณ 2558 - 2561
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยนิ ในสถาบันอาชีวศึกษา
• หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล)
• วันที่ได้รบั อนุ มตั ิ 30 พฤศจิกายน 2559
• สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 5,906,650 บาท
• ระยะเวลาดาเนิ นโครงการ 23 มีนาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ขอขยายระยะเวลาการดาเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงิน 1 ครัง้
• ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 82
การดาเนิ นโครงการ
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุ นล่ามภาษามือ หรือครู ช่วยสอนภาษามือ จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู เ้ รียนในสถานศึกษาให้กบั นักเรียน
นักศึกษาที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยนิ
กิจกรรมที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กบั นักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยินในโรงเรียนโสตศึกษา จานวน 4 แห่ง ระยะเวลา 5 วัน
โดยไปแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา จานวน 4 แห่ง ประกอบด้วย
1. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
2. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี
3. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
4. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก
เป้ าประสงค์ นักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยนิ 100 คน
กลุม่ เป้ าหมาย ล่ามภาษามือ 2 คน คณะทางาน 6 คน
กิจกรรมที่ 3 ค่ายเสริมทักษะชีวติ นักเรียน นักศึกษาพิการ
ระยะเวลา 6 วัน กลุม่ เป้ าหมาย
1. ครูผูด้ ูแลนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยนิ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 4 คน และวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี 4 คน
2. นักเรียน นักศึกษาที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยนิ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 30 คน และวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี 30 คน รวม 60 คน
3. นักเรียน นักศึกษาทัว่ ไปจากวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 30 คน วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี 30 คน รวม 60 คน
4. วิทยากรบรรยาย 1 คน วิทยากรกลุม่ 10 กลุม่ ๆ ละ 2 คน ล่ามภาษามือ 2 คน คณะทางาน 6 คน รวมทัง้ สิ้น 157 คน

15) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอัง กฤษของครู แ ละนั กเรี ยนเครื อข่ า ยส่ งเสริ ม ประสิท ธิ ภ าพการจัดการศึ กษาส าหรับนั กเรี ยน
ที่มีความบกพร่องทางการเห็น
• หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
• วันที่ได้รบั อนุ มตั ิ 30 มีนาคม 2560
• สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 855,700 บาท
• ระยะเวลาดาเนิ นโครงการ มิถนุ ายน 2560 – ตุลาคม 2560
• ผลการเบิกจ่าย 847,000 บาท
การดาเนิ นโครงการ
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบตั ิการความรู ภ้ าษาอังกฤษพื้นฐาน (Phonics, ฟัง – พูด) และภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสาหรับครู ผูส้ อน
ในเครือข่ายโรงเรียนเฉพาะความพิการทางการเห็น
กลุม่ เป้ าหมาย ครู จานวน 50 คน ระยะเวลา 3 วัน
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนและการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร
โดยสือ่ เทคโนโลยีสาหรับครูผูส้ อนในเครือข่ายโรงเรียนเฉพาะความพิการทางการเห็น
กลุม่ เป้ าหมาย ครู จานวน 50 คน ระยะเวลา 2 วัน
กิจกรรมที่ 3
1. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้นสาหรับนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียน ระยะเวลา 3 วัน
2. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพสาหรับนักเรียนในเครือข่าย ระยะเวลา 3 วัน
กลุม่ เป้ าหมาย นักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางการเห็น จานวน 50 คนครูผูด้ ูแล จานวน 10 คน
กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการเพื่อร่วมกาหนดกิจกรรมการนิเทศ กากับ ติดตาม
ผลสัมฤทธิ์
1. ครู ผูส้ อนในโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึ กษาสาหรับผู ม้ ีความบกพร่ องทางการเห็น มีทกั ษะภาษาอังกฤษ
โดยเฉพาะทักษะด้านการฟัง การพูด การสือ่ สารและสามารถสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้นโดยเน้นสือ่ สารโดยใช้สอ่ื เทคโนโลยี
2. นักเรียนโรงเรียนเครือข่ ายส่งเสริมประสิทธิ ภาพการจัดการศึ กษาสาหรับผู ม้ ีความบกพร่ องทางการเห็น มีท กั ษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษเบื้องต้นและสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพตามศักยภาพ
16) โครงการการอบรมวิถปี ระสาทแห่งการเรียนรูส้ าหรับนักวิชาชีพ
• หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์จงั หวัดเชียงใหม่
• วันที่ได้รบั อนุ มตั ิ 30 มีนาคม 2560
• สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 997,580 บาท
• ระยะเวลาดาเนิ นโครงการ มิถนุ ายน 2560 – ตุลาคม 2560
• ผลการเบิกจ่าย 990,347 บาท
การดาเนิ นโครงการ การอบรมเชิงปฏิบตั ิการวิถปี ระสาทแห่งการเรียนรูส้ าหรับนักวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์
1. ผู เ้ รี ยนหรื อผู ร้ ับ บริ การฟื้ นฟู สมรรถภาพโดยที มสหวิท ยาการสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็ นในทุ ก สถานศึ กษา สังกัด
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2. ผู เ้ รียนมีท่ีความต้องการจ าเป็ นพิเศษได้รบั การพัฒนาเต็ มศักยภาพจากการที่เข้าการอบรมสามารถน าความรู ไ้ ปใช้ประโยชน์
ต่อการพัฒนาผูเ้ รียน

การดาเนิ นโครงการ
กิจกรรมที่ 1 การจัดทาสาเนาหนังสืออักษรเบรลล์ประเภทอ่านเสริม จานวน 60 เรื่อง 268 เล่มๆ ละ 15 ชุด รวมทัง้ สิ้น 3,975 เล่ม
กิจกรรมที่ 2 จัดหาอุปกรณ์ สื่อ สิ่งอานวยความสะดวกและเทคโนโลยีเพื่อบริการในสถานศึ กษาเครือข่ ายห้องสมุดมูลนิ ธิ ธรรมิกชน
เพือ่ คนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 15 แห่ง
ผลสัมฤทธิ์
1. เกิดแหล่งเรียนรู ใ้ นสถานศึกษาที่ให้บริการเข้าถึงสื่อในหลากหลายรู ปแบบทัง้ สื่ออักษรเบรลล์ สื่อตัวขยายผ่านระบบขยายด้วยเครื่อง
CCTV ระบบอ่ านหนังสืออิเล็กทรอนิ กส์และการเข้าถึงสื่อในแหล่งเรียนรู อ้ อนไลน์ ในชื่ อเครือข่ ายห้องสมุดธรรมิก ชนโดยมี
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด หน่วยงานสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเป็ นแม่ข่ายในการให้บริการ
2. มีห นังสือพระราชนิ พนธ์ ในพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พลอุ ดลยเดช มหิ ตลาธิ เ บศรามาธิ บ ดี จัก รี น ฤบดิ น ทร
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ให้บริการในแหล่งเรียนรู ้
