ชื่อโครงการ การส่งเสริมการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
ชื่อกิจกรรม การบริการวิชาการ (การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ)
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การหลักและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้านเป็นปัจจัย
ช่วยส่งเสริมการศึกษานับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยพัฒนาให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ มีความสามารถในการนาสิ่งที่ได้
เรี ย นรู้ นั้ น ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ได้ บุ ค คลที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษ เป็ น กลุ่ ม บุ ค คลที่ ค รอบคลุ ม
๓ ประเภท คือ บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลด้อยโอกาสทาง
การศึกษา ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นมนุษย์ซึ่งมีศักดิ์และศรีอย่างเท่าเทียมในการได้รับการศึกษาตามหลักสิทธิ
มนุ ษ ยชน ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการศึ ก ษาพิ เ ศษ คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร
เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เห็นความสาคัญและดาเนินโครงการกิจกรรม ที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มี
ความต้อ งการพิ เศษตั้ งแต่ปี การศึก ษา ๒๕๔๘
เป็น ต้ นมา ซึ่ ง ศูน ย์ วิจั ยและพัฒ นาการศึก ษาพิเ ศษ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะได้เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมสนองนโยบายเพือ่ ก้าวหน้าของ
ประเทศต่อไป
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ระบุว่า
คนพิการ หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์
พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใดประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใดเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิ ต ประจาวัน หรื อ เข้า ไปมี ส่ ว นร่ว มทางสัง คมได้อ ย่ างบุค คลทั่ ว ไป ทั้ง นี้ ตามประเภทและหลั ก เกณฑ์
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ/กาหนดไว้ ทั้งนี้ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อม
ระบบสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน ตลอดจนบริ ก ารเทคโนโลยี สิ่ ง อ านวยความสะดวก สื่ อ บริ ก ารและ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และให้สถานศึกษาหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนผู้ดูแลคนพิการและประสานความร่วมมือจากชุมชนหรือนักวิชาชีพเพื่อให้คน
พิการได้รับการศึกษาทุ กระดับ หรือบริการทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้อ งการจาเป็นพิเศษของ
คนพิการ

วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ หมายถึง เป็นการวิจัยเพื่อหานวัตกรรมสาหรับแก้ปัญหาหรือเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งเน้นในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)
โดยมีปัญหาการเรียนรู้เป็นจุดเริ่มต้น ผู้สอนหาวิธีการ หรือ สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษเพื่อค้นหา
สิ่งที่เติมเต็มความบกพร่องหรือข้อจากัดของเด็กที่มีความต้องการพิเศษนั้น เป็นการสร้างองค์ความรู้จาก
ประสบการณ์ เชื่อมโยงกับหลักการ ทฤษฎีต่างๆ ให้การพัฒนาเด็กพิ เศษเป็นไปอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์
กับคนทั่วไปรวมถึงการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ให้สามารถดาเนินชีวิตในสังคมอย่างอิสระ นับได้ว่า
เป็นความคาดหวังสูงสุดของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ดั ง นั้ น ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการศึ ก ษาพิ เ ศษ คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ ก าแพงเพชร
จึงได้จัดทาโครงการการส่งเสริมการศึกษาสาหรับบุคคลที่มี ความต้องการพิเศษ ในการจัดกิจกรรมการบริการ
วิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะครู
สังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และประสบการณ์
ด้านการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ และสามารถนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กที่
มีความต้องการพิเศษและเด็กทั่วไปได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อจัดกิจกรรมการส่งเสริมการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในจังหวัด
กาแพงเพชร
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษแก่คณะ
ครูสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑
๒. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ แก่คณะครูสังกัดเขต
พื้นที่การประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
จานวนครูสังกัดเขตพื้นที่ การประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑ ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จานวน ๓๐ คน
เชิงคุณภาพ
คณะครูสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑ ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้รับ
ความรู้และสามารถและแนวทางในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ ได้อย่างถูกต้อง
วิธีดาเนินการ
๑. ประชุมชี้แจง วางแผนการดาเนินงานตามโครงการ
๒. จัดทาโครงการฉบับร่างเพื่อเสนอต่อที่ประชุม
๓. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๔. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดาเนินการตามแผนงานโครงการ
๕. ดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
๖. ติดตามตรวจสอบแผนงานโครงการ
๗. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑
กิจกรรม

ระยะเวลา มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม

๑. ประชุมชี้แจง วางแผนการดาเนินงาน
ตามโครงการ
๒. จัดทาโครงการฉบับร่างเพื่อเสนอต่อที่
ประชุม
๓. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๔. แต่ ง ตั้ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การตาม
แผนงานโครงการ
๕. ดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
๖. ติดตามตรวจสอบแผนงานโครงการ
๗. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

สถานที่ดาเนินการ
ห้องประชุมกาสะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กิจกรรม
๑. การให้ความรู้แก่คณะครูสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑ ในการจัดทาวิจัยใน
ชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ
๒. การแลกเปลี่ ย นความคิ ด และประสบการณ์ กั บ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา แ ละผู้ ส นใจที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ
งบประมาณ จานวน ๓๕,๐๐๐ บาท
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
รวม

๙,๖๐๐
๔,๕๐๐
๒๐,๙๐๐
๓๕,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท (สามหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน)

การประเมินผล
๑. การสังเกตการให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมของคณะครูสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษา
กาแพงเพชร เขต ๑
๒. รายงานสรุปโครงการ
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
๑. คณะครูโรงเรียนคณะครูสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑ มีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพิ่มขึ้น
๒. เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับการช่วยเหลือและการพัฒนาอย่างถูกต้องตรงตามสภาพ
ความบกพร่อง จากคณะครูโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์และใกล้เคียง ที่เข้ารับการอบรม

ลงชื่อ......................................................ผู้เขียนโครงการ
(รองศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์)
หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ลงชื่อ.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์)
คณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

กาหนดการ
โครงการบริการวิชาการ: การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
----------------------------------------------------------วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา
กิจกรรม
เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.
ลงทะเบียน รับเอกสาร และพิธีเปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
อบรมเชิงปฏิบัติการ : ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
ทางการศึกษาพิเศษ
(วิทยากร : ผศ.ดร.ศิริวิมล ใจงาม และ อ.ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร )
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
อบรมเชิงปฏิบัติการ : การฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างงานวิจัย
ในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ
(วิทยากร : ผศ.ดร.ศิริวิมล ใจงาม และ อ.ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร )
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