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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่แสดง
เจตนารมณในการยกระดับการศึกษาของประชาชนใหสูงขึ้น โดยกําหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนในการ
ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ปที่รัฐตองจัดโดยไมเสียคาใชจาย เด็กและเยาวชนพิการทุกประเภท
มีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ ซึ่งสอดคลองเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการพ.ศ.2551 ที่กลาวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการไดรับโอกาสและบริการ
ทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอยางมีคุณภาพและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุขตามศักยภาพ ของแตละบุคคล และแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ที่ได
ใหความสําคัญกับการนําแผนสูการปฏิบัติ เพื่อเปนกลไกขับเคลื่อนขอเสนอปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ที่เนนเปาหมาย 3 ดาน คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และการสงเสริมการ
มีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา สอดคลองกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.
2551 มาตรา 5 ที่กลาวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการไดรับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุก
ระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอยางมีคุณภาพและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตามศักยภาพ
ของแตละบุคคล และมาตรา 19 ที่กลาววา ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนาที่ดําเนินการจัดการศึกษา
โดยเฉพาะการเรียนรวม การนิเทศ กํากับ ติดตาม เพื่อใหคนพิการไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
ตามที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น เพื่อเปนการประกันสิทธิและโอกาสทางการศึกษา การประเมินคุณภาพ และ
โอกาสทางการศึกษา ตลอดจนการประกันคุณภาพของการใหบริการทางการศึกษาใหกับเด็กและเยาวชน
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พิการ จําเปนตองจัดการศึกษาในรูปแบบของ “การจัดการเรียนรวม” เพื่อใหเด็กและเยาวชนพิการ
สามารถเข า ถึ งการศึ ก ษาได อ ย า งทั่ ว ถึ ง ตั้ ง แต ป ก ารศึ ก ษา 2547 เป น ต น มา สํา นัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายใหสถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในรูปแบบการเรียนรวม
โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) และการบริหารจัดการทั้งระบบโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) โดย
คัดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมทุกอําเภอๆ ละ ไมนอยกวา 2 โรง รวม
5,026 โรงโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มโอกาสใหเด็กพิการทุกคนไดเขาเรียนและเรียนใกลบาน ตอมาสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายสรางความเขมแข็งใหโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมทุกโรงโดยจัด
ใหเด็กพิการไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคลในรูปแบบโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม
(Inclusive schools) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 คัดเลือกโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม 445 โรง
เพื่อพัฒนาใหเปนศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services : SSS) และในปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ขยายเพิ่มใหครอบคลุมทุกอําเภอจํานวน 783 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 1,228 โรง กระจายในทุก
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา (ประถมศึ กษา มั ธ ยมศึก ษา และโรงเรี ย นศึ ก ษาสงเคราะห/ ราชประชา