3. ผูท้ ่มี คี วามบกพร่องทางการเห็น ได้รบั บริการหนังสืออักษรเบรลล์ประเภทอ่านเสริมนอกเวลาที่ผ่านการตรวจและประเมินมาตรฐานสื่อ
ตามมาตรฐานหนังสืออักษรเบรลล์เพิม่ มากขึ้น
4. ผูท้ ่มี คี วามบกพร่องทางการเห็น ได้รบั การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ท่ถี ูกต้องตามหลักภาษา
5. มีหนังสืออักษรเบรลล์ประเภทอ่านเสริมนอกเวลา สาหรับให้บริการในห้องสมุดเครือข่ายธรรมิกชน ทัง้ 15 แห่ง เพิม่ มากขึ้น
6. มีอปุ กรณ์ สือ่ สิง่ อานวยความสะดวกและเทคโนโลยีสาหรับบริการกลุม่ เป้ าหมายในห้องสมุดเครือข่ายมูลนิธิธรรมิกชน ทัง้ 15 แห่ง
7. ได้จดั ทาสาเนาหนังสืออักษรเบรลล์อ่านเสริม จานวน 60 เรื่อง จานวน 270 เล่มเบรลล์ๆ ละ 15 ชุด รวมเป็ น 4,050 เล่มเบรลล์
8. ได้จดั หาอุปกรณ์ สือ่ สิง่ อานวยความสะดวก และเทคโนโลยีเพือ่ บริการในสถานศึกษาเครือข่ายห้องสมุดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด
ในประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จานวน 15 โรงเรียนซึ่งได้รบั จัดสรรอุปกรณ์ สื่อ สิ่งอานวยความสะดวกและเทคโนโลยี
จานวน 12 รายการ ได้บริการนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น จานวน 1,283 คน ตามเครือข่ายการให้บริการของห้องสมุด
มูลนิธิธรรมิกชนเพือ่ คนตาบอดฯ จานวน 15 แห่ง ประกอบด้วย
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น
- โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด
- โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา
- โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้อนลพบุรี
- โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่จงั หวัดสงขลา
- โรงเรียนธรรมิกวิทยาจังหวัดเพชรบุรี
- โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายจังหวัดเชียงราย
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น
- โรงเรียนการศึกษาพิเศษคนตาบอดลาปาง
- โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พทั ยาฯ
- โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจนิ ตนาจังหวัดแพร่
- โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวนั (เขาใหญ่)
- โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
- โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จงั หวัดสุราษฎร์ธานี
- โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิ งปฏิ บ ตั ิ การเตรี ยมความพร้อมนักเรียน นักศึ กษาพิการก่ อนเข้าฝึ กอาชี พในสถานประกอบการและปรับตัว
เข้าสูต่ ลาดแรงงาน ระยะเวลา 4 วัน
กลุม่ เป้ าหมาย ประกอบด้วย
1. ครูผูด้ ูแลนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยนิ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 3 คน และวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี 3 คน รวม 6 คน
2. นักศึกษาที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยนิ 60 คน
3. วิทยากรบรรยาย 1 คน วิทยากรกลุม่ 6 กลุม่ ๆ ละ 2 คน ล่ามภาษามือ 2 คน คณะทางาน 5 คน รวมทัง้ สิ้น 86 คน
กิจกรรมที่ 5 การจัดตัง้ ห้องปฏิบ ตั ิ การต้นแบบด้านธุ รกิ จอาหารและการบริการต้นแบบสาหรับนักเรี ยน นักศึ กษาที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยินจานวน 1 ห้อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในสาขาวิชาธุ รกิจค้าปลีกและการโรงแรมฝึ กให้นกั เรียน นักศึกษาที่มคี วามบกพร่อง
ทางการได้ยนิ ประกอบอาหาร คิดเมนู รวมถึงการบริการและการต้อนรับ
กิจกรรมที่ 6 การจัดตัง้ ห้องปฏิบตั ิการช่ างไฟฟ้ าต้นแบบสาหรับนักเรียน นักศึ กษาที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน จ านวน 1 ห้องเรียน
เพื่อใช้เป็ นห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการในการเรียนการสอน นักศึ กษาที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน สาขาวิชาไฟฟ้ ากาลัง ซึ่งในห้องเรียน
ประกอบด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือสือ่ ทางด้านวิชาไฟฟ้ าที่ทนั สมัยสามารถใช้เป็ นสื่อการเรียนการสอนให้กบั นักเรียน นักศึกษาที่มคี วามบกพร่อง
ทางการได้ยนิ ได้เป็ นอย่างดี เนื่องจากนักเรียนนักศึกษาที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยินต้องใช้สายตาในการเรียนรู ้ รับรู ้ จึงมีความจาเป็ นต้อง
ได้เห็นจับต้องหรือฝึ กปฏิบตั ิจากอุปกรณ์จริงเพือ่ เพิม่ ทักษะการเรียนรู ้
กิจกรรมที่ 7 อบรมเชิงปฏิบตั ิการการใช้ภาษามือไทยขัน้ พื้นฐานเพือ่ การสือ่ สารระยะเวลา 5 วัน
กลุม่ เป้ าหมาย ประกอบด้วย
1. วิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นบุคคลทัว่ ไปด้านภาษามือไทย จานวน 2 คน
2. ผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นบุคคลที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยนิ ด้านภาษามือไทย จานวน 4 คน
3. ล่ามภาษามือ 2 คน
4. ผูเ้ ข้าร่วมอบรม จานวน 40 คน
5. คณะทางาน 5 คน รวมทัง้ สิ้น 53 คน
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนิ นโครงการ
- กิจกรรมที่ 1 ล่ามมีไม่เพียงพอ
- กิจกรรมที่ 2 ระยะทางไกล การเดินทางไม่สะดวก
- กิจกรรมที่ 6 มีการจัดซื้อครุ ภณั ฑ์วสั ดุ และค่าใช้สอยจึงจะต้องกาหนดรู ปแบบรายการและการดาเนินการตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง
งานพัสดุ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการติดตามการดาเนินโครงการ พร้อมทัง้ นาแผนปฏิบตั ิการมาพิจารณาว่าผู ร้ บั ผิดชอบโครงการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ
หรือไม่
2. มีนกั ศึกษาพิการเรียนในวิทยาลัยกี่ประเภท
3. ครูมที ศั นคติอย่างไรที่ตอ้ งมาเรียนภาษามือ
การปรับปรุงแก้ไข ฝ่ ายเลขานุ การฯได้ประสานกับผู ร้ บั ผิดชอบโครงการ และได้นาแผนปฏิบตั ิการมาเปรียบเทียบกับความคืบหน้าในการ
ดาเนินโครงการพร้อมทัง้ แจ้งผูร้ บั ผิดชอบโครงการให้เร่งรัดการดาเนินโครงการเพื่อให้เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการที่เสนอมายังกองทุนฯ
2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปญั หาการเรียนโดยครู – หมอ – พ่อแม่ ในจังหวัดเชียงใหม่
• หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่)
• วันที่ได้รบั อนุ มตั ิ 27 เมษายน 2560
• สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 5,704,930 บาท ระยะที่ 1 3,157,930 บาท
ระยะที่ 2 2,574,000 บาท
• ระยะเวลาดาเนิ นโครงการ เมษายน 2560 – มิถนุ ายน 2561
• ผลการเบิกจ่าย 4,883,860 บาท

การดาเนิ นโครงการ
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบตั ิการเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายการทางาน
กิจกรรมที่ 1.1 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการชี้แจงผู บ้ ริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 – 6 และผู บ้ ริหาร สพป.จังหวัดเชียงใหม่
เขต 1 – 6
