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ชื่อโครงการ   คัดกรองเพ่ือค้นหาและพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทางการศึกษา 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
        กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรัตนาภรณ์ บุญล้อม, นางนวลผจง  ภูจอมรัตน์, นางชุติมา กำนาดี 

นางประภาวดี  อัคติ  และคณะ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ที่ 1 ที่ 1,2 
สนองมาตรฐานการศึกษา มฐ. 1, 3 
ระยะเวลาดำเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕6๒ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๓ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  อันเป็นกฎหมายแม่บทในการจัด
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  ที่มีเจตนาให้การศึกษา
เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคน  คุ้มครองสิทธิ  สร้างความเสมอภาค  ให้โอกาสทุกคนได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง  และรัฐจะต้องจัดการศึกษาให้กับทุกคน  ทุกกลุ่ม  ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กพิการหรือด้อยโอกาส
กลุ่มอ่ืน ๆ  ซึ่งในปัจจุบันมีเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ  โดยเฉพาะเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้อยู่ในโรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  
ตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้เรียนทุกคน  โดยถือว่าผู้เรียนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาโดยเท่า
เทียมกัน มีความสามารถในการคัดแยก  คัดกรอง  และมีส่วนร่วมช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กท่ี
มีความต้องการพิเศษ  ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  และให้การจัดการเรียนการ
สอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยเป็นไปอย่างมีระบบ  มีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลและบรรลุตามวัตถุประสงค์  โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
ตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้เรียนทุกคน  โดยถือว่าผู้เรียนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาโดยเท่า
เทียมกัน 

2.2  เพ่ือให้ผู้บริหารและครูคัดแยก คัดกรอง จัดทำ IEP และ IIP จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสมกับผู้เรียน 

๒.๓  เพื่อจัดซื้อ จัดหาสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ในการคัดกรองเพ่ือค้นหาและพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษทางการศึกษา 
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3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 
 นักเรียนทุกคนได้รับการคัดแยก  คัดกรอง เด็กที่มีความต้องการพิเศษ  9 ประเภท และพัฒนาตาม
แผน IEP และ IIP อย่างเหมาะสม 
     3.2  เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ครูผู้สอนคัดแยก  คัดกรอง เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษและพัฒนาตามแผน IEP และ IIP  
อย่างน้อยร้อยละ  80 

3.2.2 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลเอาใจใส่จากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้องและมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ  80 
 
4. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ 
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  กำหนดจัดกิจกรรมใน ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕6๒ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๓  
ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีขั้นตอนและวิธีดำเนินการ  ดังนี้ 
             4.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
             4.2  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
             4.3  ประชุมชี้แจงคณะทำงานถึงรายละเอียดของโครงการ 
             4.4  ประสานงานวิทยากร  บุคคลจัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์  และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง             
             4.4  ดำเนินการตามกำหนดการ 
             4.6  สรุป  ประเมินผล  และรายงานผลการดำเนินการโครงการ 
 
5.  งบประมาณ (งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   5,000  บาท) 

โดยได้รับเงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ่าย ดังนี้ 
 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว            …………  …5,000  ………… บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจดัการศึกษา  ……………3- - -3…………  บาท 
 5.3  เงินรายได้สถานศึกษา            ……-…………………… บาท 
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กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 

๑ 
 

สร้างสื่อประกอบการเรียน
การสอนและจัดซื้อสื่อการ
สอนสำเร็จรูป 

(1)จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
สร้างสื่อประกอบการเรียน
การสอน 

(2)จัดทำสื่อการเรียนการ
สอน 

- 
 

3,000 - 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕6๒ 
- 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 กิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน 
การเขียนภาษาไทย และคิด
เลขเป็น 

(1)เพ่ือแก้ปัญหาการอ่าน
และการเขียนสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑-๖ ที่อ่านหนังสือไม่คล่อง 
เขียนหนังสือคล่อง ซึ่ง
นักเรียนเหล่านี้มีส่วนทำให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ 

(2)ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทย
และคณิตศาสตร์ 

- 2,000 - 

รวมทั้งสิ้น - 5,000 - 

(รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 
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๖.  การวัดผลและการประเมินผล  
   

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
1. ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคัดแยก  คัดกรอง เด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษ 
2. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับ
การดูแลเอาใจใส่จากทุกฝ่ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและดีขึ้น 
3. สื่อ วัสดุและอุปกรณ์ในการคัดกรอง
เพ่ือค้นหาและพัฒนาเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษทางการศึกษา 

๑.  แบบประเมินครู 
๒.  แบบตรวจผลงาน 
 

๑. การประเมิน 
๒. ตรวจผลงาน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  
ตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้เรียนทุกคน  โดยถือว่าผู้เรียนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาโดยเท่า
เทียมกัน 
 7.2 เพ่ือให้ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยก  คัดกรอง การจัดทำ  IEP  และ  
IIP  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมกับผู้เรียน 

 
.............................................................................. 

 
 
(ลงชื่อ)                             ผู้เสนอโครงการ          (ลงชื่อ)                                 ผู้เสนอโครงการ 
      (นางรัตนาภรณ์  บุญล้อม)                  (นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร) 
  ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย        ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 

 
                                (ลงชื่อ)                                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (นายจำลอง  นามบุญลือ) 
                                 ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย             
      
 

(ลงชื่อ)                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                          (นายสุชาติ  แวงโสธรณ์) 
                                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 