นุเ คราะห สั งกั ดสํา นักบริห ารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.) มีเปาหมายเพื่อพัฒ นาใหเปนศูน ยบ ริการทาง
การศึกษาพิเศษที่เขมแข็ง เพื่อชวยใหผูเรียนไดรับประโยชนที่ยึดหลักปรัชญาของการอยูรวมกัน (Inclusion)
เนนใหมีการนําบริการสนับสนุนตางๆ มาจัดกระบวนการเรียนการสอน สนองความแตกตางระหวางบุคคล
โดยกําหนดทางเลือกใหหลายๆ ทาง เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรวมกันไดโดยไมแบงแยกและเลือกปฏิบัติใน
โรงเรียนทุกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนศูนยรวมแหลงเรียนรู เครือขายการเรียนรู ศูนยรวมสื่อ อุปกรณ
ตัวอยางการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหบริการดานการศึกษาพิเศษ และยังเปนแหลงเรียนรูใหกับโรงเรียน
เครือขายที่อยูใกลเคียงที่รับเด็กพิการเขาเรียนอีกดวย
สําหรับในปงบประมาณ 2559 นี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายสราง
ความเขมแข็งใหแกโรงเรียนใหแกโรงเรียนตนแบบการเรียนรวมที่เปนศูนยบริการทางการศึกษา จํานวน
1,228 โรง และพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมและเรียนรวมตามมาตรฐานเรียนรวม เพื่อใหสามารถบริการ
นักเรียนพิการที่เขาเรียนไดอยางมีคุณภาพตอไป
นอกจากนี้ ในการจัดการศึกษาใหกับเด็กและเยาวชนพิการไดอยางมีประสิทธิภาพมีความจําเปน
ที่จะตองพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของใหมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงาน
ไดตามมาตรฐานหรือเกณฑที่กําหนด โดยในการพัฒนาดังกลาวนั้น นอกจากการฝกอบรมภายในประเทศ
แลว การเปดโอกาสใหบุคลากรเหลานั้นไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูงานดานการศึกษาพิเศษจากประเทศ
ที่มีความกาวหนาและประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษานับเปนวิธีหนึ่งที่จะชวยใหบุคลากรไดรับทั้ง
ความรู ประสบการณ วิ สั ย ทั ศน ที่กว า งไกลและมุ มมองที่ จ ะเป น ประโยชน ตอการนํามาพัฒ นาการจั ด
การศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนพิการอยางมีประสิทธิภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ไดนํานโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาดําเนินการสงเสริมสรางความเขมแข็งใหโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม
โดยจัดใหเด็กพิการทุกคนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคลในรูปแบบโรงเรียนตนแบบการ
เรียนรวม (Inclusive schools) โรงเรียนแกนนําเรียนรวม และโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ใหผูเรียน
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ทุกคนไดรับสิทธิและโอกาสในการศึกษาอยางเสมอภาคกัน โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาใหเปนศูนยบริการ
ทางการศึกษาพิเศษ Student Support Services : SSS โดยมีการจัดการเรียนที่เหมาะสมในโรงเรียนและ
หองเรียนเพื่อชวยใหผูเรียนไดรับประโยชน ที่ยึดหลักปรัชญาของการอยูรวมกัน (Inclusion) เนนใหมีการ
นําบริการสนั บสนุ นตา งๆ มาจัดกระบวนการเรีย นการสอน สนองความแตกตางระหวางบุคคล ไดรับ
บริการ สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเขาถึงการศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะการดํารงชีวิต และพื้นฐาน
อาชีพเพื่อพึ่งตนเองได นอกจากนี้ ในการจัดการศึกษาใหกับเด็กและเยาวชนพิการไดอยางมีประสิทธิภาพมี
ความจํ า เป น ที่ จ ะต องพั ฒ นาศั ก ยภาพของครู และบุค ลากรทางการศึก ษาที่ เกี่ย วขอ งให มีคุณ ภาพและ
สามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานหรือเกณฑที่กําหนด เพื่อใหนํามาพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
และเยาวชนพิการอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเปนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษใหมีคุณภาพ
ดานการบริหารจัดการเรียนรวมตามมาตรฐานที่กําหนดอีกทางหนึ่งดวย