กลุ่มเป้ าหมาย ผู บ้ ริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่เขต 1 – 6 และผู บ้ ริหาร สพป.จังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 – 6 จานวน 130 คน
วิทยากร 2 คน คณะทางาน 5 คน ระยะเวลา 6 วัน
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบตั ิการเตรียมความพร้อมเพือ่ พัฒนาศักยภาพกระบวนกร
กิจกรรมที่ 2.1 อบรมเชิงปฏิบตั ิการเสริมพลังครูและผูป้ กครอง เพือ่ การปรับปรุงพฤติกรรมเด็กวัยเรียนสาหรับกระบวนการ (ครู /ศึกษานิเทศก์
และผูป้ กครอง)
กลุม่ เป้ าหมาย ครูในสังกัด สพป.เชียงใหม่ จานวน 70 คน วิทยากร 4 คน คณะทางาน 10 คน ระยะเวลา 2 วัน
กิจกรรม 2.2 อบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อประเมินความรู แ้ ละทักษะกระบวนการกลุ่มเป้ าหมาย ครู ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ จานวน 60 คน
ระยะเวลา 1 วัน วิทยากร 12 คน
กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ ฝึ กทักษะการปรับพฤติกรรมให้กบั ผูด้ ูแลวัยเรียนกลุม่ เสี่ยง ระยะเวลา 2 วัน จานวน 30 ครัง้
กลุม่ เป้ าหมาย ผูด้ ูแล จานวน 120 คน คณะทางาน จานวน 10 คน วิทยากร 6 คน
กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบตั ิการผู ป้ กครองเพื่อฝึ กทักษะการปรับพฤติกรรมให้กบั ผู ป้ กครองของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง จานวน 6 ครัง้
ครัง้ ละ 150 คน ระยะเวลา 1 วัน
กลุม่ เป้ าหมาย ผูป้ กครอง 900 คน วิทยากร 6 คน
กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ และติดตามประเมินผล
กิจกรรมที่ 5.1 การนิเทศ และติดตามประเมินผลกระบวนการเขตพื้นที่การศึกษา
กลุม่ เป้ าหมาย จานวน 4 คน นิเทศ จานวน 6 ครัง้
กิจกรรมที่ 5.2 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ ประเมินความรูแ้ ละทักษะการปรับพฤติกรรมเด็กโดยครูท่ผี ่านการอบรม
กลุม่ เป้ าหมาย จานวน 60 คน วิทยากร 6 คน ระยะเวลา 1 วัน คณะทางาน 4 คน
กิจกรรมที่ 5.3 ติดตามประเมินผลพฤติกรรมเด็ก
กิจกรรมที่ 6 การจัดทาคู่มอื ต้นแบบในการดูแลเด็กที่มปี ญั หาด้านการเรียนสาหรับการขยายผล
กิจกรรมที่ 7 จัดทา Applications โครงการ Health and Education Regional Operation :HERO
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ควรมีการติ ดตามการด าเนิ นงาน และจัดท าข้อมูลในรู ปแบบแผนภาพเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการด าเนิ นการใน
โรงเรียนใดบ้าง
ผลสัมฤทธิ์
1. เด็กวัยเรียนของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สพป.เชี ยงใหม่เขต 1 – 6 ที่มีปญ
ั หาการเรียน เนื่ องจากสาเหตุทางสุ ขภาพ
และบกพร่องทางการเรียนรูไ้ ด้รบั บริการคัดกรองและดูแลอย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ
2. เกิดระบบการค้นหา ดูแล และส่งต่อเด็กวัยเรียนที่มปี ญั หาการเรียนเนื่องจากสาเหตุทางสุขภาพและบกพร่องทางการเรียนรู ใ้ นโรงเรียน
ในจังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 – 6 ได้อย่างยัง่ ยืน
3. ครู และผู ป้ กครองมีความรู ค้ วามเข้าใจในปัญหาการเรียน ปัญหาสุขภาพจิตและมีทกั ษะสามารถจัดการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเด็ก
นักเรียนได้
4. ครูผูจ้ ดั กระบวนการมีความรูแ้ ละทักษะในการถ่ายทอดสูค่ รูผูด้ ูแลเด็กและมีทกั ษะในการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและกลุม่ เสี่ยง
5. เกิดเครือข่ายครูและผูป้ กครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทางานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง
6. เป็ นการประสานความร่ ว มมื อในระดับ นโยบายกับ ผู บ้ ริ ห าร และระดับ หน่ ว ยปฏิ บ ัติ ใ นสัง กัด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และ
กระทรวงสาธารณสุข โดยบูรณาการปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาสุขภาพ (โลหิตจาง โภชนาการ) เข้าด้วยกัน

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาห้องเรียนรูศ้ ูนย์สง่ เสริมทักษะชีวติ บุคคลออทิสติก
กิจกรรม 3.1 จัดห้องฝึ กต้นแบบที่มสี ภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ต่อการเรียนรู ้ จานวน 5 แห่ง (จังหวัดตาก พิษณุ โลก ยโสธร The Village
International Education Center (วี ไอ อี) กรุงเทพฯ และศูนย์เด็กพิเศษเกาะสมุย
กิจกรรม 3.2 การอบรมเชิงปฏิบตั ิการการส่งเสริมพัฒนาการบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มคี วามต้องการจาเป็ นพิเศษ
กลุม่ เป้ าหมาย บุคคลออทิสติกและบุคคลที่มคี วามต้องการจาเป็ นพิเศษ จานวน 5 แห่งๆ ละ 10 คน รวม 50 คน ระยะเวลา 36 วัน
กิจกรรมที่ 3.3 การถอดบทเรียน การประเมินกิจกรรมและติดตามประเมินผล (ศูนย์สง่ เสริมทักษะชีวติ บุคคลออทิสติก จานวน 5 แห่ง)
กลุม่ เป้ าหมาย ผูป้ กครองในชุมชน จานวน 20 คน ผูฝ้ ึ กสอน 4 คน วิทยากร 2 คน เจ้าหน้าที่ติดตาม 2 คน รวม 28 คน ระยะเวลา 3 วัน
กิจกรรมที่ 4 การเสริมพลังและการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู ป้ กครองรวมถึงบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มคี วามต้องการ
จาเป็ นพิเศษ
กิจกรรมที่ 4.1 จัดฝึ กปฏิบตั ิธรรมผูป้ กครองรวมทัง้ บุคคลออทิสติกและบุคคลที่มคี วามต้องการจาเป็ นพิเศษ จานวน 40 คน
กิจกรรมที่ 4.2 ค่ายเสริมพลังและการส่งเสริมคุณธรรมกลุ่มเป้ าหมายประกอบด้วย ผู ป้ กครอง จานวน 50 คน บุคคลออทิสติกหรือบุคคล
ที่มคี วามต้องการจาเป็ นพิเศษ จานวน 50 คน วิทยากร 6 คน เจ้าหน้าที่ 6 คน รวม 112 คน
กิจกรรมที่ 5 การฝึ กปฏิบตั ิแนวทางการใช้มเี ดียดีไซน์สาหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มคี วามต้องการจาเป็ นพิเศษ จานวน 4 เรื่อง ได้แก่
เรื่องสติก๊ เกอร์ไลน์ เรื่องเอนิเมชัน่ (การ์ตูนสัน้ ) เรื่องเว็บไซต์ และเรื่องการถ่ายภาพ
ผลสัมฤทธิ์
1. เกิดวิทยากรแกนนาผูป้ กครองศูนย์สง่ เสริมทักษะชีวติ บุคคลออทิสติก จานวน 50 คน
2. มีผูป้ กครองบุคคลออทิสติกหรือบุคคลที่มคี วามต้องการจาเป็ นพิเศษ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ จานวน 400 คน
3. เกิดศูนย์สง่ เสริมทักษะชีวติ บุคคลออทิสติก จานวน 5 แห่ง
4. มีบุคคลออทิสติกหรือบุคคลที่มคี วามต้องการจาเป็ นพิเศษเข้ารับการฝึ ก จานวน 5 คน
5. มีผูป้ กครองรวมทัง้ บุ คคลออทิสติกหรือบุคคลที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษได้รบั ฝึ กสติและปฏิบ ตั ิธรรมเสริมพลังและส่งเสริม
คุณธรรม
6. ผูป้ กครองรวมทัง้ บุคคลออทิสติกหรือบุคคลที่มคี วามต้องการจาเป็ นพิเศษได้รบั การฝึ กสติและปฏิบตั ิธรรม จานวน 40 คน
7. วิทยากรแกนน าผู ป้ กครองศู นย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติ ก สามารถนาความรู ท้ ่ีได้รบั การพัฒนาเทคนิ คและทักษะในการ
จัดการเรียนรูส้ าหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มคี วามต้องการจาเป็ นพิเศษไปขยายผลในพื้นที่ได้ จานวน 3 เรื่อง
8. ผู ป้ กครองบุ คคลออทิ สติ กและบุ คคลที่ มีความต้องการจ าเป็ นพิเศษในชุ มชนได้ร ับการอบรมพัฒนาเทคนิ คและทักษะใน การ
จัดการเรียนรูส้ าหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มคี วามต้องการจาเป็ นพิเศษไปขยายผลในพื้นที่ได้ จานวน 3 เรื่อง
9. ศู นย์ส่งเสริมทักษะชีวติ บุคคลออทิสติก จานวน 5 แห่ง ได้รบั การปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู แ้ ละการส่งเสริมพัฒนาการ
อย่างต่อเนื่อง
10. ผูป้ กครองรวมทัง้ บุคคลออทิสติกและบุคคลที่มคี วามต้องการจาเป็ นพิเศษ ร้อยละ 90 ได้รบั การเสริมพลังและการส่งเสริมคุณธรรม
11. บุคคลออทิสติกและบุคคลที่มคี วามต้องการจาเป็ นพิเศษได้ฝึกการเรียนรู โ้ ปรแกรมคอมพิวเตอร์มเี ดียดีไซน์ และการถ่ายภาพ ได้แก่
สติก๊ เกอร์ไลน์ เอนิเมชัน่ (การ์ตูนสัน้ )
14) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ นสถานศึกษาเครือข่ายห้องสมุดมูลนิ ธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ มูลนิธิธรรมิกชนเพือ่ คนตาบอด ในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
• วันที่ได้รบั อนุ มตั ิ 30 มกราคม 2560
• สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 10,496,100 บาท มูลนิธิฯ ร่วมจ่าย 3,000,000 บาท
• ระยะเวลาดาเนิ นโครงการ 30 มกราคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
• ผลการเบิกจ่าย 10,357,740 บาท

ผลสัมฤทธิ์
1. โรงเรียนที่จดั การศึ กษาสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่ องทางการเห็นและมีความบกพร่ องอื่นร่ วมด้วย (พิการซ้อน) มีหลักสู ตร
สถานศึกษาเพือ่ เป็ นแนวทางการจัดการศึกษาที่มคี วามเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจาเป็ นของนักเรียน
2. นักเรียนที่มีความบกพร่ องทางการเห็นและมีความบกพร่องอื่นร่ วมด้วย (พิการซ้อน) ได้รบั การจัดการศึ กษาอย่างถูกต้องเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการจาเป็ น
3. ครู ผูบ้ ริหารมีแนวทางในการจัดการศึกษาได้อย่างถูกต้อง
13) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูใ้ นศูนย์สง่ เสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกในชุมชน
• หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ มูลนิธิออทิสติกไทย
• วันที่ได้รบั อนุ มตั ิ 22 ธันวาคม 2559
• สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 6,995,500 บาท
• ระยะเวลาดาเนิ นโครงการ 22 ธันวาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560
• ผลการเบิกจ่าย 6,578,068.78 บาท
การดาเนิ นโครงการ
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบตั ิการวิทยากรแกนนาผู ป้ กครองการพัฒนาเทคนิ คและทักษะในการจัดการเรียนรู ส้ าหรับบุคคลออทิสติก
และบุคคลที่มคี วามต้องการจาเป็ นพิเศษ
กิจกรรมที่ 1.1 การอบรมเชิงปฏิบ ตั ิ การการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู ส้ าหรับบุ คคลออทิสติ กและบุ คคลที่มีความต้องการ
จาเป็ นพิเศษ
กลุม่ เป้ าหมาย แกนนาผูป้ กครอง จานวน 50 คน เจ้าหน้าที่ จานวน 3 คน วิทยากร จานวน 3 คน รวม 56 คน ระยะเวลา 3 วัน
กิ จกรรมที่ 1.2 การอบรมแกนน าผู ป้ กครองการปรับพฤติ กรรมส าหรับบุ คคลออทิ สติ กและบุ คคลที่ มีความต้องการจ าเป็ นพิเศษ
แกนนาผูป้ กครองบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มคี วามต้องการจาเป็ นพิเศษ
กลุม่ เป้ าหมาย แกนนาผูป้ กครอง จานวน 50 คน เจ้าหน้าที่ จานวน 3 คน วิทยากร จานวน 3 คน รวม 56 คน ระยะเวลา 4 วัน
กิจกรรมที่ 1.3 การอบรมเชิงปฏิบตั ิการกิจกรรมการบริหารสมองและการเคลื่อนไหว สาหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการ
จาเป็ นพิเศษ
กลุม่ เป้ าหมาย แกนนาผูป้ กครอง จานวน 50 คน เจ้าหน้าที่ จานวน 3 คน วิทยากร จานวน 3 คน รวม 56 คน ระยะเวลา 3 วัน
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบตั ิการผูป้ กครองในชุมชน โดยวิทยากรแกนนา
กิจกรรม 2.1 การอบรมเชิงปฏิบตั ิการการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู แ้ ก่ ผูป้ กครองบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มคี วามต้องการ
จาเป็ นพิเศษในชุมชน
กลุ่มเป้ าหมาย ผู ป้ กครองในชุมชน จานวน 20 คน วิทยากร 2 คน รวม 22 คน ระยะเวลา 2 วัน ศู นย์ส่งเสริมทักษะชีวติ บุคคลออทิสติก
จานวน 20 แห่ง ประกอบด้วย
1. ศูนย์สง่ เสริมทักษะบุคคลออทิสติกและเด็กที่มคี วามต้องการจาเป็ นพิเศษกรุงเทพฯ (วัยแรกพบ)
2. ศูนย์สง่ เสริมทักษะบุคคลออทิสติกและเด็กที่มคี วามต้องการจาเป็ นพิเศษกรุงเทพฯ (วันรุ่น)
3. The Village International Education Centre (VIE) กรุงเทพมหานคร
4. ศู นย์ส่งเสริมทักษะชีวติ บุคคลออทิสติกประจาจังหวัด จานวน 17 จังหวัด ประกอบด้วย ตาก พิษณุ โลก เชียงราย ยโสธร นครพนม
ศรีสะเกษ กาฬสินธุ ์ ตรัง ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สตูล พังงา เกาะสมุย ปทุมธานี ชลบุรี พัทยา และราชบุรี
กิจกรรม 2.2 การอบรมเชิงปฏิบตั ิการการปรับพฤติกรรม แก่ผูป้ กครองบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มคี วามต้องการจาเป็ นพิเศษ
กลุม่ เป้ าหมาย ผูป้ กครองในชุมชน จานวน 20 คน วิทยากร 2 คน รวม 22 คน ระยะเวลา 2 วัน
กิ จ กรรม 2.3 การอบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารการอบรมกิ จ กรรมการบริ ห ารสมองและการเคลื่ อ นไหวแก่ ผู ป้ กครองบุ ค คลออทิ สติ ก
และบุคคลที่มคี วามต้องการจาเป็ นพิเศษ
กลุม่ เป้ าหมาย ผูป้ กครองในชุมชน จานวน 20 คน วิทยากร 2 คน รวม 22 คน ระยะเวลา 2 วัน

3) โครงการบริการวิชาการแก่สงั คมการจัดทารถเข็นไฟฟ้ าแบบปรับยืนสาหรับเด็กพิการ (ต่อยอดจากโครงการเดิม)
• หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
• วันที่ได้รบั อนุ มตั ิ 27 กันยายน 2560
• สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 4,700,000 บาท
• ระยะเวลาดาเนิ นโครงการ 4 มกราคม 2561 - 30 กันยายน 2561
• ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 70
การดาเนิ นโครงการ การพัฒนาต่อยอดการผลิตรถเข็นไฟฟ้ าแบบปรับยืนสาหรับเด็กพิการ จานวน 100 คัน ประกอบด้วย ขนาด S ขนาด M
และขนาด L ค่าผลิตคันละ 47,000 บาท ประกอบด้วย
1. โครงสร้างรถเข็นไฟฟ้ าแบบปรับยืน
2. ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ (มอเตอร์ ชุดคันโยก สายไฟฟ้ าแบตเตอรี่ลูกสูบ)
3. เบาะรถเข็นพร้อมอุปกรณ์จบั ยืน
4. การเขียนโปรแกรมควบคุม และการต่อวงจรไฟฟ้ า วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ผลลัพธ์
1. ได้ตน้ แบบรถเข็นไฟฟ้ าแบบปรับยืนสาหรับเด็กพิการ 1 แบบ 3 ขนาด S M L ที่มีประสิทธิภาพในการใช้เพื่อความสะดวกสบาย
ของเด็กพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว
2. เป็ นองค์ความรูส้ าหรับการต่อยอดการศึกษาวิจยั ต่อไป
3. สามารถจดสิทธิบตั รและนาเข้าสูก่ ารวิจยั เชิงพาณิชย์ได้