2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเด็กพิการเรียนรวมและเรียนรวมไดรับสิทธิและโอกาสที่เทาเทียมกันในการไดรับการ
พัฒนาการเรียนรูในรูปแบบที่เหมาะสมอยางเต็มศักยภาพเปนรายบุคคล ไดรับบริการ สื่อ สิ่งอํานวยความ
สะดวกเพื่อเขาถึงการศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะการดํารงชีวิต และพื้นฐานอาชีพเพื่อพึ่งตนเองได
2. เพื่อสรางความเขมแข็งใหโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมและเรียนรวม ในรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่ เหมาะสมกั บสภาพความพิ การในแตล ะประเภท โดยมีโ รงเรียนตน แบบการเรียนรวม จํา นวน
4 โรง เปนศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services : SSS ) กระจายในทุกอําเภอ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เปนศูนยรวมสื่อการเรียนรู นวัตกรรม Best
practice และแหลงเรียนรู (Resource Center) ทั้งดานหลักสูตร การเรียนการสอนและการวัดผลเด็กพิการ
ฯลฯ ใหกับโรงเรียนทั่วไปที่มีเด็กพิการเรียนรวม และพัฒนาโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม ใหเปนโรงเรียน
ที่จัดการเรียนรวมเพื่อรองรับเด็กพิการเขาเรียนในโรงเรียนใกลบาน
3. เพื่อพัฒนาโรงเรียนจัดการเรียนรวมเขาสูมาตรฐานการเรียนรวม และจัดระบบประกันคุณภาพ
ทางการศึกษาทั้งการบริหารจัดการ คุณภาพครูและคุณภาพผูเรียน
4.
เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความสามารถและทักษะในการพัฒนา
สมรรถภาพเด็กพิการเรียนรวมในแตละประเภทความพิการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีการนิเทศ ติดตามการดําเนินงาน เพื่อสงเสริมการทํางานรวมกัน
ของทุ ก ภาคส ว น ครู ผู ป กครอง องค ก รส ว นท อ งถิ่ น สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษาและศูนยการศึกษาพิเศษ เปนเครือขายการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. เปาหมาย
เปาหมายเชิงปริมาณ
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1. นักเรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมและเรียนรวม จํานวนนักเรียน 3,521 คน
179 โรงเรียน ไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมและเรียนรวม จํานวน 402 คน ไดรับ
การพัฒนาให มีความรูความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ
3. โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมและเรียนรวม 179 โรงเรียน สามารถจัดการศึกษาใหกับเด็กพิการใน
รูปแบบที่เหมาะสม โดยมีโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม (Inclusive schools) จํานวน 4 โรงเรียน ที่เปน
ศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services : SSS) สําหรับนักเรียนพิการเรียนรวมและ
เปนแหลงเรียนรูใหกับโรงเรียนใกลเคียงที่รับเด็กพิการเขาเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมและเรียนรวม มีสิทธิและโอกาสทางการ
ศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมและเรียนรวม พัฒนาให มีความรู
ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ
3. โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมและเรียนรวม สามารถจัดการศึกษา โดยมีโรงเรียนตนแบบการเรียน
รวม (Inclusive schools) เปนแหลงเรียนรูใหกับโรงเรียนใกลเคียงที่รับเด็กพิการเขาเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. ระยะเวลาดําเนินงาน
1 ตุลาคม 2557 – สิ้นสุด 30 กันยายน 2558
5. กิจกรรมการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม

เปาหมาย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

1

บริหารจัดการเพื่อสรางความเขมแข็งการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กพิการเรียนรวม

โรงเรียน

ม.ค. – ก.ย.
2559

คณะกรรมการ

2

การพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา

โรงเรียน

มี.ค. – ก.ย.
2559

คณะกรรมการ

3

การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมตาม
มาตรฐานการเรียนรวม

โรงเรียน

พ.ค. – ก.ย.
2559

คณะกรรมการ

5

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

โรงเรียน

พ.ค. – ก.ย.
2559

คณะกรรมการ
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กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการเพื่อสรางความเขมแข็งการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการเรียนรวม
1.1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนและการจัด สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก บริการและชวยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาตามกําหนดที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมและเรียนรวม เพื่อใชในการ
พัฒนานักเรียนพิการเรียนรวมดวยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในแตละประเภทความพิการ ดังนี้
- โรงเรียนตนแบบเรียนรวมเดิม จํานวน 2 โรงเรียน
- โรงเรียนตนแบบเรียนรวมที่ขยายเพิ่มในปงบประมาณ 2557 จํานวน 2 โรงเรียน
- โรงเรียนเรียนรวมทั่วไปที่มีเด็กพิการเรียนรวม 175 โรง โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.1.1 พัฒนานักเรียนพิการเรียนรวมดวยรูปแบบ/นวัตกรรม/เทคนิควิธีการที่เหมาะสม
นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
1.1.2 พัฒนานวัตกรรม/สื่อ/เทคนิควิธีการ การจัดการเรียนการสอนเหมาะสมกับความ
ตองการจําเปนพิเศษแตละประเภทความพิการ
1.1.3 การจัด สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก บริการและชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตาม
กําหนดที่กําหนดในกฎกระทรวง
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา
2.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความสามารถและทักษะในการพัฒนา
สมรรถภาพเด็กพิการเรียนรวมในแตละประเภทความพิการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนทุก
โรงในสังกัดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
2.2 พัฒนาพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมและเรียนรวม ใหมีความรูในการปฏิบัติงาน
ดานเรียนรวมและเรียนรวม มีความเขาใจในบทบาท หนาที่และภารกิจในการสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ
โรงเรียนตามวัตถุประสงคที่เขตพื้นที่การศึกษา และ สพฐ.กําหนด
กิจกรรมที่ 3 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมตามมาตรฐานการเรียนรวม
3.1 ประชุมปฏิบัติวิเคราะห สรุปผล การประเมินคุณภาพการศึกษาสําหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
ตามมาตรฐานการเรียนรวม ในโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม และโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
5.1 จัดสรรงบประมาณใหคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ใชในการดําเนินงาน
การนิเทศใหความชวยเหลือ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานจัดการเรียนรวมและเรียนรวม และพัฒนา
ครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมและเรียนรวม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 1
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6. งบประมาณการดําเนินงาน
จากแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิต เด็กพิการไดรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ กิจกรรม สนับสนุนและสงเสริมใหเด็กพิการไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง
และเสมอภาคสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของแตละบุคคล งบดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมและเรียนรวม จํานวนงบประมาณ รหัสแหลงของเงิน
59112xx จํานวนทั้งสิ้น 788,750 บาท รายละเอียดการใชจายงบประมาณ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการเพื่อสรางความเขมแข็งการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการเรียนรวม
1.1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม เพื่อใชในการพัฒนานักเรียนพิการ
เรียนรวมจําแนกเปน
- โรงเรียนตนแบบเรียนรวมเดิม (ปงบประมาณ 2555-2556) จํานวน 2 โรงๆ ละ
20,000 บาท (จํานวนเงิน 40,000 บาท)
- โรงเรียนตนแบบเรียนรวมที่ที่คัดเลือกเพิ่มในปงบประมาณ 2557 จํานวน 2 โรงๆ ละ
30,000 บาท (จํานวนเงิน 60,000 บาท)
1.2 จัดซื้อ จัดหา สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก บริการและชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามกําหนด
ที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมและเรียนรวม (สื่อเสริมทักษะเพื่อแกปญหาทางเรียน
เรียนรูของนักเรียนที่มีความจําเปนพิเศษ)
- โรงเรียนตนแบบเรียนรวมเดิม (ปงบประมาณ 2555-2556) จํานวน 2 โรงๆ ละ
5,000 บาท (จํานวนเงิน 10,000 บาท)
- โรงเรียนตนแบบเรียนรวมที่ที่คัดเลือกเพิ่มในปงบประมาณ 2557 จํานวน 2 โรงๆ ละ
5,000 บาท (จํานวนเงิน 10,000 บาท)
- โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม 175 โรงๆ ละ 3,250 บาท
(จํานวนเงิน 568,750 บาท)
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความสามารถและทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพ
เด็กพิการเรียนรวมในแตละประเภทความพิการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนทุกโรงในสังกัด
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
จํานวน (จํานวนเงิน 36,000 บาท)
2.1 พัฒนาพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมและเรียนรวม ใหมีความรูในการปฏิบัติงาน
ดานเรียนรวมและเรียนรวม มีความเขาใจในบทบาท หนาที่และภารกิจในการสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ
โรงเรียนตามวัตถุประสงคที่เขตพื้นที่การศึกษา และศึกษาดูงานแหลงเรียนรู (จํานวนเงิน 36,000 บาท)
กิจกรรมที่ 3 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมตามมาตรฐานการเรียนรวม

7
3.1 ประชุมปฏิบัติวิเคราะห สรุปผล การประเมินคุณภาพการศึกษาสําหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
ตามมาตรฐานการเรียนรวม ในโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม และโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 (จํานวนเงิน 8,000 บาท)
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
4.1 จัดสรรงบประมาณใหคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ใชในการดําเนินงาน
การนิเทศใหความชวยเหลือ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานจัดการเรียนรวมและเรียนรวม และพัฒนา
ครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมและเรียนรวม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 1 (จํานวนเงิน 20,000 บาท )
รายละเอียดกิจกรรมและคําชี้แจงงบประมาณ 788,750 บาท (ขอถัวจายทุกรายการ)
กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1
1.1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหโรงเรียน
ที่จัดการเรียนรวม เพื่อใชในการพัฒนา
นักเรียนพิการเรียนรวมจําแนกเปน ดังนี้
- จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหโรงเรียน
ที่จัดการเรียนรวม โรงเรียนตนแบบเรียน
รวม เดิม (ปงบประมาณ 2555-2556)
2 โรง ๆ ละ 20,000 บาท
(รายชื่อโรงเรียนดังแนบทายนี้)
- จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหโรงเรียน
ที่จัดการเรียนรวม โรงเรียนตนแบบเรียน
รวม ที่ขยายเพิ่มในปงบประมาณ 2557
2 โรง ๆ ละ 30,000 บาท
(รายชื่อโรงเรียนดังแนบทายนี้)
1.2 จัดซื้อ จัดหา สื่อ สิ่งอํานวยความ
สะดวก บริการและชวยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาตามกําหนดที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ใหโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม
และเรียนรวม (สื่อเสริมทักษะเพื่อแกปญหา
ทางเรียนเรียนรูของนักเรียนที่มีความจําเปน
พิเศษ) เขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการ

จํานวนเงิน

งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย

คาวัสดุ

รวม

ผูรับผิดชอบ

กลุมนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผล
การศึกษา
40,000

40,000

40,000

60,000

60,000

60,000
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- โรงเรียนตนแบบเรียนรวมเดิม
(ปงบประมาณ 2555-2556) จํานวน 2
โรงๆ ละ 5,000 บาท
(รายชื่อโรงเรียนดังแนบทายนี้)
- โรงเรียนตนแบบเรียนรวมที่ที่คัดเลือก
เพิ่มในปงบประมาณ 2557 จํานวน 2
โรงๆ ละ 5,000 บาท
(รายชื่อโรงเรียนดังแนบทายนี้)
- โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม
จํานวน 175 โรงๆ ละ 3,250 บาท
(รายชื่อโรงเรียนดังแนบทายนี้)
กิจกรรมที่ 2
2.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู ความสามารถและทักษะในการพัฒนา
สมรรถภาพเด็กพิการเรียนรวมในแตละ
ประเภทความพิการไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนทุกโรงในสังกัดของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 จํานวน (จํานวนเงิน
(จํานวน 200 คน 1 วัน)
- คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 120 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ
ละ 30 บาท
2.2 พัฒนาพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนที่
จัดการเรียนรวมและเรียนรวม ใหมีความรูใน
การปฏิบัติงานดานเรียนรวมและเรียนรวม
มีความเขาใจในบทบาท หนาที่และภารกิจใน
การสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ โรงเรียน
ตามวัตถุประสงคที่เขตพื้นที่การศึกษา และ
ศึกษาดูงานแหลงเรียนรู
(จํานวน 68 คน 3 วัน)
- คาอาหารกลางวัน 3 มื้อๆ ละ 120 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 6 มื้อๆ ละ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

568,750

568,750

568,750

36,000

(36,000)

24,000
12,000
36,720

24,000
12,000
(36,720)

24,480
12,240

24,480
12,240
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30 บาท
กิจกรรมที่ 3
3.1 ประชุมปฏิบัติวิเคราะห สรุปผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาสําหรับ
นักเรียนพิการเรียนรวมตามมาตรฐานการ
เรียนรวม ในโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม
และโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 (จํานวน 20 คน 1 วัน)
- คาอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 120 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ
30 บาท
- คาจางเหมาฯ ถายเอกสาร
- คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 4
4.1 จัดสรรงบประมาณใหคณะกรรมการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล ใชในการ
ดําเนินงานการนิเทศใหความชวยเหลือ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานจัดการ
เรียนรวมและเรียนรวม และพัฒนาครูใน
โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมและเรียนรวม ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 (จํานวน 179 โรงเรียน)
รวมทั้งสิ้น

7,280

(7,280)

2,400
1,200

2,400
1,200
1,680
2,000

20,000

20,000

788,750

20,000

1,680
2,000

20,000

176,320

592,430

788,750

7. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการประเมิน

นักเรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียนที่จัดการเรียน สํารวจรายการ
รวมไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอยาง
นิเทศ กํากับ ติดตาม
ทั่วถึง ในการจัดสรรงบประมาณ

เครื่องมือ
แบบสํารวจรายการ
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ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่
จัดการเรียนรวมไดรับการพัฒนาใหมีความรู
ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนการ
สอน
โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมสามารถจัดการศึกษา
ใหกับเด็กพิการในรูปแบบที่เหมาะสมและเปน
แหลงเรียนรูใหกับโรงเรียนใกลเคียงที่รับเด็ก
พิการเขาเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความพึงพอใจขอผูเขาประชุมและอบรมสัมมนา

สํารวจการดําเนินงาน
นิเทศ กํากับ ติดตาม

แบบสํารวจรายการ

สํารวจรายการ
นิเทศ กํากับ ติดตาม

แบบสํารวจรายการ

สอบถาม, สังเกต

แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 นักเรียนพิการในวัยเรียนทุกคนมีสิทธิ โอกาสและความเสมอภาคในการเขารับการศึกษา
รวมกับเด็กทั่วไป และไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล
8.2 เพื่อสรางความเขมแข็งใหโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับสภาพความพิการในแตละประเภท สามารถจัดการศึกษาใหกับเด็กพิการ เปนศูนยบริการทาง
การศึกษาพิเศษ (Special Unit) หรือ Student Support Services : SSS ) จํานวน 4 โรงเรียน กระจาย
ทุกอําเภอ เปนศูนยรวมสื่อการเรียนรู นวัตกรรม Best practice เปนแหลงเรียนรู (Resource Center)
ทั้งดานหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลเด็กพิการ เปนศูนยกลางของการยืมหรือจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ที่เด็กเขาถึงและใชประโยชนได และมีโรงเรียน
แกนนําจัดการเรียนรวมที่พัฒนาเปนโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม และโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม เพื่อ
ใหบริการทางการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษพิการเรียนรวมกับเด็กปกติทั่วไป
8.3 โรงเรี ย นมี ความเข มแข็ งจากความรว มมือของทุกภาคสว น ครู ผูป กครอง องคกรสว น
ทองถิ่ น สํ า นักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา และศูน ย
การศึกษาพิเศษ
8.4 ผู บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึกษา มีความรู ความสามารถและทั กษะในการจั ด
การศึกษาสําหรับนักเรียนพิการเรียนรวมและเรียนรวม

(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(นายกิตติ
ทวยภา)
ศึกษานิเทศก สพป.มหาสารคาม เขต 1

(ลงชือ่ )
ผูเสนอโครงการ
(นายวิศธิสิทธิ์ พิมพแสนศรี)
ศึกษานิเทศก สพป.มหาสารคาม เขต 1
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(ลงชื่อ)
ผูเสนอโครงการ
(นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท)
หัวหนากลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สพป.มหาสารคาม เขต 1

(ลงชื่อ)

ผูตรวจสอบโครงการ

(นายนิคม ชมภูหลง)
รักษาการตําแหนงผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป.มหาสารคาม เขต 1

(ลงชื่อ) วาที่รอยตรี

ผูอนุมัติโครงการ

(ธนุ วงษจินดา)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