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ควรมีแนวทางในการนาผลงานวิชาการรถเข็นไฟฟ้ าไปต่อยอด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กพิการ และติดตาม
ผลการเบิกจ่ายแต่ละกิจกรรมและการดาเนินกิจกรรมว่าเป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการหรือไม่ และรายงานผลลัพธ์ของแต่ละกิจกรรม
4) โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
• หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง)
• วันที่ได้รบั อนุ มตั ิ 29 กันยายน 2560
• สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 20,328,875 บาท ระยะที่ 1 4,328,875 บาท ระยะที่ 2 (16,000,000 บาท จะโอนเมือ่ ม.เกษตร เรียกเก็บ)
• ระยะเวลาดาเนิ นโครงการ ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
• ผลการเบิกจ่าย 3,564,171.69 บาท
การดาเนิ นโครงการ
กิจกรรมที่ 1 การฝึ กอบรมเชิ งปฏิบ ตั ิการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึ กษาและบุคลากร ที่เกี่ ยวข้องให้ได้รบั การอบรมอย่ างเข้ม
ในด้านการสอนบุคคลที่มคี วามบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ท่ปี ระเทศสหรัฐอเมริกา
กิจกรรมที่ 1.1 การฝึ กอบรมด้านการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มคี วามบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ผ่านระบบออนไลน์ (take course
online ระยะเวลา 4 เดือน (10 มกราคม – 30 เมษายน 2561)
กิจกรรมที่ 1.2 การเจรจาธุ รกิจและจัดทาร่างกรอบหลักสู ตรการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่ องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
และอบรมเข้มที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
กลุ่มเป้ าหมาย บุคลากรของสถาบันอุดมศึ กษา สานักบริหารงานการศึ กษาพิเศษ ผู ท้ รงคุ ณวุ ฒิ และบุคลากรที่เกี่ ยวข้องจานวน 8 คน
ระยะเวลา 3 สัปดาห์
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบตั ิการการพัฒนาหลักสู ตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ การสอนบุคคลที่มคี วามบกพร่อง
ทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
กลุ่ มเป้ าหมาย บุ คลากรของสถาบันอุ ดมศึ กษา สานักบริ หารงานการศึ กษาพิเศษ และผู เ้ กี่ ยวข้อง จ านวน 10 คน วิทยากร 2 คน
ระยะเวลา 3 วัน

กิจกรรมที่ 3 สนับสนุ นเงินกองทุ นฯให้ก บั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อด าเนิ นการจัดการศึ กษาในหลักสู ตรศึ กษาศาสตร์บ ณั ฑิต
สาขาการศึกษาพิเศษ ให้กบั ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 4 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 80 คน
กลุม่ เป้ าหมาย ประกอบด้วย สช. สอศ. สพฐ. กทม. อปท. กศน.
**ในกิจกรรมที่ 3 สนับสนุ นเงินกองทุนฯ ให้กบั ม.เกษตร เพื่อดาเนินการจัดการศึกษาในหลักสู ตรศึกษาศาสตร์บณั ฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ
การสอนบุคคลที่มคี วามบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ให้กบั ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 80 คนๆ ละ 200,000 บาท เป็ นเงิน
จานวน 16,000,000 บาท ให้ สศศ. จัดทาแผนการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ให้กบั ม.เกษตร ตามที่เรียกเก็บเมื่อครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อมู ลจ านวนนักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางพฤติ กรรมหรื ออารมณ์ และข้อมู ลจ านวนครู ผู ส้ อนนักเรี ยน
กลุม่ นี้มสี ดั ส่วนอย่างไร (จานวนครู 1 คน : นักเรียนกี่คน)
การปรับปรุ งแก้ไข ฝ่ ายเลขานุ การฯ ได้ประสานกับผู ร้ บั ผิดชอบโครงการ แจ้งว่าจ านวนผู ท้ ่ีมีความบกพร่ องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
ที่อยู่ในระบบการศึกษา มีจานวน 9,706 คน ประกอบด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน 5,648 คน สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึ กษา 67 คน สานักงานส่งเสริมการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย 627 คน สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
การศึ กษาเอกชน 108 คน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา 27 คน โรงเรียนในสังกัด กรุ งเทพมหานคร 242 คน และโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,987 คน และข้อมูลจานวนครู ผูส้ อนและบุคลากรทางการศึ กษา ของสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
มี จานวน 4,245 คน ประกอบด้วย โรงเรียนศึ กษาสงเคราะห์ 1,789 คน โรงเรียนเฉพาะความพิการ 1,205 คน และศู นย์การศึ กษาพิเศษ
1,251 คน ซึ่งเด็กที่มคี วามบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ส่วนใหญ่จะแฝงอยู่ในห้องเรียนรวมทัว่ ไปห้องเรียนปกติ
5) โครงการคลินิกรถเข็นและอุปกรณ์เครื่องช่วยผูพ้ ิการนักเรียนโรงเรียนศรีสงั วาลย์เชียงใหม่
• หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ โรงเรียนศรีสงั วาลย์เชียงใหม่
• วันที่ได้รบั อนุ มตั ิ 30 ตุลาคม 2560
• สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 210,560 บาท
• ระยะเวลาดาเนิ นโครงการ 30 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
• ผลการเบิกจ่าย 210,560 บาท
การดาเนิ นโครงการ การจัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์สาหรับซ่อมบารุงรถเข็นสาหรับเด็กพิการ
1. ติดต่อร้านค้าเพือ่ ขอใบเสนอราคาวัสดุ – อุปกรณ์
2. จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์สาหรับซ่อมบารุงรถเข็นสาหรับเด็กพิการ
ผลสัมฤทธิ์
1. นักเรียนได้รบั การซ่อมบารุงรถเข็นและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่เหมาะสมและสมา่ เสมอ
2. คณะครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ มีความรู ค้ วามเข้าใจที่ถูกต้อง เรื่องทักษะการดู แลรถเข็นและอุปกรณ์ช่วยผู พ้ กิ าร และการตรวจเช็ค
อุปกรณ์เบื้องต้น
3. นักเรียนได้รบั อุปกรณ์เครื่องช่วยที่เหมาะกับสภาพร่างกายและ ได้รบั การบริการซ่อมบารุงอย่างรวดเร็วทัว่ ถึง
6) โครงการจัดกระบวนการจัดการเรี ยนรู ต้ ามแนวทางการศึ กษาวอลดอร์ฟเพื่ อเด็ กพิการในชุ มชนของสถานศึ กษาที่ จ ดั เรียนรวม
ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
• หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศู นย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 (มอบศู นย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดกาฬสินธุ)์
• วันที่ได้รบั อนุ มตั ิ 30 พฤศจิกายน 2560
• สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 7,097,200 บาท
• ระยะเวลาดาเนิ นโครงการ ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2562 ขอขยายระยะเวลา 1 ครัง้ (30 กันยายน 2561 – 31 มีนาคม 2562)
• ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 70

ผลสัมฤทธิ์
1. นักเรียนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินและนักเรียนที่มีการได้ยินได้รบั การพัฒนาต่ อยอด การจัดการเรียนรวมแบบสองภาษา
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟจากระดับประถมศึกษา เป็ นระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 – 3
2. ได้หลักสูตรระดับชัน้ เรียน แผนการจัดการเรียนรู ้ สือ่ การวัดผลและประเมินผล ระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 และระดับมัธยมศึกษา ปี ท่ี 2
เหมาะสมกับกลุม่ ผู เ้ รียนและสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการเรียนรู ร้ ะดับมัธยมศึกษาตอนต้นของหลักสู ตรแกนกลางและหลักสู ตร
สถานศึกษา
3. ได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพครู ท่เี หมาะสมกับการจัดการเรียนรู แ้ บบเรียนรวม ระดับมัธยมศึกษาแบบสองภาษาตามแนวการศึกษา
วอลดอร์ฟร่วมกับเครือข่ายการศึกษาวอลดอร์ฟประเทศไทย
4. ได้พ ฒ
ั นาระบบและกลไกในการส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู แ้ บบเรี ยนรวมระดับมัธยมศึ กษาแบบสองภาษาตามแนวการศึ กษา
วอลดอร์ฟ เช่ น ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรวม ขัน้ ตอนการด าเนิ นกิ จกรรมขัน้ ตอนการจัดหาวัสดุ แผนการบริ หารงานโครงการ
และแผนปฏิบตั ิงาน
5. ได้ขยายเครือข่ ายการจัดการศึ กษาแบบเรียนรวม ตามแนวการศึ กษาวอลดอร์ฟไปยังโรงเรียนการศึ กษาสงเคราะห์และโรงเรียน
ประถมศึกษา จานวน 20 โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ประกอบด้วย
1) การสอนภาษาไทยเป็ นภาษาที่สอง สาหรับเด็กที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยนิ
2) การสอนภาษามือไทยสาหรับเด็กที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยนิ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3) การสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา สาหรับเด็กที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยนิ
4) การสอนพุทธศาสนา สาหรับเด็กที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยนิ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
12) โครงการจัดทาหลักสู ตรสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานสาหรับนักเรียนที่มี ความบกพร่องทางการเห็นและมี ความบกพร่องอื่นร่วมด้วย
(พิการซ้อน) ของโรงเรียนในสังกัดมูลนิ ธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
• หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ มูลนิธิธรรมิกชนเพือ่ คนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• วันที่ได้รบั อนุ มตั ิ 30 พฤศจิกายน 2559
• สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 2,814,000 บาท
• ระยะเวลาดาเนิ นโครงการ 30 พฤศจิกายน 2559 – 30 พฤศจิกายน 2560
• ผลการเบิกจ่าย 2,392,939.06 บาท
การดาเนิ นโครงการ
กิจกรรมที่ 1 ร่างหลักสูตรสถานศึกษา
กลุ่มเป้ าหมาย 122 คน ประกอบด้วย ครู (โรงเรียนในสังกัดมูลนิธิฯ จานวน 63 คน และสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จานวน 27 คน)
รวม 90 คน วิทยากรและผู ท้ รงคุ ณวุ ฒิจากโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิฯ จานวน 13 คน สานักบริหารงานการศึ กษาพิเศษ จานวน 14 คน
รวม 27 คน ผูร้ บั ผิดชอบโครงการและผูป้ ระสานงาน 4 คน
กิจกรรมที่ 2 วิพากษ์หลักสูตร
กลุ่มเป้ าหมาย จานวน 40 คน ประกอบด้วย นักวิชาการด้านการศึกษาพิเศษจานวน 6 คน นักวิชาการหลักสู ตรและการสอน จานวน 2 คน
นักวิชาการด้านการวัดและประเมินผล จานวน 2 คน ครู ผูส้ อนประจากลุ่มสาระ จานวน 10 คน ผู บ้ ริหารสถานศึ กษา จานวน 10 คน
ตัวแทนผูป้ กครองนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางการเห็น จานวน 5 คน ผูร้ บั ผิดชอบโครงการและผูป้ ระสานงาน จานวน 5 คน
กิจกรรมที่ 3 วิพากษ์หลักสูตร ครัง้ ที่ 2
กลุ่มเป้ าหมายจานวน 40 คน ประกอบด้วย นักวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ จานวน 6 คน นักวิชาการหลักสู ตรและการสอน จานวน 2 คน
นักวิชาการด้านการวัดและประเมินผล จานวน 2 คน ครู ผูส้ อนประจากลุ่มสาระ จานวน 10 คน ผู บ้ ริหารสถานศึ กษา จานวน 10 คน
ตัวแทนผูป้ กครองนักเรียนที่มคี วามบกพร่อง ทางการเห็น จานวน 5 คน ผูร้ บั ผิดชอบโครงการและผูป้ ระสานงาน จานวน 5 คน

11) โครงการนาร่องการจัดการศึกษาแบบวอลดอร์ฟในโรงเรียนมัธยมในรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
• หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 26 จังหวัดลาพูน
• วันที่ได้รบั อนุ มตั ิ 31 สิงหาคม 2559
• สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 2,594,400 บาท
• ระยะเวลาดาเนิ นโครงการ ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2560
• ผลการเบิกจ่าย 2,400,047.5 บาท
การดาเนิ นโครงการ
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบตั ิการการสร้างความเข้าใจกับชุมชนราชประชานุ เคราะห์ 26
กลุม่ เป้ าหมาย วิทยากรเดินทางไปประชุมสร้างความเข้าใจกับชุมชนฯ จานวน 2 คน
กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุ นล่ ามภาษามือหรื อครู ช่ วยสอนภาษามือจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาการเรี ยนรวมแบบสองภาษา
สาหรับเด็กที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยนิ ตามแนวทางการศึกษาวอลดอร์ฟ
กลุม่ เป้ าหมาย ล่ามภาษามือหรือครูช่วยสอนภาษามือ จานวน 4 คนๆ ละ 15,000 บาท จานวน 12 เดือน
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาครู ผู ส้ อนการอบรมเชิ งปฏิบ ตั ิ การ เพื่อเตรียมความพร้อมก่ อนเปิ ดภาคเรียน โดยการอบรมภาคเรียนละ
1 ครัง้ ครัง้ ละ 10 วัน
ระยะที่ 1 อบรมกับกลุ่มโรงเรียนวอลดอร์ฟที่โรงเรียนปัญโญทัย เรื่อง แนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรู ต้ ามแนวการศึ กษาวอลดอร์ฟ
เทคนิ คการเรียนรู ต้ ามแนวการศึ กษาวอลดอร์ฟเทคนิ คการเรียนรู ว้ ิชาต่ างๆ ฝึ กปฏิบตั ิ ดา้ นดนตรี ศิ ลปะ การวาดภาพ งานปัน้ งานฝี มือ
และงานไม้ (5 วัน)
ระยะที่ 2 อบรมร่ วมกับโรงเรียนโสตศึ กษา จังหวัดนครปฐม เพื่อจัดทาหลักสู ตรระดับห้องเรียนชัน้ มัธยมศึ กษา จัดทาแผนการเรียนรู ้
สื่อการสอนภาษามือในแต่ ละวิชา การวัดผลและประเมินผล (ครู ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 2 คน ครู ท่ีสอนเด็กที่มคี วามบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ 2 คน ครูผูส้ อนกลุม่ สาระต่างๆ 2 คน คณะนิเทศก์ 2 คน) วิทยากร 3 คน
กิจกรรมที่ 4 จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมระดับมัธยมศึ กษา สาหรับเด็กหู หนวกแบบสองภาษาสาหรับเด็กที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ
กลุ่มเป้ าหมาย นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 จานวน 30 คน และนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จานวน 30 คน โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สาหรับนักเรียนและจัดทาคู่มอื ภาษาต่างประเทศ เรื่องการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ
กิจกรรมที่ 5 การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ และการวิจยั ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ปี ท่ี 1 การจัดทาหลักสู ตร แผนการสอน สื่อและอุปกรณ์ จานวน
2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 16 สัปดาห์ จานวน 32 สัปดาห์/เก็บข้อมูลการจัดการเรียนการสอนประเมินผลการจัดการเรียนรู ท้ ุก 3 สัปดาห์
จานวน 10 เดือน 10 ครัง้ วิพากษ์ผลการจัดการเรียนรู ้ ภาคเรียนละ 1 ครัง้ สรุปผลการจัดการเรียนรู ้ ภาคเรียนละ 1 ครัง้ จัดทารายงาน
ผลการจัดการเรียนรูภ้ าคเรียนละ 1 ครัง้ และสัมมนาผูเ้ กี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 6 การนิเทศกากับติดตาม
ดาเนินการนิเทศ จานวน 8 ครัง้
- ครัง้ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 – 6 มกราคม 2560
- ครัง้ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2560
- ครัง้ ที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 10 มิถนุ ายน 2560
- ครัง้ ที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 – 16 กรกฎาคม 2560
- ครัง้ ที่ 5 ระหว่างวันที่ 1 – 13 สิงหาคม 2560
- ครัง้ ที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2560
- ครัง้ ที่ 7 ระหว่างวันที่ 18 – 30 กันยายน 2560
- ครัง้ ที่ 8 ระหว่างวันที่ 8 – 20 ตุลาคม 2560

การดาเนิ นโครงการ
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบตั ิการกระบวนการจัดการการศึ กษาและหลักสู ตรการศึ กษา วอลดอร์ฟ สาหรับเด็กพิการที่ เรียนในศู นย์
การศึกษาพิเศษและโรงเรียนเรียนรวมของโรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ และศึกษาสงเคราะห์สถานศึกษาที่จดั เรียนรวมและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในท้องถิ่นด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู ้ แผนการจัดการเรียนรู ้ สื่อ และการวัดผล สาหรับผู บ้ ริหาร รองผู บ้ ริหารและครู วิทยากรหลัก 3 คน
วิทยากรฐาน 3 คน รวมทัง้ หมด 110 คน ระยะเวลา 3 วัน
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบตั ิ การจิตตลีลา (การเคลื่อนไหวเพื่อการศึ กษา) ดนตรีบ าบัดและศิ ลปะบาบัดตามแนวทางมนุ ษย์ปรัชญา
ครัง้ ที่ 1 ให้แก่ ครู ของศู นย์พ ฒ
ั นาเด็ กเล็ก ครู สถานศึ กษาสังกัดสานักงาน คณะกรรมการส่งเสริ มการศึ กษาเอกชน และสานักงาน
การประถมศึกษากาฬสินธุ ์ เขต 1 2 และ 3 ผู ป้ กครอง และบุคลากรศู นย์การเรียนเฉพาะความพิการ และบุคลากรหน่ วยบริการของศู นย์
การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาฬสินธุ ์ ระยะเวลา 4 วัน จานวน 8 รุ่นๆ ละ 110 คน รวม 880 คน วิทยากรหลัก 3 คน วิทยากรฐาน 3 คน
กิจกรรมที่ 3 ออกนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กิจกรรมที่ 3.1 การนิเทศต่างจังหวัดโดยคณะกรรมการ 3 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน จานวน 8 จังหวัด รวม 5 คน
กิจกรรมที่ 3.2 ภายในจังหวัด 18 อาเภอ คณะกรรมการ 3 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน
กิจกรรมที่ 4 การศึ กษาดู งานสถานศึ กษาต้นแบบของการจัดการศึ กษาวอลดอร์ฟ ณ โรงเรียนปัญโญทัย และโรงเรียนอนุ บาลบ้านรัก
กรุงเทพฯ (45 คน)
1. ผูบ้ ริหารและครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด จานวน 25 คน
2. ครูโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จานวน 5 คน
3. ครูศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จานวน 10 คน
4. ครูโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน จานวน 5 คน ระยะเวลา 5 วัน
ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 เป็ นช่วงเปิ ดภาคเรียนที่ 1/2561 ทาให้ครู และบุคลากรกลุ่มเป้ าหมาย
ยังไม่พร้อมที่จะเข้าร่ วมการอบรมฝึ กปฏิบ ตั ิ จึงขอเลื่อนกิจกรรมที่ 2.6 - 2.8 เป็ นระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2562
พร้อมกับขอขยายระยะเวลาการดาเนิ นโครงการไปอีก 6 เดือนจาก 30 กันยายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 ซึ่งฝ่ ายเลขาฯ ได้นาเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมมีมติให้ขยายระยะเวลา
ดาเนินโครงการจากวันที่ 30 กันยายน 2561 – 31 มีนาคม 2562
7) โครงการการอบรมคนพิการและผู ม้ ี สว่ นได้ส่วนเสียในการสนับสนุ นส่งเสริมคนพิการต่อการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต และการศึ กษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา
• หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ วิทยาลัยชุมชนยโสธร
• วันที่ได้รบั อนุ มตั ิ 25 ธันวาคม 2560
• สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 82,700 บาท
• ระยะเวลาดาเนิ นโครงการ 21 มีนาคม – 30 กันยายน 2561
• ผลการเบิกจ่าย 82,700 บาท
การดาเนิ นโครงการ อบรมเชิงปฏิบตั ิการการให้ความรู แ้ ก่คนพิการและผู ม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย (ผู ป้ กครอง/ผู ด้ ู แลคนพิการ เครือข่ายสนับสนุ น
คนพิการ) ในการสนับสนุ นส่งเสริมคนพิการต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ และการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
กลุ่มเป้ าหมาย คนพิการ จานวน 50 คน ผู ม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย (ผู ป้ กครองหรือผู ด้ ู แลคนพิการ ผู น้ าชุมชน สถาบันการศึกษา อบต. เทศบาล
กศน. แรงงานจังหวัดยโสธร ศูนย์พฒั นาฝี มอื แรงงาน พม. จังหวัดยโสธร บริษทั ห้างร้าน สมาคมคนพิการยโสธร และวิทยาลัยชุมชนยโสธร)
จานวน 100 คน วิทยากร 4 คน รวมทัง้ สิ้น 154 คน ระยะเวลาอบรม 2 วัน
ปัญหาอุปสรรค การเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมของคนพิการมีความลาบาก ส่วนใหญ่จะให้พอ่ แม่ ผูป้ กครองมาร่วมกิจกรรม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
1. ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้รบั ความรูด้ า้ นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์สาหรับคนพิการ หมายถึง พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ใช่หรือไม่
2. กลุ่มเป้ าหมาย จานวน 154 คน ประกอบด้วยคนพิการ 50 คน ผู ม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย 100 คน และวิทยากร 4 คน คนพิการ มีจานวน
น้อยกว่าผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเป็ นเพราะเหตุใด
การปรับปรุงแก้ไข ฝ่ ายเลขานุ การฯ ได้ประสานขอข้อมูลไปยังผูร้ บั ผิดชอบโครงการได้รบั แจ้งว่า ได้มกี ารปรับตารางการอบรมใหม่
1. ผู เ้ ข้ารับการอบรมได้รบั ความรู เ้ รื่องกฎหมายที่สาคัญต่อคนพิการเช่น พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550 และที่
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 33,34 และ 35 และ พรบ.การฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มาตรา 14,15 และ 16
2. กลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นคนพิการน้อยกว่าผู ม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่ องจากสภาพความพิการทาให้ผูพ้ ิการบางคนไม่สามารถมาอบรมได้
จึงให้พอ่ แม่ ผูป้ กครองเข้าร่วมอบรมแทน
8) โครงการอบรมนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็นเรื่อง หลักการเขียนเพื่อการสือ่ สาร
• หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ มูลนิธิธรรมิกชนเพือ่ คนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• วันที่ได้รบั อนุ มตั ิ 25 ธันวาคม 2560
• สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 681,750 บาท
• ระยะเวลาดาเนิ นโครงการ 20 มกราคม – 30 กันยายน 2561
• ผลการเบิกจ่าย 565,234 บาท
การดาเนิ นโครงการ การอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้กบั นักศึกษาที่มคี วามบกพร่องทางการเห็น เรื่อง หลักการเขียนเพือ่ การสือ่ สาร
กลุ่มเป้ าหมาย นักศึ กษาที่มคี วามบกพร่ องทางการเห็น ชัน้ ปี ท่ี 1 – 5 ทุกสาขาวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย
จานวน 50 คน ผูด้ ูแลคนพิการ จานวน 5 คน เจ้าหน้าที่ประสานงาน จานวน 5 คน วิทยากร 10 คน ระยะเวลาอบรม 4 วัน
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะอนุ กรรมการติดตามประเมินผล
1. นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม จะเข้าทางานในหน่วยงานราชการทุกคนหรือไม่
2. อาจจะพิจารณาจัดทาเป็ นคู่มอื หลักการเขียนเพื่อการสื่อสารให้เป็ นมาตรฐานให้นกั ศึกษาได้ศึกษาคู่มอื แทนการอบรมน่ าจะได้ผลลัพธ์
ที่มปี ระสิทธิภาพมากกว่าการอบรมนักศึกษา
ผลลัพธ์ นักศึกษาที่มคี วามบกพร่องทางการเห็นที่เข้ารับการอบรมได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจในหลักการเขียนเอกสาร สามารถอ่านหนังสือราชการ
และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างเข้าใจและสามารถวิเคราะห์เนื้ อหาในหนังสือราชการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างตรงประเด็น สามารถ
เขียนหนังสือราชการ และบันทึกข้อความได้อย่างถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
9) โครงการจัดทาระบบคัดกรองนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
• หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
• วันที่ได้รบั อนุ มตั ิ 17 มกราคม 2561
• สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 9,581,000 บาท
• ระยะเวลาดาเนิ นโครงการ 2 เมษายน – 30 กันยายน 2561
• ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 78
การด าเนิ นโครงการ ประชุ มเชิ งปฏิบ ตั ิ การจัดท าระบบคัดกรองนักเรี ยนในโรงเรี ยนให้กบั ผู บ้ ริ หาร และครู โรงเรี ยนเอกชนเรี ยนรวม
จานวน 780 แห่ง รวม 1,560 คน (แบ่งการอบรมเป็ นศู นย์เขตละ 60 โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวม 120 คน ระยะเวลาการอบรมรุ่นละ 3 วัน
อบรม จานวน 13 ครัง้ )
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เนื่ องจากสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาเอกชน มีโรงเรียนเรียนรวมในความดู แล 3,930 โรงเรียน แต่ มกี าร
จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการการจัดทาระบบคัดกรองเพียง 780 โรงเรียน ซึ่งไม่ครอบคลุมโรงเรียนเอกชนทัง้ หมดเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 อาจพิจารณาใช้การอบรมแบบ Video Conference ซึ่งสามารถดาเนินการอบรมให้แก่ครูได้ครอบคลุมทุกแห่งทัว่ ประเทศ

การปรับปรุ งแก้ไข ฝ่ ายเลขานุ การฯ ได้ประสานกับผู ร้ ับผิดชอบโครงการแล้วได้รบั แจ้งว่ า โรงเรียนเอกชนไม่ มีระบบที่ จะสามารถ
จัดประชุมแบบ Video Conference ได้
10) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนที่จดั การศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
• หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์)
• วันที่ได้รบั อนุ มตั ิ 30 เมษายน 2558
• สนับสนุ นเงินกองทุน จานวน 7,878,450 บาท
• ระยะเวลาดาเนิ นโครงการ 22 พฤษภาคม 2558 – 9 มีนาคม 2561
• ผลการเบิกจ่าย 7,503,898.68 บาท
การดาเนิ นโครงการ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทาแนวการสอนนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยิน 5 กลุ่มสาระ คือ คณิ ตศาสตร์ ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึ กษากลุ่มสาระ ละ 30 คน (5 กลุ่มสาระๆ ละ 30 คน รวม 150 คน วิทยากร 5 กลุ่มสาระ 25 คน
รวม 25 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน รวม 175 คน จานวน 2 ครัง้ ๆ ละ 5 วัน รวม 10 วัน เพื่อจัดทาแนวทางการสอนนักเรียนที่มคี วามบกพร่อง
ทางการได้ยนิ 5 กลุม่ สาระหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
ระยะที่ 1
1. หาสภาพความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยิน พัฒนาแนวทางการสอน
นักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยนิ 5 กลุม่ สาระหลัก และพัฒนาโปรแกรมคลังคาศัพท์ภาษามือ 5 กลุม่ สาระหลัก
2. ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการสอนและโปรแกรมคลังคาศัพท์
3. เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
4. สัมมนาการใช้แนวทางการสอนและโปรแกรมคลังคาศัพท์ 5 กลุม่ สาระหลัก
5. จัดทารูปเล่มและจัดส่งแนวทางการสอนนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยนิ 5 กลุม่ สาระหลักและออนไลน์โปรแกรมคลังคาศัพท์
ระยะที่ 2 ผลิตสือ่ การเรียนรูป้ ระกอบแนวทางการสอน 5 กลุม่ สาระหลัก
ระยะที่ 3 พัฒนาการสอนต้นแบบ
1. นาเสนอผลการสอนที่เป็ นต้นแบบการสอนนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยนิ
2. ผลิตสือ่ มัลติมเี ดียออนไลน์จากผลงานการสอนต้นแบบ
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมครู ผูส้ อนนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยิน 5 กลุ่มสาระ คือ (กลุ่มสาระละ 4 คน จานวน 21 โรงเรียน 5 กลุ่ม
สาระ รวม 420 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน 5 กลุ่มสาระ รวม 25 คน) รวมทัง้ สิ้น 445 คน ใน 5 กลุ่มสาระหลัก คือ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา
กิจกรรมที่ 3 นาเสนอ Best Practice การสอนนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยิน 5 กลุ่มสาระหลัก คือ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา (5 กลุ่มสาระๆ ละ 6 คน รวม 30 คน กรรมการ 5 กลุ่มสาระๆ ละ 3 คน รวม 15 คน คณะทางาน
5 คน) รวมทัง้ สิ้น 50 คน ระยะเวลา 2 วัน
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการสอนและผลิตสื่อสาหรับบุคลากรครูผูส้ อนสาหรับนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยนิ 5 กลุม่ สาระ
กิจกรรมที่ 5 ผลิตต้นฉบับ จัดทาสาเนา และจัดทาสื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. 2551 สาหรับผูท้ ่มี คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ

