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                                          บทนำ 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ดำเนิน 

การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ ของนักศึกษา
พิการ 4 กิจกรรม คือ  กิจกรรมด้านทักษะชีวิต  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ กิจกรรม
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเสริมสร้างความสามารถพิเศษ ซึ่งมีผลการ
ดำเนินงานและรายงานผลโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักศึกษาคนพิการ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

 

1. ความสำคัญและความเป็นมา 
2. นโยบายการศึกษาพิเศษสำหรับคนพิการ      
3. รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ    
4. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

1. ความสำคัญและความเป็นมา 
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้คน

พิการได้มีความรู้ ความสามารถและทราบถึงศักยภาพของตนเอง เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตให้
สามารถอยู่ในครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องเป็นภาระให้กับผู้อ่ืนและยังสามารถใช้
ศักยภาพที่ได้รับการพัฒนาแล้วไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ตามศักยภาพของตนเองสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีบทบาทหน้ากำหนดนโยบายแนวทางการดำเนินงาน และแนวทางจัด
การศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษคนพิการ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายพิเศษที่เป็นคนพิการซึ่งนับว่าเป็นบทบาทสำคัญ
ยิ่งที่จะทำให้คนพิการมีพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากคนพิการมีข้อจำกัดในหลาย ๆ  ด้าน   
ที่จะไปศึกษาจากในระบบโรงเรียน อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนตั้งแต ่การส่งเสริมการ
เรียนรู้หนังสือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยให้ความสำคัญครูผู้สอนคนพิการได้ดำเนินการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลให้สอดคล้อง
กับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการและต้องมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง (พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 มาตรา 8) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดทำแผนการเรียนรู้ให้กับคนพิการและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับคนพิการและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนที่ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้เรียนที่ ครผูู้สอนคนพิการรับผิดชอบตลอดจนการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาด้านทักษะชีวิต ด้านทักษะอาชีพ ส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545  กล่าว ไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและ
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วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (มาตรา6) และการจัดการศึกษาต้องจัด
ให้บุคคลและมีสิทธิละโอกาสเสมอกัน การรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคล ซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกายจิตใจ
สติปัญญาอารมณ์สังคมการสื่อสารและการเรียนรู้หรือมี ร่างกายพิการ ทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถ
พ่ึงตนเองได้ หรือ ไม่มีผู้ดูแล หรือ ด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดั่งกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเป็นพิเศษการศึกษาสำหรับคนพิการ ในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดั่งกล่าว มีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด ทาง
การศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลกลุ่มเป้าหมาย
พิเศษ ซึ่งมีความสามารถต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถ ของบุคคลนั้น (มาตรา10) 
โดยคนพิการมีสิทธิเข้าถึงประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวก อันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ (มาตรา20) ครูผู้สอนคนพิการเปรียบเสมือนผู้ช่วยเหลือให้คำปรึกษา และชี้แนะ
แนวทางให้คนพิการได้รู้ถึงศักยภาพของตนเอง สามารถอยู่ร่วมกับ ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างมี
ความสุขและสามารถช่วยเหลือสังคมได้ตามศักยภาพ เพ่ือให้คนพิการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษา
สำหรับคนพิการอย่างทั่วถึง  

ดังนั้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว  ได้ดำเนินการ
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักศึกษาคนพิการสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับครูผู้สอนคน
พิการ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล และ นักศึกษาพิการ ร่วมกำหนดกรอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ กิจกรรมด้าน
ทักษะชีวิต กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  และกิจกรรมเสริมสร้างความสามารถพิเศษ ตามที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กำหนดเป็นแนวทางเดียวกันเพื่อการจัดกิจกรรมเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

 

2 . นโยบายการศึกษาพิเศษสำหรับคนพิการ      
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา55  บัญญัติไว้ว่า“บุคคลพิการ  

หรือ ทุพพลภาพ มีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลือจากรัฐทั้งนี้ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ” ได้กำหนดนโยบายการศึกษาสำหรับคนพิการ ดังนี้ 

2.1 ด้านการบริการ ให้ผู้พิการได้เรียนตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ  โดยเน้นให้ 
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า12 ปี ให้โอกาสเด็กพิการได้เรียน ด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ในหลักสูตรสายสามัญ และให้ฝึกวิชาชีพเพ่ิมเติมไปด้วย เพ่ือให้คนพิการสามารถพัฒนาตนเอง ให้เพียงพอที่ 
จะพ่ึงตนเองได้  

2.2 ด้านโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้พิการมีโอกาสได้รับการศึกษาทัดเทียมกับเด็กปกติและ 
ให้คนพิการหญิงและชายมีสิทธิเท่าเทียมกันในโอกาสทางการศึกษา  

2.3 ด้านการจัดการศึกษา จัดให้คนพิการทุกคนที่อยากเรียนต้องได้เรียนโดยขยายการ 
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บริการทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนเน้นการร่วมและการจัดให้สอดคล้องกับประเภทและระดับของ
ความพิการ  

2.4 ด้านการรับนักเรียน ปรับ กฎ ระเบียบ ให้เอ้ือต่อการรับเด็กพิการทุกคน และให้รับ 
ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการโดยรัฐควรเพิ่มบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มให้ทั่วถึงท้ังในเขตเมือง
และชนบทต้องทำทะเบียนเพ่ือรับรองความพิการที่ต้องได้รับการช่วยเหลือตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วย สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกในการศึกษาของคนพิการ  

25. ด้านหลักสูตร ต้องพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนการวัดประเมินผลให้สอดคล้อง 
กับประเภทและระดับของผู้พิการโดยให้เด็กเป็นหลักในกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการฝึกปฏิบัติให้
เด็กพิการทุกประเภทสามารถสื่อความหมายและปรับพฤติกรรมให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข  

2.6 ด้านบริหารการศึกษา ให้มีคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษา เพ่ือคน 
พิการเป็นหน่วยประสานงานกลางและกำกับการบริหาร  ประสานกับหน่วยงานส่วนราชการทังระดับจังหวัด 
ระดับอำเภอ และระดม ความร่วมมือจาก สถานศึกษา สถานพยาบาล โดยร่วมกันจัดและสำรวจจำนวนผู้
พิการให้ตรงความเป็นจริง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจถึง การบริการทางการศึกษา และ
ฝึกอบรมพ่อแม่ให้รู้จักดูแลลูกพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ 
   2.7 ด้านทรัพยากร ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากร วิชาการ แก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
เพ่ือคนพิการและให้ ภาคเอกชน ชุมชน และ ทุกภาคส่วน เข้ามาร่วมจัดการศึกษาเพ่ือให้การดำเนินงานมี
คุณภาพทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยจะพิจารณาให้หน่วยงานการศึกษาเพ่ือคนพิการ ซึ่งอาจพัฒนาไปเป็น
องค์การมหาชน ในอนาคตหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ  

2.8 ด้านบุคลากร   ให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงการผลิตครูการศึกษาพิเศษให้พอเพียง 
และมีคุณภาพและให้มีรายวิชาการศึกษาพิเศษในหลักสูตรการฝึกหัดครู นอกจากนี้พัฒนาครูประจำการให้มี
เทคนิคการสอนที่ทันสมัย ตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

2.9 ด้านการประเมินคุณภาพ จัดให้มีเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสำหรับการศึกษา  เพ่ือคน 
พิการโดยเฉพาะและมีระบบประเมิน คุณภาพผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และมีคณะกรรมการร่วมประเมิน 
ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  องค์กรคนพิการ และผู้ปกครอง 

2.10 ด้านการส่งเสริมเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนและองค์กรเอกชนที่มีส่วน 
ร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ทุกระดับ ทุกระบบ และ ทุกรูปแบบ โดยรัฐให้การสนับสนุน  ด้าน
งบประมาณและบุคลากร ให้เท่าเทียมกับการจัดการศึกษาของรัฐ  
 

               การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถคนพิการให้เต็มศักยภาพแต่ละ
บุคคล โดยการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มหรือแรกพบความพิการให้การศึกษาอบรมให้รู้จักสิทธิ และ
หน้าที่ในฐานะพลเมืองดี มีอาชีพ มีงานทำ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับ
ผู้อื่นในสังคมช่วยเหลือตนเอง ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นโอกาสทางการศึกษา
ที่เท่าเทียมกันทั้ง การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาต่อเนื่อง และ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยยึดหลักการศึกษาเพ่ือปวงชนที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ในรัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสอทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี รัฐจัดไอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ” ประกอบกับ
มาตรา 30 วรรค 3 บัญญัติไว้ว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่างใน
เรื่อง ถิ่นกำเนิดเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคลจะกระทำมิได้” นั่น
หมายถึงว่าประชาชนคนไทยทกคนมีสิทธิเสมอกันทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่ว่าจะยากดีมีจน หรือสภาพ
ร่างกายพิกลพิการ โดยรัฐต้องจัดสื่อ สิ่งอำนวย ความสะดวก และความช่วยเหลืออ่ืนทางการศึกษา  
 

3. รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ    

  การจัดการเรียนการสอนแก่เด็กพิการหรือผู้ที่มีความบกพร่องย่อมแตกต่างกันไปหรือความ 
บกพร่องของแต่ละประเภท จึงจำเป็นต้องมีการจำแนกความพิการหรือความบกพร่องให้ชัดเจน เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามความจำเป็นและตามความต้องการของศักยภาพคนพิการให้บังเกิดใน
การพัฒนาและกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดประเภทความพิการไว้ 9 ประเภทดังนี้(กระทรวงศึกษาธิการ, 
2543 : 27-30)  บุคคลที่บกพร่องทางการมองเห็น  บุคคลที่บกพร่องทางการได้ยิน  บุคคลที่บกพร่องทาง
สติปัญญา   บุคคลที่บกพร่องทางกายหรือสุขภาพ  บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  บุคคลที่บกพร่องทางการ
พูดและภาษา บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  บุคคลออทิสติก  และบุคคลพิการซ้ำซ้อน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ 2545)  
มาตรา 12บัญญัติว่า นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และ องค์การการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว 
องค์การเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถาบันสังคมอ่ืน ๆ มีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปตามท่ี 
กำหนดในกฎกระทรวงเท่ากับ ว่าต่อไปนี้ รัฐได้เปิดโอกาสให้ ผู้เป็นพ่อแม ่ และครอบครัว มีสิทธิ์ใน การ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่บุตรหลานของตนเองได้การจัดการศึกษาท่ีครอบครัวให้ความสนใจ คือ การ
จัดการศึกษาในรูปแบบระบบและตามอัธยาศัย ซึ่งทางครอบครัวมักจะนิยมดำเนินการจัดศึกษาที่บ้านของ
นักศึกษานั้นเอง เพ่ือประโยชน์และความสะดวกไม่ต้อง ลำบากในการดูแลคอยรับส่ง ยิ่งหากเป็นคนพิการยิ่ง
มี ความยากลำบากในการเดินทาง การศึกษาในลักษณะนี้ เรียกว่า Home school หรอื บ้านเรียน อย่างไร
ก็ตามการศึกษาในรูปแบบ การศึกษาในระบบ มีความเหมาะสมกับบุคคลที่มีสภาพร่างกายปกติสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจและพร้อมที่จะมาศึกษาแต่สำหรับคนพิการเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ไม่เหมาะสมกับการศึกษา
ในระบบ เนื่องจากความไม่สะดวกในการเดินทางไป ยังสถานที่ศึกษา อันเนื่องจากความพิการทำให้เกิด
ความ ยากลำบาก ในการเดินทางและการสื่อสารกับคนในชุมชน ทำให้ผู้พิการมีการพัฒนาในการศึกษาช้า
กว่าคนปกติที่สามารถเดินทางไปโรงเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้ จากประสบการณ์ตรง อีกทั้งความพิการบาง
ประเภททีส่่งผลให้การศึกษายากกว่าคนปกติ ทำให้ผู้พิการมักจะอยู่แต่ในที่พักอาศัย ผู้ที่ไม่มีเวลา และผู้ที่ไม่
สามารถ มาศึกษาในโรงเรียนได้รวมทั้งคนพิการด้วยจึงน่าจะมีความเหมาะสมกับ การศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัยมากกว่าการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ มีทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย บริหาร
จัดการรูปแบบสำคัญ ๆ ได้ ดังนี้ 

1. การเรียนร่วม  
2. โรงเรียนศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ  
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3. การจัดในครอบครัว  
4. การจัดโดยชุมชน  
5. การจัดในสถานพยาบาล  
6.  การจัดในศูนย์การศึกษาพิเศษ  
7.  การจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว เป็นสถานศึกษา 
นำร่องในการจัดการศึกษา แบบกึ่งโฮมสคูล ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยได้ดำเนินจัดการศึกษาสำหรับคนพิการประสานความร่วมมือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคีเครือข่าย เพ่ือสนับสนุนดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทุกระบบและครบ
วงจร เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาการจัดการศึกษา แก่คนพิการให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยกำหนด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักศึกษาพิการ ดังนี้ กิจกรรมด้านทักษะชีวิต กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ กิจกรรม
เสริมสร้างความสามารถพิเศษ ให้ม ีความรู้ ความเข้าใจ กิจกรรมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ เพ่ือให้คนพิการ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอ/เขต ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่อยู่ใกล้ชิด 
กับครูผู้สอนคนพิการและมีบทบาทหน้าที่ สั่งการ กำกับ ดูแล และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนคนพิการ
สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนคนพิการ 

2. ครูผู้สอนคนพิการหมายถึง ผู้ทำหน้าที่จัดกิจกรรมและอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ 
ให้แก่กลุ่มเป้าหมายพิเศษและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตั้งแต่การส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต และการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ  พร้อมทั้งจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย เปรียบเสมือนผู้ช่วยเหลือให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางให้ให้ผู้เรียนมีศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกับครอบครัว ชุมชม และสังคม ได้อย่างมีความสุขและสามารถช่วยเหลือสังคมได้ตาม
ศักยภาพของตนเอง 
 3. นักศึกษาพิการ หมายถึง  คนพิการหรือผู้ที ่มีความบกพร่องหรือความบกพร่องของแต่ละ
ประเภทตามที่ กระทรวงศึกษาธิการกำหนดประเภทความพิการ และผ่านกระบวนการคัดกรอง จาก 
ครูผู ้สอนคนพิการ สามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองได้ และสนใจเข้ารับบริการตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมายถึง การจัดกิจกรรม เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษา และ 
กระจายโอกาส ทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคำนึงถึงการสร้างความเสมอภาค ความเป็นธรรมใหเ้กิดข้ึน
แกประชากร ทุกกลุ่ม รวมถึง ผู้อยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพรองทางกาย/ทางการเรียนรูชนกลุ่มน้อย 
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โดยสนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานและการจัดการศึกษาชุมชน เพ่ือมุ่งให้เกิดสังคมแหงการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต 

5. กิจกรรมด้านทักษะชีวิต หมายถึง การจัดกิจกรรมเสริมเพ่ิมเติมจากการเรียนปกติ ในสาระ 
ทักษะการเป็นกิจกรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่มีความสามารถพิเศษ หรือ มีพรสวรรค์ในด้านต่าง ๆ ให้มีโอกาส
และ กล้าแสดงออกถึงทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  ความคิดสร้างสรรค์  และจินตนาการ  ในแนวทางที่
ถูกต้องเหมาะสม และพัฒนาความสามารถพิเศษ หรือ พรสวรรค์ ไปใช้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของตนเอง  
เป็นการ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต เนื่องจากสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ข่าวสารข้อมูล และเทคโนโลยี จำเป็นที่สถานศึกษาต้องจัด กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
ให้กับผู้เรียน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติค่านิยม ที่ถูกต้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ใน
การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถนำความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม    

6. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ หมายถึง กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ 
ศึกษาเรียนรู้ฝึกทักษะและฝึกปฏิบัติด้านอาชีพที่ตนเองสนใจเพื่อเป็นทางเลือกวางแผนการประกอบอาชีพ
และการศึกษาต่อในอนาคต   

7. กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง การจัดกิจกรรม  เพ่ือ 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   โดยสามารถนำไปประยุกต์ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติในการดำรงชีวิตประจำวันทั้งต่อตนเอง  ครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

8. กิจกรรมเสริมสร้างความสามารถพิเศษ หมายถึง การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความพิเศษ 
สามารถพิเศษมีพรสวรรค์ในด้านต่าง ๆ  ให้มีโอกาสและกล้าแสดงออกถึงทักษะความรู้ความสามารถความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการในแนวทางท่ีถูกต้องเหมาะสมและพัฒนาความสามารถพิเศษหรือพรสวรรค์ไปใช้
ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของตนเองเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต  
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                                                        บทท่ี 2  
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักศึกษาพิการ 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว ดำเนินการกำหนดแนว

ทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักศึกษาพิการ ดังนี้ 
1. กรอบทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
3. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักศึกษาคนพิการสู่การปฏิบัติที่มี

ประสิทธิภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา 

4. การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักศึกษาพิการ 
 

สำนกงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้กำหนดกรอบการจัด 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สถานศึกษาในเป็นแนวปฏิบัติจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 

1. กรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษา และกระจายโอกาส ทาง 

การศึกษาในสังคมไทย โดยคำนึงถึงการสร้างความเสมอภาค ความเป็นธรรมใหเกิดขึ้นแกประชากร ทุกกลุ่ม 
รวมถึง ผู้อยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพรองทางกาย/ทางการเรียนรูชนกลุ่มน้อย โดยสนับสนุนการจัด
การศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการจัด
การศึกษาชุมชน เพ่ือมุ่งใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูและการศึกษาตลอดชีวิต สำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้กำหนดนโยบายการจัดการศึกษานอกระบบ แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสนับสนุนการจัดการศึกษา 1) ค่าเล่าเรียน 2) คาหนังสือเรียน 3) คาจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่างทั่วถึง เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช่
จ่ายโดยไดก้ำหนดแนวกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/เขต เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน โดยไดก้ำหนดกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้   

1.1 กิจกรรมพัฒนาวิชาการ    เป็นการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานความรู้ 
เพียงพอกับการศึกษาในแต่ละระดับ และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการเพิ่มมาก
ขึ้นในรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือวิชาอื่น ๆ ตามความต้องการของนักศึกษา กศน. 
ซึ่งวิทยากรหรือผู้สอนควรเป็นผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ใน การสอนวิชานั้น ๆ โดยตรง อาจจะเป็น
บุคคลภายนอกหรือครู กศน. ได้ตามความเหมาะสม ส่วนจำนวนนักศึกษา กศน. ที่ร่วมกิจกรรมให้อยู่ในดุลย
พินิจของผู้บริหารสถานศึกษา   
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1.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  เป็นการจัดกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนปกติในสาระ 

ทักษะการดำเนินชีวิต หลักสูตรการศึกษา นอกระบบระดับการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
เนื่องจากสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ข่าวสารข้อมูล และ
เทคโนโลยี มีการแข่งขันและความขัดแย้งมากขึ้นจึงมีความจำเป็น   ที่สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิตให้กับผู ้เร ียน เพื ่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจ มีเจตคติ ค่านิยมที ่ถูกต้อง และมีทักษะหรือ
ความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นในการเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต อาทิเช่น ปัญหายาเสพติด  การตั้งครรภ์
ไม่พึงประสงค์ เพศสัมพันธ์ ทะเลาะวิวาท ครอบครัวแตกแยก ความรุนแรง ความเครียด ภัยพิบัติ เป็นต้น 
รวมทั้งมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถนำความรู้ 
จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม    

1.3 กิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี มีความรัก
และภาคภูมิใจในชาติไทย และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ตลอดจนทะนุบำรุงและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่นับถือ การส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ การเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์    

  1.4 กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือ 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยสามารถนำไปประยุกต์ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติในการดำรงชีวิตประจำวันทั้งต่อตนเอง  ครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

1.5 กิจกรรมลูกเสือและกิจกรรมอาสายุวกาชาด  เป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู ้เรียนเป็นผู้ที ่มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม    มีจิตอาสา มีความเสียสละในการ
ช่วยเหลือผู้อื่น บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน โดยดำเนินการจัดกิจกรรม ลูกเสือ กศน. และกิจกรรม
อาสายุวกาชาด หรืออาจดำเนินการร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจกรรมนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นต้น   

1.6 กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้มีโอกาสออก 
กำลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ พลานามัย ที่ดี สร้างนิสัยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ให้รู้จักรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นการสร้าง
สัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษา กศน.         

1.7 กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มีแนวทาง 
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT) เช่น การจัดอบรม
ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ ICT เป็นต้น    

1.8 กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้สู่ประชาคมโลก  เป็นการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาความรู้ให้ 
กับผู้เรียน ในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความมั่นคง และการเมือง เพ่ือเข้าสู่ประชาคม
โลก เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัย ทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 ที่ทั่ว
โลกต่างต้องเผชิญกับความท้าทายและมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมยุค 4.0 เป็นต้น           
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1.9 กิจกรรมจิตอาสา กศน. “เราทำความดีด้วยหัวใจ”  เป็นกิจกรรมที่หน่วยงาน และ 
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. จัดขึ้น หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ และร่วมกับประชาชนทุกหมู่เหล่าที่
มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพ่ือบรรเทาความ เดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่
ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนปัญหาการจราจรและอื่น ๆ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยปัญหา น้ำท่วมและปัญหา
การจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ และสอดคล้องกับพระบรมราโชบาย ของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีข้ึน   

1.10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และพัฒนาทักษะการเรียนรู้  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน การเรียนรู้ เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

1.11 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ได้ศึกษา เรียนรู้ ฝึกทักษะและฝึกปฏิบัติด้านอาชีพที่ตนเองสนใจ เพื่อเป็น ทางเลือก และวางแผนการ
ประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในอนาคต   

1.12 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ด้วย 
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี และเอกลักษณ์ของชาติ ให้เกิดความ
รักและความภาคภูมิใจ สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  

1.13 กิจกรรมการเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน เป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายการเลือกตั้ง สิทธิหน้าที่พลเมือง กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการคุม้ครองผู้บริโภค เป็นต้น  

1.14 กิจกรรมเสริมสร้างความสามารถพิเศษ เป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่มีและความ 
สามารถพิเศษ หรือ มีพรสวรรค์ในด้านต่าง ๆ ให้มีโอกาสและกล้าแสดงออกถึงทักษะ ความรู้  ความสามารถ  
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมและพัฒนาความสามารถพิเศษ หรือ
พรสวรรค์ไปใช้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของตนเอง เป็นการ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต โดย
การจัดตั้งชมรมต่าง ๆ เช่น ชมรม TO BE NUMBER ONE  การจัดตั้ง ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น เป็นต้น  
 

2. รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กำหนดรูปแบบการจัด 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้สถานศึกษาปฏิบัติตามรูปแบบ ดังนี้ 
1)  แบบการจัดค่ายวิชาการ ค่ายกิจกรรม  ทั้งไป – กลับ  และค้างคืน    
2)  แบบชั้นเรียน โดยครู กศน. หรือวิทยากรที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการสอนวิชา 

นั้น ๆ เป็นผู้จัดกิจกรรมหรือร่วมกับเครือข่าย    
3)  แบบศึกษาดูงาน      
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4)  อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม (โดยให้พิจารณารูปแบบของกิจกรรมข้อที่ 1–3 ก่อนแล้วจึง 
ดำเนินการ ในข้อ 4  ในกรณีที่พานักศึกษาออกนอกสถานที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ) 
 
 

3.  ผลการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักศึกษาคนพิการ 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

 

1) หลักการและเหตุผล 
  ด้วยรัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษา เพื ่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาในสังคมไทยโดยคำนึงถึงการสร้างความเสมอภาคความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม 
รวมถึงผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกาย/ทางการเรียนรู้ ชนกลุ่มน้อย โดยสนับสนุนการจัด
การศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัด
การศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิตและพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเต็ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ได้ระบุไว้ว่า คนพิการมี
สิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช่จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความสะดวกสื่อบริการและรูปแบบการศึกษา
โดยคำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจำเป็นพิเศษของบุคคลนั้นอีกทั้งยังมี
สิทธิได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ 
การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท 
ซึ่งแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ  ได้แก่ 
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
และมีคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีและร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) เพื่อนำประเทศก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความ
เหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง  

กระศึกษาธิการ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองอุดมการณ์การจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามปรัชญา “คิดเป็น”เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตและสังคม ซึ่งการศึกษา
นอกระบบเป็นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง โดยมีหลักสูตรที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการของ
ผู้เรียนควบคู่กับการเน้นคุณธรรมและพัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานการประกอบอาชีพ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเองอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้กำหนดกรอบการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื ้นฐาน 2551 เพื ่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู ้เรียนให้มีคุณธรรม จริยาธรรม  มี
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สติปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่ให้สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมจากการเรียนปกติให้กับผู้เรียน  ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพ่ือ
ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมดังกล่าวตรงตามกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและตามนโยบายการจัด
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งจากข้อมูลจำนวนนักศึกษาพิการศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว จำแนกตามประเภทความพิการ ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
 

ลำดับที่ ประเภทความพิการ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม 
1 บกพร่องทางการมองเห็น 3 2 1 6 

2 บกพร่องทางการได้ยิน 5 5 1 11 
3 บกพร่องทางสติปัญญา 15 6 - 21 
4 บกพร่องทางร่างกายการเคลื่อนไหวหรือ สุขภาพ 14 29 12 55 

5 บกพร่องทางการเรียนรู้ - - - - 
6 บกพร่องทางการพูดหรือภาษา - - - - 
7 บกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ 2 9 6 17 
8 บกพร่องทางออทิสติก - - - - 

9 บกพร่องพิการซ้อน - - - - 
รวม 39 51 20 110 

 

ดังนั้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว  จึงได้ส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักศึกษาพิการเพิ่มเติมจากการเรียนปกติ ดังนี้  1) กิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิต 2) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ 3) กิจกรรมเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 4) กิจกรรมเสริมสร้างความสามารถพิเศษ เพื่อให้การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ดำเนินการตามนโยบายการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงดำเนินการจัดโครงการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักศึกษาคนพิการสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของนักศึกษาพิการมีให้มีคุณภาพชีวิตทักษะอาชีพ และสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพฒันาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักศึกษาพิการ  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอวังน้ำเขียว 
 

2) วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริม ผู้เรียนคนพิการ มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมเติมเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนา 

ทักษะชีวิต กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ กิจกรรมเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และกิจกรรมเสริมสร้างความสามารถพิเศษ มากข้ึน 

2. เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคนพิการตามหลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีผลการประเมินกิจกรรมอยู่ในระดับ “ผ่าน” 

3. นักศึกษาพิการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถ 
พ่ึงตนเองได้ 

3) เป้าหมาย 
   1. เชิงปริมาณ   

         1.1 นักศึกษาพิการร้อยละ 90 มีผลการประเมิน “ผ่าน” กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 
                           1.2 นักศึกษาพิการร้อยละ 90 มีผลการประเมิน “ผ่าน”  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 
                           1.3 นักศึกษาพิการร้อยละ 90 มีผลการประเมิน “ผ่าน” กิจกรรมเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                           1.4 นักศึกษาพิการร้อยละ 90 มีผลการประเมิน “ผ่าน” กิจกรรมเสริมสร้าง
ความสามารถพิเศษ 
 

  2. เชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาคนพิการ มีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  และศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

4) วิธีดำเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ ผลการดำเนินงาน 
พื้นที่

ดำเนินการ 
หมายเหตุ 

1.สำรวจความต้องการ
เรียนรู้กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของ
นักศึกษาคนพิการ กศน.
อำเภอวังน้ำเขียว 

- เพ่ือให้ศึกษา
ความสำคัญของ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
นักศึกษาคนพิการ 
กศน.อำเภอวังน้ำเขียว 
 
 

-ผู้บริหาร  1 คน 
- คร ูกศน.ทุกประเภท 
23 คน 
-นักศึกษาคนพิการ 
110 คน 
-ผู้ดูแล/ผู้ปกครอง 
110 คน 

อำเภอ 
วังน้ำเขียว 

ผลการ
ดำเนินงาน
เป็นตาม
เป้าหมาย 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ ผลการดำเนินงาน 
พื้นที่

ดำเนินการ 
หมายเหตุ 

2.ประชุมชี้แจงทำความ
เข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องกับ
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนสำหรับ
นักศึกษาคนพิการสู่การ
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ  

- เพ่ือทำความเข้าใจ
และชี้แจงวัตถุประสงค์
ในการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สำหรับนักศึกษาคน
พิการสู่การปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ ของ 
กศน.อำเภอวังน้ำเขียว 

-ผู้บริหาร  1 คน 
- คร ูกศน.ทุกประเภท 
23 คน 
-ตัวแทนนักศึกษา
พิการ 5 คน 
- ตัวแทนกรรมการ
สถานศึกษา 5 คน 
-ผู้ดูแล/ผู้ปกครอง 
5 คน 

ห้องประชุม 
รุ่งตะวัน 
กศน.อำเภอ 
วังน้ำเขียว 

 

3.จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสำหรับนักศึกษาพิการ
ดังนี ้
3.1 กิจกรรมด้านทักษะชีวิต 
ดังนี ้
 -โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-โครงการค่ายส่งเสริม
สุขภาพสำหรับนักศึกษา
พิการ 

-เพื่อให้นักศึกษาคน
พิการ มีความรู้ความ
เข้าใจมีทักษะชีวิตและมี
เจตคติ ค่านิยมที่ถูกต้อง 
 

-เพื่อนักศึกษาพิการให้มี
คุณลักษณะประสงค์และ
สามารถปรบัตนเองให้อยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

ผู้บริหาร 1 คน 
- คร ูกศน.ทุกประเภท 
23 คน 
-นักศึกษาคนพิการ 
110 คน 
-ผู้ดูแล/ผู้ปกครอง 
110 คน 

-บ้านนักศึกษา 
-กศน.ตำบล 
-แหล่งเรียนรู้ 
 

 
 
 
 

 3.2 กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ดังนี ้
-โครงการปลูกพืชผักสวนครัว
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-โครงการไก่ไข่อารมณ์ดีเพื่อ
คุณภาพชีวิตทีด่ีของนักศึกษา
พิการ 

-เพื่อให้นักศึกษาคน
พิการ มีความรู้ความ
เข้าใจตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
-เพื่อให้เป็นทางเลือก
วางแผนประกอบอาชีพ 
ได้อย่างมีคุณภาพและ
สามารถประยุกต์ใช้ใน
การดำรงชีวิตประจำวัน
ได้อย่างมีความสุข 
 
 

ผู้บริหาร 1 คน 
- คร ูกศน.ทุกประเภท 
23 คน 
-นักศึกษาคนพิการ 
110 คน 
-ผู้ดูแล/ผู้ปกครอง 
110 คน 

-บ้านนักศึกษา 
-กศน.ตำบล 
-แหล่งเรียนรู้ 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ ผลการดำเนินงาน 
พื้นที่

ดำเนินการ 
หมายเหตุ 

3.3 กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ 
ดังนี ้
-โครงการประดิษฐ์รไีซเคิล
จากซองกาแฟ 
-โครงการขนมโดนทัจิ๋วเพื่อ 
หารายได้เสริมแก่นักศึกษา 
คนพิการ 

-เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
พิการได้ศึกษา เรียนรู้  
ฝึกทักษะและฝึกปฏิบัติ
ทักษะอาชีพ 
-เพื่อเป็นทางเลือก  
วางแผนการประกอบ
อาชีพสู่การมีรายได ้

ผู้บริหาร 1 คน 
- คร ูกศน.ทุกประเภท 
23 คน 
-นักศึกษาคนพิการ 
110 คน 
-ผู้ดูแล/ผู้ปกครอง 
110 คน 

-บ้านนักศึกษา 
-กศน.ตำบล 
-แหล่งเรียนรู้ 
 
 

 

 3.4 กิจกรรมเสริมสร้าง
ความสามารถพิเศษ 
-โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์
งานศิลปะและสรา้งชีวติสู่การ
มีรายได ้
-โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้จากนักศึกษาคนพิการ
ต้นแบบ สุดยอด กศน.  
Amaszing Power 

-เพื่อพัฒนานักศึกษา
พิการที่มีความสามารถ
พิเศษหรือพรสวรรค์ใน
ด้านตา่งมีโอกาส
แสดงออกถึง ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ 
ความคิดสร้างสรรค์และ
จิตนาการ ในแนวทางที่
ถูกต้อง 

ผู้บริหาร 1 คน 
- คร ูกศน.ทุกประเภท 
23 คน 
-นักศึกษาคนพิการ 
110 คน 
-ผู้ดูแล/ผู้ปกครอง 
110 คน 

-บ้านนักศึกษา 
-กศน.ตำบล 
-แหล่งเรียนรู้ 
 
 

 

5.การนิเทศติดตามกิจกรรม
พัฒนาคุณภาคผู้เรียน ดงันี ้
-วางแผนการนิเทศร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เก่ียวข้อง 
-กำหนดแผนการนิเทศ
กิจกรรมตามโครงการ 
-จัดเตรียม สื่อ วัสดุ อุปกรณ์
และเครื่องมือนิเทศ 
-นิเทศ ตามโครงการ 

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ช่วยเหลือแนะนำ พัฒนา 
ปรับปรุง ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
-เพื่อแก้ไขปัญหาการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง 

- ผู้บริหาร 1 คน 
- หัวหน้า คร ูกศน.
ตำบล 5 คน 
- คณะกรรมการ
สถานศึกษา 8 คน 
 

บ้านนักศึกษา 
-กศน.ตำบล 
-แหล่งเรียนรู้ 
 

 

6.สรุปผลการดำเนินการ  -ผู้บริหาร 1 คน 
-แต่งตั้งคณะทำงาน 

กศน.อำเภอ 
วังน้ำเขียว 

 

 
5) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ   

  แผนงบประมาณประจำปี 2561 และ 2562  :  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
งบอุดหนุน :  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     
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6) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก งบประมาณ2561 งบประมาณ2562 
1. - ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกรอบการ 

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สำหรับคนพิการ 

เมษายน 2561 
 

ตุลาคม  2561 

2. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับ
นักศึกษาคนพิการสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอวังน้ำเขียว  

-ภาคเรียนที่ 1/2561 

 

 

-ภาคเรียนที่ 2/2561 

 

3. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี ้
3.1 กิจกรรมด้านทักษะชีวิต ดังนี้ 
 -โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-โครงการค่ายส่งเสริมสุขภาพสำหรับนักศึกษาพิการ 
3.2 กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ดังนี ้
-โครงการปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-โครงการไก่ไข่อารมณ์ดีเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ีของนักศึกษา
พิการ 
3.3 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
ดังนี ้
-โครงการประดิษฐ์รไีซเคิลจากซองกาแฟ 
-โครงการขนมโดนทัจิ๋วเพื่อหารายได้เสริมแก่นักศึกษาคน
พิการ 
3.4 กิจกรรมเสริมสร้างความสามารถพิเศษ 
-โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะและสร้างชีวิตสู่
การมีรายได ้
-โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากนักศึกษาคนพิการ
ต้นแบบ สุดยอด กศน.  
Amaszing Power 

 

 

-ภาคเรียนที่ 1/2561 

 

 

 

 

-ภาคเรียนที่ 1/2561 

 

 

 

-ภาคเรียนที่ 1/2561 

 

 

-ภาคเรียนที่ 1/2561 

 

 

 

-ภาคเรียนที่ 2/2561 

 

 

 

-ภาคเรียนที่ 2/2561 

 

 

-ภาคเรียนที่ 2/2561 

 

 

 

-ภาคเรียนที่ 1/2561 

4. สรุปผลการดำเนินโครงการ -ภาคเรียนที่ 1/2561 -ภาคเรียนที่ 2/2561 

7) ระยะเวลา  ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2561 และ 2562 
8) สถานที ่ บ้านนักศึกษาพิการ  กศน.ตำบล 5 ตำบล กศน.อำเภอวังน้ำเขียว  และแหล่งเรียนรู้ 
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9) ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้บริหารสถานศึกษ ครู กศน.ตำบล และครูผู้สอนคนพิการ  
เครือข่าย ผู้ปกครองนักศึกษาพิการ องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

10) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษามีความรู้เพิ่มเติมจากการเรียนปกติ 
2.  นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่าง 

ครอบคลุมและทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
11) ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 

      1.ตัวชี้วัดผลผลิต (out put)  
  - นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
               2. ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (out come) 

2.1 นักศึกษาพิการร้อยละ 90 มีผลการประเมิน “ผ่าน” กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 
             2.2 นักศึกษาพิการร้อยละ 90 มีผลการประเมิน “ผ่าน” กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะอาชีพ 
            2.3 นักศึกษาพิการร้อยละ 90 มีผลการประเมิน “ผ่าน” กิจกรรมเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
            2.4 นักศึกษาพิการร้อยละ 90 มีผลการประเมิน “ผ่าน” กิจกรรมเสริมสร้างความสามารถ
พิเศษ 

12) การติดตามผลและประเมินผลโครงการ  
 การติดตามประเมินผล โดยใช้เครื่องมือ ดังนี้  

1. แบบสังเกต   
2. แบบสัมภาษณ์   
3. การรายงานผล 

 
 

     อย่างไรก็ตาม รายละเอียดโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักศึกษาคนพิการ
สู่การปฏิบัติที ่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย กศน.  และจุดเน้นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
จุดเน้นด้านประชากรกลุ่มเป้าหมายมุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีความเป็นธรรมให้กับประชากร
ทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้ด้อย ผู้พลาด ผู้พิการ และผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา  จุดเน้นด้าน
ผลสัมฤทธิ์  ผู้สำเร็จหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมที่มีคุณภาพตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร กิจกรรม
การศึกษา/การเรียนรู้ที่กำหนดไว้และสามารถนำความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
ได้จริง 
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4. การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักศึกษาพิการ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545และ(ฉบับที่3) 
พ.ศ.2553 มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณา จากพัฒนาการของผู้เรียน ความ
ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการ
สอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
มาตรา 5 วรรคสาม กล่าวว่า “ได้รับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ
ของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล”  ซึ่งระเบียบและแนวปฏิบัติใน การวัดประเมินผลการเรียนสำหรับ
ผู้เรียนคนพิการนั้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว จึงได้กำหนดให้
แนวทางดำเนินการประเมินผลกิจกรรมพันฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 
 

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักศึกษาพิการ 

 

กิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน 

กิจกรรมทักษะชีวิต กิจกรรมทักษะอาชีพ กิจกรรมความสามรถพิเศษ 

ประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

นักศึกษาคนพิการ ต้องเข้าร่วม
กิจกรรม ครบทั้ง 3 ข้อ 

1.การเข้าร่วมกจิกรรม 
2.การประเมินผลงาน 
3.การประเมินคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 
 

ซ่อมเสริม 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

ส่งผลการประเมิน 

กิจกรรมทักษะอาชีพ 

กิจกรรม อื่น ๆ กิจกรรม อื่น ๆ 
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บทที่ 3  
ผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว ดำเนินรายงานผลการจัด 
กิจกรรมโครงการจัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนักศึกษาคนพิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนักศึกษาพิการ มี
กระบวนการเรียนรู้ 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมด้านทักษะชีวิต กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและกิจกรรมเสริมสร้างความสามารถ
พิเศษ ซึ่งมีผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 

1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
2. การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

2.1 กิจกรรมด้านทักษะชีวิต 
2.1.1 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                                        สำหรับนักศึกษาคนพิการ 
2.1.2 โครงการค่ายส่งเสริมสุขภาพสำหรับนักศึกษาพิการ 

 

2.2 กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
2.2.1 โครงการปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2.2 โครงการไก่ไข่อารมณ์ดีเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาคนพิการ 

 

2.3 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ  
2.3.1 โครงการประดิษฐ์กระเป๋ารีไซเคิลจากซองกาแฟ 
2.3.2 โครงการขนมโดนัทจิ๋วเพ่ือหารายได้เสริมแก่นักศึกษาคนพิการ 

 

2.4 กิจกรรมเสริมสร้างความสามารถพิเศษ 
2.4.1 โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะและสร้างชีวิตสู่การมีรายได้ 
2.4.2 โครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากนักศึกษาคนพิการต้นแบบ สุดยอด กศน. 

Amaszing Power 
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1. การจัดกระบวนการเรียนรู้  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว ดำเนินการจัด 

กระบวนการเรียนรู้ โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนคนพิการ นักศึกษาคนพิการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกัน
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละ
ประเภทและบุคคล ให้เป็นไปตามวิธีการเรียนรู้   ดังนี้ 
        1.1 การเรียนรู้แบบพบกลุ่ม เป็นการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดให้ผู้เรียนมาพบกันโดยมีครู
เป็นผู้ดำเนินการให้เกิดกระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาข้อสรุปร่วมกัน ทุก
สัปดาห์ครูจะต้องจัดให้มีการพบกลุ่ม เช่น การเรียนรู้พบกลุ่มเฉพาะคนพิการและการเรียนรู้พบกลุ่มร่วมกับ
คนทั่วไป 
  1.2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียน
กำหนดแผนการเรียนรู้ของตนเองให้สอดคล้องกับรายวิชาที่ลงทะเบียน โดยระบุขั้นตอนการเรียนรู้ตั้งแต่ต้น
จนจบ และมีครูเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในการศึกษาหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ และแหล่งการเรียนรู้ 
  1.3 การเรียนรู้ตามอัธยาศัย  เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ผู ้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตาม
ความต้องการ และความสนใจ จากสื่อเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจากการฝึกปฏิบัติตามแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ  แล้วนำความรู้และประสบการณ์มาเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  1.4 การเรียนรู้จากการทำโครงงาน เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนกำหนดเรื่องโดย
สมัครใจ ตามความสนใจ ตามความต้องการ หรือสภาพปัญหา ที่จะนำไปสู่การศึกษาค้นคว้า ทดลอง  ลงมือ
ปฏิบัติจริง และมีการสรุปผลการดำเนินงานตามโครงงาน โดยมีครูเป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ และกระตุ้นเสริมแรงให้เกิดการเรียนรู้ 

1.5 การเรียนรู้รูปแบบอ่ืน ๆ สถานศึกษาสามารถออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ 
อื่น ๆ ได้ตามความต้องการ ความเหมาะสม ความจำเป็นพิเศษของผู้เรียน เช่น การเรียนรู้รูปแบบกึ่งโฮมส
คูล (Semi Home School) ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนคนพิการ ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนคนพิการที่บ้าน พร้อมผู้ดูแลตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกึ่งโฮมสคูล  
  

วิธีการจัดการเรียนรู้ตาม หลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 สถานศึกษาและผู้เรียนคนพิการร่วมกันกำหนดวิธีเรียนโดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลาย
วิธีก็ได้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้อหา และสอดคล้องกับสภาพความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียนคน
พิการแต่ละประเภท และบุคคล โดยสถานศึกษาสามารถจัดให้มีการสอนเสริมได้ทุกวิธีเรียน เพื่อเติมเต็ม
ความรู้ให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้  
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สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักศึกษาพิการนั้นใช้กระบวน 
การเรียนรู้ ด้วยการฝึกอบรมสาธิต อาชีพ  ให้ความรู้ในการดำเนินชีวิต ความพอเพียง  เสริมสร้างทักษะ 
ความสามารถพิเศษด้านศิลปะและการแสดงออก ในการกระบวนการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาพิการ 
 

2. การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว ดำเนินการจัดกิจกรรม 

โดย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กศน.ทุกประเภท และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดกรอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คือ กิจกรรมด้านทักษะชีวิต  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเสริมสร้างความสามารถพิเศษ ตามกรอบทีส่ำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กำหนดเพ่ือให้เป็นแนวทางเดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ดังกล่าวและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณผู้เรียนสำหรับนักศึกษาพิการ  4 กิจกรรม  ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมด้านทักษะชีวิต  เป็นการจัดกิจกรรมเสริมเพ่ิมเติมจากการเรียนปกติ ในสาระ 
ทักษะการดำเนินชีวิต หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เนื่องจาก
สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ข่าวสารข้อมูล และเทคโนโลยี มีการ
แข่งขันสูงและความขัดแย้งมากข้ึน จึงมีความจำเป็น  ที่สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้กับ
ผู้เรียน เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติ ค่านิยมท่ีถูกต้อง และมีทักษะหรือความสามารถพ้ืนฐานที่
จำเป็นในการเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต อาทเิช่น ปัญหายาเสพติด การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เพศสัมพันธ์ 
ทะเลาะวิวาท ครอบครัวแตกแยก ความรุนแรง ความเครียด ภัยพิบัติ เป็นต้น รวมทั้งมีคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถนำความรู้ จากการเข้าร่วมกิจกรรมไป
ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม   

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว ได้ดำเนินการจัดโครงการ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาพิการ มีผลการดำเนินงาน  ดังนี้ 
 

2.1.1 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับ
นักศึกษาคนพิการ 
 

1) หลักการและเหตุผล 
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับ 

นักศึกษาคนพิการเป็นการจัดการเรียนรู้สำหรับกลุ่มนักศึกษาพิการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุกช่วงวัย 
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับอย่างชัดเจนว่า เยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศซึ่งรวมถึง ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนักศึกษาพิการ เป็นเยาวชนส่วนหนึง่ในสังคมที่จะต้องมี
ส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป นักศึกษาพิการเหล่านี้ ส่วนหนึ่งพิการเพียงร่างกาย การรับรู้หรือ
สมองไม่ได้พิการไปด้วย แต่เนื่องจากความพิการจึงทำให้เขาขาดโอกาส ที่จะได้ศึกษาธรรมชาติจากของจริง
ในพ้ืนที่ป่า ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของสรรพชีวิต พืช และสัตว์ ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ได้แต่รับรู้เพียง



21 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพฒันาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักศึกษาพิการ  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอวังน้ำเขียว 
 

การสัมผัสจากหุ่นจำลองหรือฟังเสียงจากเทปเท่านั้นซึ่งการเรียนรู้จากพ้ืนที่จริงในป่านั้นเป็นการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและนำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องใน
ชีวิตประจำวัน ตลอดจนการมองเห็น ถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

2) วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักศึกษาพิการที่เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้ หาประสบการณ์ และได้สัมผัสกับ 

การใช้ชีวิตอยู่ในสภาพป่าที่แท้จริง 
2. เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกอันดีงามให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในการมีใจรัก ความหวงแหนและ 

ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม 
3. เพ่ือให้นักศึกษาพิการที่เข้าร่วมโครงการได้สร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันในหมู่คณะ  

และถ่ายทอดความรู้  ประเพณีอันดีงามจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง      
3) เป้าหมาย 

นักศึกษาคนพิการ กศน.อำเภอวังน้ำเขียว 
 
4) วิธีดำเนินการ 

1.  ขั้นเตรียมความพร้อม 
 ครูผู้สอนคนพิการประชุมวางแผนดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับ 

นักศึกษาคนพิการ โดยร่วมกับ นักศึกษาพิการ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ปรึกษาหารือร่วมกันกำหนดให้มีกิจกรรม 
การเรียนรู้ ดังนี้  คือ กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ  กิจกรรมศึกษาชีวิตไก่ฟ้า และกิจกรรมส่องกล้องดูนก 

2.  ขั้นนำเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ 
 ครูผู้สอนคนพิการเกริ่นนำเกี่ยวโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษาคนพิการ 
3.  ขั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้  

 ครูผู้สอนคนพิการ อธิบายกระบวนการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรม 
และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันจากใบความรู้  โดยมีกิจกรรมเรียนรู้ 3 กิจกรรม ดังนี้ 

3.1 กิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เป็นกิจกรรมที่ใหน้ักศึกษาคนพิการได้สัมผัสกับ 
ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งในระหว่างการเดินศึกษาธรรมชาติยังมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ
ของป่าและยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนผืนป่าธรรมชาติ 

3.2 กิจกรรมศึกษาชีวิตไก่ฟ้า เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาคนพิการได้ศึกษาเกี่ยวกับไกฟ้่า 
จากนิทรรศการ และป้ายความรู้และได้ส่องดูพฤติกรรมไก่ฟ้าโดยมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้ 

3.3 กิจกรรมส่องกล้องดูนก เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาคนพิการได้ศึกษาเกี่ยวกับนกแต่ 
ละชนิดจากนิทรรศการ และป้ายความรู้ และได้ส่องกล้องดูนกชนิดต่าง ๆ  
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4.  ขั้นสรุป   
 ครูผู้สอนคนพิการ และ นักศึกษาคนพิการ ร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับ กิจกรรมการเดิน 

ป่าศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติและกิจกรรมส่องกล้องดูนก  
5) สถานที่และระยะเวลา 

1. สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนคราชสีมา    
2. ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 1/2561 

6) ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิงาน 
1.   เส้นทางการเดินป่าเป็นอุปสรรคต่อนักศึกษาพิการบางคน  
2.   สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 

7) การประเมินผล 
1. เกณฑ์การประเมินผลงาน ได้แก่ ความถูกต้องเนื้อหาสาระครบถ้วน ความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์ การฝึกฝนตนเองให้มีความแข็ง ทั้งภาคสนามและการทำงาน 
2. เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์  ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความมีวินัย การมี

จิตสำนึกอันดีที่จะรักหวงแหนและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. เกณฑ์ประเมิน การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครบทุกกิจกรรม 

 
ผลการดำเนินกิจกรรม  :  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
                               สิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษาคนพิการ 
 

1.ขั้นตอนเตรียมความพร้อม : ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผนดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับ 
ครู กศน. และเจ้าหน้าป่าไม้ ณ ห้องประชุมรุ่งตะวัน  กศน.อำเภอวังน้ำเขียว 
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2.  ขั้นนำเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ : จุดรวมพลโดยมีเจ้าหน้าป่าไม้ ให้คำชี้แจงกิจกรรม กำหนดการ พร้อม
ทั้งแนะนำสถานที่ ณ ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

3. ขั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ : กิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ศึกษาระบบนิเวศของป่า        
ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนผืนป่าธรรมชาติ 
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                               กิจกรรมศึกษาชีวิตไก่ฟ้าและกิจกรรมส่องกล้องดูนก 
 

 
4. ขั้นสรุป : วิทยากร  นักศึกษาคนพิการ ร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 
กิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติและกิจกรรมส่องกล้องดูนก และนำเสนอปัญหาอุปสรรค 
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2.1.2 โครงการค่ายส่งเสริมสุขภาพสำหรับนักศึกษาคนพิการ 
 

1) หลักการและเหตุผล 
โครงการค่ายส่งเสริมสุขภาพสำหรับนักศึกษาคนพิการ เป็นการจัดการส่งเสริมการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับกลุ่มนักศึกษาพิการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุกช่วงวัยปัจจุบันเป็นที่ยอมรับ
อย่างชัดเจน ว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญใน การพัฒนาประเทศ ซึ่งรวมถึงด้านสุขภาพอนามัย และนักศึกษา
พิการเป็นเยาวชนส่วนหนึ่งในสังคมท่ีจะต้องมีส่วนร่วมในการใช้การดำเนินชีวิตร่วมกับสังคมต่อไป นักศึกษา
พิการเหล่านี้ ส่วนหนึ่งพิการเพียงร่างกาย การรับรู้หรือสมองไม่ได้พิการไปด้วย แต่เนื่องจากความพิการจึง
ทำให้เขาขาดโอกาสที่จะได้ปฏิบัติจริงในการดูแลออกกำลังกายหรือการได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพได้แต่ปฏิบัติเองตามความรู้จากต้นเองหรือฟังเสียงจากเทปเท่านั้น ซึ่งการเรียนรู้จากวิทยากร
ที่มีความรู้สามารถทำถูกวิธีและไม่เสียเวลาและนำไปสู่การใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องในชีวิตประจำวัน ตลอดจน
การมองเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและสิ่งแวดล้อมในครอบครัว 

2) วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักศึกษาคนพิการได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่ดีและสามารถนำความรู้ 

ใช้ในการดูแลตนเอง 
2. เพ่ือให้นักศึกษาคนพิการได้รับการบริการด้านสุขภาพอนามัยที่ดีและเพียงพอต่อความ 

ต้องการ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมมีและ 

มนุษยส์ัมพันธ์ที่ดี 
3) เป้าหมาย 

นักศึกษาคนพิการ กศน.อำเภอวังน้ำเขียว 
4) วิธีดำเนินการ 

1. ขั้นเตรียมความพร้อม 
    ครูผู้สอนคนพิการประชุมวางแผนดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สำหรับนักศึกษาคนพิการโดยร่วมกับนักศึกษาพิการ และเจ้าหน้าผู้ให้ความรู้ ปรึกษาหารือร่วมกันกำหนดให้
มีกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้  คือ กิจกรรมการเรียนรู้ตามใบความรู้  กิจกรรมฝึกปฏิบัติการออกกำลังกาย เพ่ือ
สุขภาพ และกิจกรรมการดูตัวเอง สิ่งแวดล้อมและสังคม 

2. ขั้นนำเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ 
    ครูผู้สอนคนพิการ เกริ่นนำเกี่ยวโครงการค่ายส่งเสริมสุขภาพสำหรับนักศึกษาคนพิการ 
3. ขั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้  
    ครูผู้สอนคนพิการ อธิบายกระบวนการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรม 

และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน จากใบความรู้ ดังนี้ 
3.1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาคนพิการไดม้ีความรู้เกี่ยวกับ 

การดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้อง 
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3.2  กิจกรรมการปฏิบัติจริงการออกกำลังกายโดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้และนำปฏิบัติ 
3.3 กิจกรรมการดูแลตัวเอง เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาคนพิการได้ศึกษาเกี่ยวกับการดูและ 

สุขภาพร่างกายของตัวเองให้สะอาดและมีสุขภาพท่ีแข็งแรงอยู่ตลอด 
  4. ขั้นสรุป   

ครูผู้สอนคนพิการ และ นักศึกษาคนพิการ ร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับ กิจกรรมการ 
ออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพของตนเอง 

5) สถานที่และระยะเวลา 
1.  สถานที่ กศน.อำเภอวังน้ำเขียว  กศน.ตำบล บ้านนักศึกษาพิการ หรือ แหล่งเรียนรู้ 
2.  ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 2/2561 

6) ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 
1. การมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้ปกครองและชุมชนมีค่อนข้างน้อย 
2. นักศึกษาบางคนไม่ค่อยสะดวกเรื่องการเดินทางมาร่วมกิจกรรม 

7) การประเมินผล 
1. เกณฑ์การประเมินผลงาน ได้แก่ ความถูกต้องเนื้อหาสาระครบถ้วน ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ การฝึกฝนตนเองดูแลสุขภาพร่างกายตนเองให้มีสุขภาพความแข็ง  
2. เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์  ได้แก่ ความรับผิดชอบตนเอง ความมีวินัย การ

มีส่วนร่วม 
3. เกณฑ์ประเมิน การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครบทุกกิจกรรม 

 
 

ผลการดำเนินจัดกิจกรรม  :  โครงการค่ายส่งเสริมสุขภาพสำหรับนักศึกษาคนพิการ 
 

1. ขั้นการเตรียมความพร้อม : ประชุม วางแผน กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมและมอบหมายภาระงาน 
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2. ขั้นนำเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ : ครูผู้สอนคนพิการ แนะนำวิทยากร พร้อมอธิบายกระบวนการเรียนรู้
แต่ละกิจกรรมและกำหนดการจัดกิจกรรม 

 
3. ขั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้กิจกรรม : วิทยากร โดยเจ้าหน้าสาธารณสุข ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพและการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีพร้อมร่วมปฏิบัติจริง 

 
4. ขั้นสรุป : วิทยากร และครูผู้สอนคนพิการ ร่วมสรุปความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
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2.2  กิจกรรมพัฒนาคุณผู้เรียนกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้  มีความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง  โดยสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติใน การดำรงชีวิตประจำวันทั้งต่อ
ตนเอง  ครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอวังน้ำเขียว ได้ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนี้  

 

2.2.1 โครงการปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 

1) หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันผักท่ีนำมาใช้ปรุงอาหารในครัวเรือนเป็นผักที่จัดซื้อจากท้องตลาด ซ่ึงผักส่วนใหญ่ม ี

การปนเปื้อนสารเคมี โดยปกติก่อนการปรุง ถึงจะล้างทำความสะอาดอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถ
ชะล้างสารตกค้าง ออกได้ทั้งหมดส่งผลให้ผู้บริโภคอยู่ในภาวะความเสี่ยง ทางด้านสุขภาพอย่างน่าเป็นห่วง 
เนื่องจากการบริโภคพืชผัก และ ผลไม้ที่ไม่ปลอดภัย ทำให้มีการสะสมสารพิษภาย ในร่างกายอาจก่อให้เกิด
ภาวะความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและการเกิดโรคชนิดต่าง ๆ ได้ซึ่งผลกระทบที่เกิดข้ึนทำให้บั่นทอนทรัพยากร
มนุษย์ระยะยาว หากเด็กรับประทานผักมีสารเคมีปนเปื้อน แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการรณรงค์ส่งเสริมในเรื่อง
การลดละเลี่ยงเลิกการใช้สารพิษในการเกษตรแต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงชินกับรูปแบบเดิมโดยไม่คำนึงถึง
ความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของผู้บริโภค การปลูกพืชผักสวนครัวที่ไร้สารพิษ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ทำให้ผู้บริโภคมีสุขภาพร่างกายที่ดี และสมาชิกในครอบครัว มีกิจกรรมร่วมกันใช้เป็นอาหารใน
ครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนพึ่งพาตนเองและสามารถดำเนินชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 
ลดความเสี่ยงจากสารเคมีสะสมในร่างกาย เพ่ือให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง จากการได้รับประทานผักปลอด
สารพิษ ในปริมาณที่เพียงพอและรับประทานผักท่ีปลอดสารพิษ ทำให้สุขภาพดีแข็งแรงปลอดจากสารพิษ
ตกค้าง และเป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและสร้างรายได้ให้แก่นักศึกษาพิการ พร้อมส่งเสริมความเข้มแข็ง
ให้แก่เศรษฐกิจชุมชนและนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

2) วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักศึกษาคนพิการมีสุขภาพดีด้วยการกินผักปลอดสารพิษ 
2. เพ่ือให้นักศึกษาคนพิการตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกผักปลอดสารพิษ 

 
3) เป้าหมาย 

นักศึกษาคนพิการ กศน.อำเภอวังน้ำเขียว 
4) วิธีดำเนินการ 

1. ขั้นเตรียมความพร้อม 
    ครูผู้สอนคนพิการประชุมวางแผนดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สำหรับนักศึกษาคนพิการโดยร่วมกับนักศึกษาพิการ วิทยากรสำนักงานเกษตรและ นายอำนาจ หมายยอด
กลาง กรรมการสถานศึกษา ปรึกษาหารือร่วมกันกำหนดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้  ดังนี้   
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กิจกรรมการเตรียมสถานที่เพ่ือสาธิตการ ปลูกผักกิจกรรมศึกษาวิธี การทำปุ๋ยหมักและกิจกรรมการปลูกผัก 
2. ขั้นนำเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ 
     ครูผู้สอนคนพิการเกริ่นนำเกี่ยวการปลูกผักสวนครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ขั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้  
     ครูผู้สอนคนพิการอธิบายกระบวนการเรียนรู้แต่ละกิจกรรมพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนการ 

เรียนรู้ร่วมกันกิจกรรมการเตรียมสถานที่เพ่ือสาธิตการปลูกผักกิจกรรมศึกษาวิธี การทำปุ๋ยหมักและกิจกรรม
การปลูกผักและปฏิบัติร่วมกัน 

4. ขั้นสรุป   
     ครูผู้สอนคนพิการ และ นักศึกษาคนพิการ ร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับ กิจกรรมการ 

ปลูกผักและร่วมกันปฏิบัติลงมือจริง  
5) สถานที่และระยะเวลา 

1. สถานที่ พ้ืนที่แปลงเกษตร กศน.อำเภอวังน้ำเขียว กศน.ตำบล หรือบ้านนักศึกษาพิการ 
2. ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 1/2561 

6) ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 
1. ความพิการของนักศึกษาพิการ เพราะแต่ละคนมีความพิการแตกต่างกัน 
2. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 

7) การประเมินผล 
1. เกณฑ์การประเมินผลงาน ได้แก่ ความถูกต้องเนื้อหาสาระครบถ้วน ความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์ การฝึกฝนตนเองให้มีสุขภาพความแข็งภาคสนามและการทำงาน 
2. เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์   ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความมีวินัย การมี 

จิตสำนึกอันดีที่จะรักหวงแหนและตระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เกณฑ์ประเมิน การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครบทุกกิจกรรม 

 
ผลการดำเนินกิจกรรม : โครงการปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ขั้นการเตรียมความพร้อม :  ประชุม ปรึกษาหารือ ร่วมกับครูผู้สอนคนพิการ นักศึกษาพิการ 
 
 
 
 
 
 

 
2. ขั้นนำเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ : ครูผู้สอนคนพิการแนะนำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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3. ขั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้กิจกรรม : ครูผู้สอนคนพิการอธิบายกระบวนการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม
พร้อมสาธิตการปลูกผักกิจกรรมศึกษาวิธี การทำปุ๋ยหมักและกิจกรรมการปลูกผักและปฏิบัติร่วมกัน 
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4. ขั้นสรุป : ครูผู้สอนคนพิการ และนักศึกษาคนพิการ ร่วมกันสรุปความรู้และติดตามผลการดำเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.2.2  โครงการไก่ไข่อารมณ์เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาคนพิการ  
1) หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
โดยให้นักศึกษาพิการ มีความรู้ ความสามารถทักษะในการประกอบอาชีพและเป็นการแก้ปัญหาการว่างงาน
พร้อม ส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน และได้รับการดูแลเกี่ยวกับหลักโภชนาการที่ด ีอาหารที่ดี
มีประโยชน์ ดังนั้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว จึงได้จัดทำ
โครงการไกไ่ข่อารมณ์ดี เพ่ือคุณภาคชีวิตที่ดี ของนักศึกษาพิการ เพ่ือส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงไก่ไข่ให้กับ
นักศึกษาคนพิการ อีกท้ังไก่ไข่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงได้ไม่ยาก และไก่ไข่ยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้ผู้เลี้ยง
ได้เป็นอย่างดี เพราะไข่ไก่เป็นอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางอาหารสูง สามารถนำไปปรุงเป็นอาหาร
ได้ทั้งคาว และหวานได้มากมายหลายชนิด  ไข่ไก่มีราคาค่อนข้างถูก เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารชนิดอื่น และ
สามารถบริโภคได้ ทุกเพศทุกวัย    ไข่ไก ่จึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก หากได้มี การส่งเสริม
ผู้เรียนให้มี ความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนกระบวนการ ในการเลี้ยงไก่ไข่จะเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้
ระหว่างเรียนและนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมั่นคงยั่งยืน 

 

2) วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักศึกษาคนพิการนำผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงไก่ไข่มาประกอบอาหารในครัวเรือน 
2. เพ่ือให้นักศึกษาคนพิการได้นำความรู้ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ 

            3. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และยกระดับฐานะให้กับครอบครัว 
   4. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคง ยั่งยืน 
  3) เป้าหมาย 

นักศึกษาคนพิการ กศน.อำเภอวังน้ำเขียว 
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4) วิธีดำเนินการ 
1.  ขั้นเตรียมความพร้อม 

ครูผู้สอนคนพิการประชุมวางแผนดำเนินการจัดทำโครงการไก่ไข่อารมณ์ดี เพ่ือคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีของนักศึกษาคนพิการ ปรึกษาหารือร่วมกันกำหนดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ 

2.  ขั้นนำเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ 
2.1 ครูผู้สอนคนพิการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงไก่ไข่ท่ีถูกต้อง 
2.2 ครูผู้สอนคนพิการบรรยายถึงวิธีการทำโรงเรือน การให้อาหาร การเก็บผลผลิต 

การทำความสะอาดโรงเรือน 
3.  ขั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้  

ครูผู้สอนคนพิการและนักศึกษาร่วมกันทำโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ มอบไก่ไข่ให้กับนักศึกษา 
คนละ 5 ตัว 

3.1 กิจกรรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ การให้อาหาร การทำความสะอาดโรงเรือน เป็นกิจกรรมที่ 
ให้นักศึกษาคนพิการไดเ้รียนรู้เกี่ยวกับวงจรการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 

3.2 กิจกรรมการทำโรงเรือน เป็นกิจกรรมที่ให้ นักศึกษาคนพิการ ไดศ้ึกษา เกี่ยวกับการทำ 
โรงเรือนที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้องเหมาะสม  

4.  ขั้นสรุป   
ครูผู้สอนคนพิการ และ นักศึกษาคนพิการ ร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับโครงการไก่ไข่อารมณ์ดี เพ่ือ

คุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาคนพิการ 

สถานที่และระยะเวลา 
1. สถานที่  บ้านนักศึกษาคนพิการ  
2. ระยะเวลา  ภาคเรียนที่ 2/2561 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิงาน 
1. นักศึกษาพิการบางคน ยังไม่เข้าใจถึงการเลี้ยงไก่ไข่ที่ถูกวิธี 
2. สภาพอากาศท่ีแปรปรวนและโรคของไก่ไข่ 

การประเมินผล 
1. เกณฑ์การประเมินผลงาน ได้แก่ ความถูกต้องเนื้อหาสาระครบถ้วน  
2. เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความมีวินัย การรักษาความ

สะอาดโรงเรือน ตรงต่อเวลา 
3. เกณฑ์ประเมิน การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครบทุกกิจกรรม 
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ผลการดำเนินกิจกรรม : โครงการไก่ไข่อารมณ์ดีเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาคนพิการ 
 

1. ขั้นการเตรียมความพร้อม : ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผนการจัดกิจกรรม ร่วมกับคณะครู กศน. 

 
 

2. ขั้นนำเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ : ครูผู้สอนคนพิการ ให้คำแนะนำการเลี้ยงไก่ไข่ นักศึกษาคนพิการ และ
ผู้ปกครองนักศึกษา หรือ ผู้ดูแลนักศึกษา  
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 3. ขั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้กิจกรรม : ครูผู้สอนคนพิการ และ นักศึกษาคนพิการร่วมกันเรียนรู้
กระบวนการเลี้ยงไก่ไข่ และติดตามการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
 
4. ขั้นสรุป : ครูผู้สอนคนพิการ และ นักศึกษาคนพิการ ร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับโครงการไก่ไข่อารมณ์ดี 
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2.3 กิจกรรมพัฒนาคุณผู้เรียนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ   
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษา เรียนรู้ ฝึกทักษะและฝึกปฏิบัติด้านอาชีพที่ตนเอง 

สนใจ เพื่อเป็น ทางเลือก วางแผนการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในอนาคต  ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ด้าน
ทักษะชีวิต  สำหรับนักศึกษาพิการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

2.3.1.1 โครงการประดิษฐ์กระเป๋ารีไซเคิลจากซองกาแฟ 
1) หลักการและเหตุผล 

                  โครงการประดิษฐ์กระเป๋ารีไซเคิลจากซองกาแฟ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  
เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ และพัฒนางาน ทักษะความสามารถตามความถนัดของ นักศึกษาคนพิการโดยใช้
กระบวนการวิธีการประดิษฐ์ชิ้น งานจากซองกาแฟ  ซึ่งเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และยังได้ฝึกสมาธิของนักศึกษาอีกด้วย เพ่ือตระหนักและเห็นคุณค่าของซองกาแฟ ที่มีอยู่ในบ้าน 
ชุมชนและโรงเรียน ซึ่งหาได้ง่ายมากมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงาน ดังนั้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว โครงการประดิษฐ์กระเป๋ารีไซเคิลจากซองกาแฟ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ
อาชีพสู่การมีรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป 

2) วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักศึกษาพิการได้มีรายได้เสริม 

2. เพ่ือให้นักศึกษาพิการได้นำความรู้มาปฏิบัติใช้ได้จริง 
3. เพ่ือฝึกนิสัยการทำงาน มีความอดทน อดกลั้น มีความละเอียดรอบคอบ ฝึกสมาธิ 

3) เป้าหมาย 
นักศึกษาคนพิการ กศน.อำเภอวังน้ำเขียว 

4) วิธีดำเนินการ 
1. ขั้นเตรียมความพร้อม 

ครูผู้สอนคนพิการประชุมวางแผนดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สำหรับนักศึกษาคนพิการโดยร่วมกับ นักศึกษาพิการ และวิทยากร ปรึกษาหารือร่วมกันกำหนดให้มีกิจกรรม
การเรียนรู้ ดังนี้  คือ กิจกรรมประดิษฐ์กระเป๋ารีไซเคิลจากซองกาแฟ 

2. ขั้นนำเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ 
ครูผู้สอนคนพิการ เกริ่นนำเกี่ยวโครงการประดิษฐ์กระเป๋ารีไซเคิลจากซองกาแฟ และเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์ในการทำ 
3. ขั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้  

3.1  กิจกรรมการประดิษฐ์กระเป๋ารีไซเคิลจากซองกาแฟ เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ 
นักศึกษาคนพิการมีรายได้ ซึ่งหาวัสดุจากสิ่งของเหลือใช้นำมาประดิษฐ์เป็นสินค้าเพ่ือต่อยอดทางด้านอาชีพ 

3.2 วิทยากรแนะนำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประดิษฐ์กระเป๋าและสาธิตวิธีการทำ 
ให้กับนักศึกษาคนพิการ โดยนำซองกาแฟที่เหลือใช้นำมาสานต่อกันให้เป็นรูปแบบต่าง ๆ และสานให้เป็น 
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รูปร่างกระเป๋า หลังจากนั้นจึงนำสายกระเป๋าที่เตรียมไว้มาตกแต่งใส่เป็นรูปกระเป๋าให้เสร็จสมบูรณ์ 
3.3 นักศึกษาคนพิการร่วมกับคณะครูและวิทยากรลงมือทำด้วยตนเองประดิษฐ์ 

กระเป๋าจากซองกาแฟตามความชอบของตนเองโดยมีครูและวิทยากรคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
4. ขั้นสรุป 

ครูผู้สอนคนพิการ และนักศึกษาคนพิการ ร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับ การประดิษฐ์ 
กระเป๋ารีไซเคิลจากซองกาแฟ 

5) สถานที่และระยะเวลา 
1. สถานที่ กศน.ตำบล บ้านนักศึกษาพิการ หรือสถานประกอบการ   
2. ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 1/2561 

6) ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิงาน 
1. ความบกพร่องทางด้านร่างกายของนักศึกษา 
2. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 

7) การประเมินผล 
1. นักศึกษาพิการไดร้ับการส่งเสริมให้มีความรู้และฝึกฝนตนเองให้มีทักษะด้านอาชีพ  
2. นักศึกษาพิการได้รับความรู้จากวิทยากรและสามารถประดิษฐ์กระเป๋าเป็นของตัวเองได้ 
3. นักศึกษาพิการที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเป็นอาชีพ 

เพ่ือหารายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 
 

ผลการดำเนินกิจกรรม :  โครงการประดิษฐ์กระเป๋ารีไซเคิลจากซองกาแฟ 
 

1. ขั้นการเตรียมความพร้อม :  ประชุม วางแผน ดำเนินงาน 
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2. ขั้นนำเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ : ครูผู้สอนคนพิการแนะนำการสานประดิษฐ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3.ขั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้กิจกรรม : นักศึกษาคนพิการ เรียนรู้กระบวนการสานประดิษฐ์กระเป๋ารี
ไซเคิลจากซองกาแฟ โดยมีผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ร่วมกันเรียนรู้กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ขั้นสรุป : ครูผู้สอนคนพิการ นักศึกษาพิการ ร่วมกันสรุปกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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2.3.2 โครงการขนมโดนัทจิ๋วเพื่อหารายได้เสริมแก่นักศึกษาคนพิการ 
 

1) หลักการและเหตุผล 
   โครงการขนมโดนัทจิ๋วเพ่ือเสริมรายได้สำหรับนักศึกษาคนพิการ  เป็นการจัดการ
เรียนรู้สำหรับกลุ่มนักศึกษาพิการ เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับนักศึกษาคนพิการมีรายได้ ปัจจุบันนักศึกษาคน
พิการส่วนใหญ่จะไม่มีอาชีพไม่มีรายได้เป็นของตัวเอง ด้วยความบกพร่องของนักศึกษาหลายคนที่ไม่สามารถ
ทำงาน อ่ืน ๆ  ได้ครูผู้สอนคนพิการเห็นความสำคัญในเรื่องของความเป็นอยู่การใช้ชีวิตของนักศึกษา จึงจัดทำ
โครงการขนมโดนัทจิ๋ว เพ่ือเสริมรายได้สำหรับนักศึกษาคนพิการ ขนมโดนัทจิ๋ว เป็นขนมที่ไม่ต้องใช้ต้นทุน
มาก ทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากจนเกินไป และสามารถนำไปขายตามท้องตลาดหรือรับประทานทานเอง  เป็นอาหาร
ว่าง สามารถนำไปจำหน่วยเป็นสร้างรายไดใ้นชีวิตประจำวันและพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป 

2) วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้นักศึกษาไดค้วามรู้และฝึกทักษะอาชีพการค้าขายขนมโดนัทจิ๋ว 

2. เพ่ือให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนและเป็นรายได้หลักในชีวิตประจำวัน 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะด้านการเรียนรู้ การวางแผน และทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ 

3) เป้าหมาย 
นักศึกษาคนพิการ กศน.อำเภอวังน้ำเขียว 

4) วิธีดำเนินการ 
1. ขั้นเตรียมความพร้อม 
          ครูผู้สอนคนพิการประชุมวางแผนดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สำหรับนักศึกษาคนพิการ ปรึกษาหารือร่วมกันกำหนดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ คือ กิจกรรมศึกษาความ
เป็นมาและประเภทของโดนัท  กิจกรรมสาธิตการทำและทดลองขายขนมโดนัทจิ๋ว 

2. ขั้นนำเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ 
ครูผู้สอนคนพิการ เกริ่นนำเกี่ยวกับโครงการขนมโดนัทจิ๋ว เพ่ือทำความเข้าใจ 

เกี่ยวกับกิจกรรมที่มาของกิจกรรมในครั้งนี้ 
3. ขั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้  

ครูผู้สอนคนพิการ อธิบายกระบวนการแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรม 
และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน  ดังนี้ 
                  3.1 กิจกรรมศึกษาความเป็นมาและประเภทของโดนัท เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษา
คนพิการได้ความรู้ที่มาของขนมโดนัทจิ๋วประเภทและรูปแบบโดนัทเป็นอย่างไรสามารถทำได้หลายรูปแบบ 

   3.2 กิจกรรมสาธิตการทำและทดลองขาย เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาคนพิการได้ 
ศึกษาวิธีการทำขนมโดนัทจิ๋ว จากวิทยากร ครูผู้สอนคนพิการ  บรรยายขั้นตอนการผสมแป้ง ไข่ เนย นม 
และผงฟู  เมื่อผสมเรียบร้อยแล้ว จะนำเข้าสู่วิธีการปฏิบัติคือเทส่วนผสมลงในภาชนะเครื่องอบขนมให้เป็น
ตามรูปแบบที่วางไว้ และขั้นตอนสุดท้ายคือการแพคขนมไปสู่การวางขาย ครูผู้สอนคนพิการได้ให้ความรู้ 
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วิธีการแพคขนมโดนัทจิ๋วลงในกล่อง และความรู้เกี่ยวกับการค้าขายเพ่ือเป็นการต่อยอดเป็นอาชีพให้กับ
นักศึกษาคนพิการมีรายได้ในชีวิตประจำวัน 
        4. ขั้นสรุป   

                  ครูผู้สอนคนพิการ และ นักศึกษาคนพิการ ร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับโครงการ 
ขนมโดนัทจิ๋ว การตอบคำถามและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

5) สถานที่และระยะเวลา 
1. สถานที่ กศน.อำเภอวังน้ำเขียว กศน.ตำบล หรือ บ้านนักศึกษาพิการ 
2. ระยะเวลา ภาคเรียน 1/2561 

6) ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 
1. การทำขนมเป็นอุปสรรคต่อนักศึกษาพิการบางคน  
2. การเดินทางมาร่วมกิจกรรมสำหรับนักศึกษาพิการ 

7) การประเมินผล 
1. เกณฑ์การประเมินผลงาน ได้แก่ ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

ความตั้งใจฝึกปฏิบัติหรือสาธิตตามกระบวนการ 
2. เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความ 

สามัคคีในการร่วมกิจกรรม การมีส่วนร่วม 
3. เกณฑ์ประเมิน การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครบทุกกิจกรรม 

 

ผลการดำเนินกิจกรรม :  โครงการขนมโดนัทจิ๋วเพื่อหารายได้เสริมแก่นักศึกษาคนพิการ 
1. ขั้นการเตรียมความพร้อม :  ประชุม วางแผน เตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรม 
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2.ขั้นนำเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ :  ครูผู้สอนนพิการ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่มาของกิจกรรม 

3. ขั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้กิจกรรม : วิทยากร ครูผู้สอนคนพิการ  บรรยายขั้นตอนการโดนัทจิ๋ว 

 
4. ขั้นสรุป : ครูผู้สอนคนพิการ และ นักศึกษาคนพิการ ร่วมกันสรุปความรู้จากการดำเนินกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



41 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพฒันาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักศึกษาพิการ  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอวังน้ำเขียว 
 

3.4 กิจกรรมพัฒนาคุณผู้เรียนกิจกรรมเสริมสร้างความสามารถพิเศษ   
                            เป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ หรือมีพรสวรรค์ในด้านต่าง ๆ  
ให้มีโอกาส และกล้าแสดงออกถึงทักษะความรู้ความสามารถความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการแนวทางที่
ถูกต้องเหมาะสม  และพัฒนาความสามารถพิเศษ หรือพรสวรรค์ไปใช้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของตนเอง 
เป็นการส่งเสริมสนับสนุน การศึกษาตลอดชีวิต โดยการจัดตั้งชมรมต่าง ๆ เช่น ชมรม การจัดตั้ง ศูนย์เพ่ือน
ใจวัยรุ่น เป็นต้น  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว ได้ดำเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ด้านความสามารถพิเศษ  สำหรับนักศึกษาพิการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

3.4.1.1 โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะและสร้างชีวิตสู่การมีรายได้ 
1) หลักการและเหตุผล 

ในการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ได้สัมผัสกับศิลปะทุกแขนงในลักษณะ ต่าง ๆ กันตลอดเวลา 
คือมนุษย์เป็นทั้งผู้สร้าง และผู้รับงานศิลปะ ศิลปะเป็นผลงานอันเกิดจากการพากเพียรพยายามของมนุษย์
เพ่ือสนองความต้องการของตนเอง และสังคม รูปแบบ ของผลงาน จึงสะท้อนถึงแนวคิด ความเชื่อ สภาพ
ความเป็นอยู่ สภาพสังคมและประเพณีของคนกลุ่มนั้น ยุคนั้น เพ่ือเป็นเครื่องยืนยันความมีวัฒนธรรม และ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์กว่าสัตว์โลกทั้งหลาย เนื่องด้วยการศึกษาในปัจจุบัน เน้นให้นักศึกษาเป็นผู้กล้า
แสดงออก ทางความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยจึงได้ทำการคัดเลือก
นักเรียนที่มีความสนใจ และมีความสามารถพิเศษในการสร้างสรรค์งานศิลปะวาดภาพเข้าร่วมการฝึกฝน 
เพ่ิมเติม ด้านเทคนิควิธีการ สร้างงาน และวิธีการเขียนภาพแบบ ต่าง ๆ นอกเหนือเวลาเรียนปกติ เพื่อ
เสริมสร้างความชำนาญ และประสบการณ์ เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถของตน และเป็นผู้สร้างสรรค์
งานศิลปะที่มีคุณภาพ 

2) วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะวาดภาพและ 

ด้านอื่น ๆ สู่การมีรายได้ 
2. เพ่ือให้นักศึกษาพิการได้ฝึกสมาธิทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีต่อการวาดภาพ 

3) เป้าหมาย 
นักศึกษาคนพิการ กศน.อำเภอวังน้ำเขียว 

4) วิธีดำเนินการ 
1. ขั้นการเตรียมความพร้อม   

                ครูประชุมวางแผนเพื่อเตรียมการร่วมกับนักศึกษาคนพิการและคณะวิทยากร 
เพ่ือส่งเสริมด้านศิลปะให้กับนักศึกษา ให้นักศึกษาได้ต่อยอดทักษะที่ตนเองถนัด 

2. ขั้นนำเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ 
                    คณะครูจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการทำกิจกรรม 

3. ขั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้คณะครูและวิทยากรดำเนินการจัดกิจกรรมโดยให้ 
นักศึกษาวาดภาพที่ตนเองชอบและวิทยากรช่วยให้คำปรึกษาเพ่ือนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อนักศึกษาคน อื่น ๆ 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการพฒันาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักศึกษาพิการ  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอวังน้ำเขียว 
 

4. ขั้นสรุป 
               ครูผู้สอนคนพิการ และ นักศึกษา ร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับโครงการศิลปะ
สร้างชีวิตให้มีรายไดส้ำหรับนักศึกษาคนพิการ 

5) สถานทีร่ะยะเวลา 
1. สถานที่ กศน.ตำบล ชมรมคนพิการอำเภอวังน้ำเขียว หรือ บ้านนักศึกษาคนพิการ 
2. ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 1 /2561 

6) ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิงาน 
1.   ประเภทความพิการเป็นอุปสรรคต่อการวาดรูปของนักศึกษาพิการบางคน  
2.  นักศึกษาขาดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 

7) การประเมินผล 
1. เกณฑ์การประเมินผลงาน ได้แก่ ความถูกต้องเนื้อหาสาระครบถ้วน ความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์ การฝึกฝนตนเองให้วาดภาพที่ตนเองชอบ คาวมเสียลสะ ความรับผิดชอบ 
2. เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์  ได้แก่ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน 

ศิลปะวาดภาพ การมีสมาธิ ทัศนคติและจิตสำนึกท่ีดีต่อการวาดภาพความรับผิดชอบ  
3. เกณฑ์ประเมิน การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครบทุกกิจกรรม 

 
 

ผลการดำเนินกิจกรรม : โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะและสร้างชีวิตสู่การมีรายได้ 
 

1. ขั้นการเตรียมความพร้อม : ครผูู้สอนคนพิการประชุมวางแผนเพื่อเตรียมการร่วมกับนักศึกษาคนพิการ 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการพฒันาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักศึกษาพิการ  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอวังน้ำเขียว 
 

2. ขั้นนำเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ : คณะครูผู้สอนคนพิการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการทำกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
3. ขั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้กิจกรรม : คณะครูและวิทยากรดำเนินการจัดกิจกรรม 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการพฒันาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักศึกษาพิการ  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอวังน้ำเขียว 
 

4. ขั้นสรุป :  ครูผู้สอนคนพิการ และ นักศึกษาพิการ ร่วมกันสรุปความรู้และชื่นชนผลงาน 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

2.4.2 โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากนักศึกษาคนพิการต้นแบบ สุดยอด กศน.  
Amaszing Power  
1) หลักการและเหตุผล 

สุดยอด กศน. โครงการของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านความสามารถพิเศษของ นักศึกษากศน. ที่หลากหลายอยู่ท่ัวประเทศ
กว่าล้านคน ให้ได้มีเวทีการแสดงออกและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ โดยจัดการแข่งขัน
ความสามารถพิเศษรอบคัดเลือกเป็นตัวแทนใน ระดับอำเภอ เข้าแข่งขันสู่รอบคัดเลือกในระดับจังหวัด เพ่ือ
หาผู้ชนะเป็นตัวแทนในแต่ละจังหวัดเข้าสู่การแข่งขันใน ระดับภาค เมื่อได้ตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมแข่งขัน
ในระดับประเทศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว ได้เข้าร่วมกิจกรรม
และคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแสดงจินตลีลาประกอบการวาดภาพด้วยเท้าชุด Amazing Power   
เป็นการแสดงความสามารถพิเศษด้านการแสดงเต้นจินตลีลาประกอบเพลง และเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 
2556 ณ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานีจังหวัดปทุมธานี ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท 
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นับเป็นความภูมิใจสำหรับชาว สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา 
เป็นที่สุด ดังนั้นกศน.อำเภอวังน้ำเขียวจึงได้จัดโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากนักศึกษาคนพิการต้นแบบ 
สุดยอด กศน. เพ่ือพัฒนาศักยภาพความสามารถของนักศึกษาพิการสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป 

2) วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา กศน.ได้แสดงออกถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ 

ความคิดสร้างสรรค์ มีระเบียบวินัย 
2. เพ่ือความรักสามัคคี ในแนวทางท่ีถูกต้องเหมาะสม 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก และเชื่อมั่นตนเองในการเข้าสู่เวที 

การแสดง ต่าง ๆ พร้อมกับเป็นการเสริมสร้างอาชีพต่อไป 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการพฒันาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักศึกษาพิการ  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอวังน้ำเขียว 
 

3) เป้าหมาย 
นักศึกษาพิการ กศน.อำเภอวังน้ำเขียว 

4) วิธีดำเนินการ 
1. ครปูระชุมวางแผนเพื่อเตรียมการร่วมกับนักศึกษาคนพิการ เพ่ือส่งเสริมให้ 

นักศึกษาได้กล้าแสดงออก นำความสามารถไปแสดงต่อสังคมภายนอก 
2. คณะครูจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการทำกิจกรรม การฝึกซ้อมฝึกฝนให้กับ 

นักศึกษามีความชำนาญมากข้ึน 
3. คณะครูและนักศึกษาร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมขึ้นมาเพ่ือนำความสามารถ 

ของนักศึกษาไปแสดงต่อสังคมภายนอก 
5) สถานที่และระยะเวลา 

1. กศน.อำเภอวังน้ำเขียว กศน.ตำบล ชมรมคนพิการ บ้านนักศึกษา 
2.  ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 2/256 

6) ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิงาน 
1. การฝึกฝนทักษะของนักศึกษาพิการ  มีเวลาไม่มากเพราะต้องประกอบอาชีพ 

ประจำวัน 
2.  สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 

7) การประเมินผล 
1. เกณฑ์การประเมินผลงาน ได้แก่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การฝึกฝนตนเองให้ 

มีความสามารถในการแสดงอย่างถูกต้อง 
2. เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์  ได้แก่ การมีทักษะที่ดี มีความ 

รับผิดชอบ ความมีวินัย การมีจิตสำนึกอันดีและการมีความรักสามัคคีต่อเพ่ือนร่วมแสดง 
3. เกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

ผลการดำเนินการกิจกรรม การเรียนรู้จากนักศึกษาคนพิการต้นแบบ สุดยอด กศน.Amaszing Power 
1. ขั้นการเตรียมความพร้อม  :  ครูผู้สอนคนพิการ และ นักศึกษา ร่วมกันวางแผนดำเนินงาน 
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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอวังน้ำเขียว 
 

  2.ขั้นนำเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ :คณะครูจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำกิจกรรมการฝึกซ้อมฝึกฝน 
 
  

 
 
 
 
 
 
3. ขั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้กิจกรรม : คณะครูและนักศึกษาร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

4.ขั้นสรุป :   ชื่นชนผลงาน สู่การขยายผลคนพิการต้นแบบ สุดยอด กศน. 
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      บทท่ี 4 
การนิเทศ ติดตามและรายงานผล 

 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม
และรายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักศึกษาพิการ  ดังนี้ 

1. การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. การรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. การสรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

1. การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นกระบวนการที่สำคัญในการส่งเสริม

สนับสนุนช่วยเหลือแนะนำพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพตลอดจนการแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมการศึกษา
ให้สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ผู้บริหารจึง
ควรจัดให้มีการนิเทศ ติดตาม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  ซึ่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว ได้ดำเนินการ ดังนี้ 

 

ผู้ทำหน้าที่นิเทศกิจกรรม ขั้นตอนการนิเทศ เครื่องมือการนิเทศ 
คณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาคผู้เรียนคนพิการ 
ประกอบด้วย  
1.ผู้บริหาร สถานศึกษา  
2.ครู กศน ตำบล 
3.ครูผู้สอนคนพิการ 
4.ผู้ดูแลหรือผู้ปกครองนักศึกษา 
5.คณะกรรมการสถานศึกษาและ
หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนคนพิการ 
   อย่างไรก็ตามการนิเทศกิจกรรม
ดำเนินงาน เพ่ือให้รับรู้สภาพจริงใน
การจัดกิจกรรมและตรวจเยี่ยมให้ 
ขวัญกำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ
ครูผู้สอนคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
กับการจัดกิจกรรม 

แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ การจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
คนพิการ ทำหน้าที่  ดังนี้ 
1. วางแผนการนิเทศร่วมกับ 
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. กำหนดแผนการนิเทศกิจกรรม 
3. จัดเตรียมแนวทางการนิเทศ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น สื่อ วัสดุ
อุปกรณ ์เครื่องมือนิเทศ 
4. นิเทศ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน สำหรับนักศึกษาพิการ 
5. สรุปผลการนิเทศ ณ สถานที่จัด
กิจกรรม เพ่ือแลกเปลี่ยนและสะท้อน
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
6. รายงานผลการนิเทศ ติดตามผล 
 

เครื่องการนิเทศกิจกรรม 
ดังนี้ 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
การจัดกระบวนการ
เรียนรู้และการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
2. แบบสอบถาม 
3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4. บันทึก ข้อมูลสภาพที่
พบพร้อมรับข้อเสนอแนะ 
เพ่ือพัฒนาในแบบบันทึก
การนิเทศ 
5. อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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การนิเทศ ติดตามผล เป็น การใช้ทรัพยากรบุคคลในแต่ละหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการ
สนับสนุนหลักการ การพัฒนา เพ่ือการพ่ึงพาตนเองเนื่องจากบุคลากรผู้นิเทศ เป็นผู้ที่รู้ปัญหาจริง สามารถ
แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมขวัญกำลังใจให้กับ ผู้ปฏิบัติงานที่ทำงาน
ร่วมกันเป็นทีมของหน่วยงานอีกด้วย 

 

2. การรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2.1 กิจกรรมด้านทักษะชีวิต   ศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว   

ไดด้ำเนินการจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับนักศึกษาพิการ ดังนี้ 
1) โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับ 

นักศึกษาคนพิการ เป็นการจัดการเรียนรู้สำหรับกลุ่มนักศึกษาพิการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุกช่วงวัย 
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับอย่างชัดเจนว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศซึ่งรวมถึง ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนักศึกษาพิการ เป็นเยาวชนส่วนหนึ่งในสังคมที่จะต้องมี
ส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป นักศึกษาพิการเหล่านี้ ส่วนหนึ่งพิการเพียงร่างกาย การรับรู้
หรือสมองไม่ได้พิการไปด้วย แต่เนื่องจากความพิการจึงทำให้เขาขาดโอกาส ที่จะได้ศึกษาธรรมชาติจากของ
จริงในพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของสรรพชีวิต พืช และสัตว์ ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ได้แต่รับรู้
เพียงการสัมผัสจากหุ่นจำลอง หรือฟังเสียงจากเทปเท่านั้น ซึ่งการเรียนรู้จากพ้ืนที่จริงในป่านั้นเป็นการ
เรียนรู้ เพ่ือให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และนำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง ใน
ชีวิตประจำวัน ตลอดจนการมองเห็น ถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

2) โครงการค่ายส่งเสริมสุขภาพสำหรับนักศึกษาคนพิการเป็นการจัดการส่งเสริมการ 
เรียนรู้สำหรับกลุ่มนักศึกษาพิการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุกช่วงวัยปัจจุบันเป็นที่ยอมรับอย่างชัดเจน
ว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศซึ่งรวมถึงด้านสุขภาพอนามัยและนักศึกษาพิการเป็น
เยาวชนส่วนหนึ่งในสังคมท่ีจะต้องมีส่วนร่วมในการใช้การดำเนินชีวิตร่วมกับสังคมต่อไป นักศึกษาพิการ
เหล่านี้ ส่วนหนึ่งพิการเพียงร่างกาย การรับรู้หรือสมองไม่ได้พิการไปด้วย แต่เนื่องจากความพิการจึงทำให้
เขาขาดโอกาส ที่จะได้ปฏิบัติจริงในการดูแลออกกำลังกายหรือการได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพได้แต่ปฏิบัติเองตามความรู้จากต้นเองหรือฟังเสียงจากเทปเท่านั้น ซึ่งการเรียนรู้จากวิทยากร
ที่มีความรู้นั้นสามารถทำถูกวิธีและไม่เสียเวลา และนำไปสู่การใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้อง ในชีวิตประจำวัน 
ตลอดจนการมองเห็น ถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และสิ่งแวดล้อม
ในครอบครัว 
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2.2 กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว ได้ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับนักศึกษา
พิการ ดังนี้ 

1) โครงการปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยปัจจุบันผักท่ีนำมาใช้ 
ปรุงอาหารในครัวเรือนเป็นผักที่จัดซื้อจากท้องตลาด ซึ่งผักส่วนใหญ่มีการปนเปื้อนสารเคมี โดยปกติก่อน
การปรุง ถึงจะล้างทำความสะอาดอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถชะล้างสารตกค้างออกได้ทั้งหมด 
ส่งผลให้ผู้บริโภคอยู่ในภาวะความเสี่ยงทางด้านสุขภาพอย่างน่าเป็นห่วง ทั้งนี้เนื่องจากการบริโภคพืชผักและ
ผลไม้ที่ไม่ปลอดภัยทำให้มีการสะสมสารพิษภายในร่างกายอาจก่อให้เกิดภาวะความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย
และการเกิดโรคชนิด ต่าง ๆ ได้ซึ่งเป็นการบั่นทอนทรัพยากรมนุษย์ระยะยาวหากเด็กรับประทานผักมี
สารเคมีปนเปื้อน แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการรณรงค์ส่งเสริมในเรื่องการลดละเลี่ยงเลิกการใช้สารพิษใน
การเกษตรแต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงชินกับรูปแบบเดิมโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของ
ผู้บริโภคการปลูกพืช ผักสวนครัวที่ไร้สารพิษตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ผู้บริโภคมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดีสมาชิกในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันใช้เป็นอาหารในครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนพึ่งพา
ตนเองและสามารถดำเนินชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ลดความเสี่ยงจากสารเคมีสะสมใน
ร่างกาย เพื่อให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง จากการได้รับประทานผักปลอดสารพิษ ในปริมาณท่ีเพียงพอและ
รับประทานผักที่ปลอดสารพิษ ทำให้สุขภาพดีแข็งแรงปลอดจากสารพิษตกค้าง และเป็นการแก้ปัญหาการ
ว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชนและนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพใน
อนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

2) โครงการไก่ไข่อารมณ์เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาคนพิการ กระทรวงศึกษาธิการมี 
นโยบายในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ
และทักษะในการประกอบอาชีพ  เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ
ชุมชน และนักศึกษาคนพิการ ต้องได้รับการดูแลเกี่ยวกับหลักโภชนาการที่ดี อาหารที่ดีมีประโยชน์ ดังนั้น 
กศน.จึงได้จัดทำโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ ให้กับนักศึกษาคนพิการ อีกทั้งไก่
ไข่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงได้ไม่ยาก และไก่ไข่ยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้ผู้เลี้ยงได้เป็นอย่างดี เพราะไข่ไก่
เป็นอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางอาหารสูง สามารถนำไปปรุงเป็นอาหารได้ทั้งคาวและหวานได้
มากมายหลายชนิด  ไข่ไก่มีราคาค่อนข้างถูกเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารชนิดอ่ืน สามารถบริโภคได้ทุกเพศ
ทุกวัย  ดังนั้นไข่ไก่จึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก  หากได้มีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการในการเลี้ยงไก่ไข่จะเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และนำไป
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 
 
 

1.3 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ   ศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษา 
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ตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว ได้ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับนักศึกษาพิการ ดังนี้ 
1) โครงการประดิษฐ์กระเป๋ารีไซเคิลจากซองกาแฟ การประดิษฐ์กระเป๋ารีไซเคิลจากซอง 

กาแฟ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและพัฒนางานฝีมือของนักศึกษาคนพิการ กรรมวิธีการประดิษฐ์ชิ้นงานจาก
ซองกาแฟ  ซึ่งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังได้ฝึกสมาธิของนักศึกษา
อีกด้วย เพ่ือตระหนักและเห็นคุณค่าของซองกาแฟที่มีอยู่ในบ้าน ชุมชนและโรงเรียน ซึ่งหาได้ง่ายมากมา
ประดิษฐ์เป็นชิ้นงาน มีความสามัคคีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดีทำให้ได้เอกสารเกี่ยวกับการประดิษฐ์
ชิ้นงานจากซองกาแฟทำเป็นกระเป๋าไว้เผยแพร่และใช้เป็นแนวทางทำโครงงาน อ่ืน ๆ แก่ผู้ที่สนใจต่อไป 

2) โครงการขนมโดนัทจิ๋วเพ่ือหารายได้เสริมแก่นักศึกษาคนพิการ เพ่ือเสริมรายได้ 
สำหรับนักศึกษาคนพิการ  เป็นการจัดการเรียนรู้สำหรับกลุ่มนักศึกษาพิการ เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับ
นักศึกษาคนพิการมีรายได้ ปัจจุบันนักศึกษาคนพิการส่วนใหญ่จะไม่มีอาชีพไม่มีรายได้เป็นของตัวเอง ด้วย
ความบกพร่องของนักศึกษาหลายคนที่ไม่สามารถทำงานอ่ืนๆได้ ครูผู้สอนคนพิการจึงเห็นความสำคัญใน
เรื่องของความเป็นอยู่การใช้ชีวิตของนักศึกษา จึงจัดทำโครงการขนมโดนัทจิ๋วเพ่ือเสริมรายได้สำหรับ
นักศึกษาคนพิการ ขนมโดนัทจิ๋ว เป็นขนมท่ีไม่ต้องใช้ต้นทุนมาก ทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากจนเกินไป  และสามารถ
นำไปขายตามท้องตลาดได้ ทานเล่น เป็นอาหารว่างได้ สร้างรายได้ในชีวิตประจำวัน 
 

1.4 กิจกรรมเสริมสร้างความสามารถพิเศษ 
 ศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว ได้ดำเนินการจัดโครงการ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับนักศึกษาพิการ ดังนี้ 
1) โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะสร้างชีวิตสู่การมีรายได้ในการดำรงชีวิต 

ประจำวันของมนุษย์ได้สัมผัสกับศิลปะทุกแขนงในลักษณะ ต่าง ๆ กันตลอดเวลา คือมนุษย์เป็นทั้งผู้สร้าง 
และผู้รับงานศิลปะ ศิลปะเป็นผลงานอันเกิดจากการพากเพียรพยายามของมนุษย์เพ่ือสนองความต้องการ
ของตนเองและสังคม รูปแบบของผลงานจึงสะท้อนถึงแนวคิด ความเชื่อ สภาพความเป็นอยู่ สภาพสังคม
และประเพณีของคนกลุ่มนั้น ยุคนั้น เพื่อเป็นเครื่องยืนยันความมีวัฒนธรรม และความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
กว่าสัตว์โลกทั้งหลาย เนื่องด้วยการศึกษาในปัจจุบันเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้กล้าแสดงออกทางความสามารถ 
และความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยจึงได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจ และมี
ความสามารถพิเศษในการสร้างสรรค์งานศิลปะวาดภาพเข้าร่วมการฝึกฝน เพ่ิมเติมด้านเทคนิควิธีการสร้าง
งาน และวิธีการเขียนภาพแบบต่างๆ นอกเหนือเวลาเรียนปกติ เพ่ือเสริมสร้างความชำนาญ และ
ประสบการณ์ เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถของตน และเป็นผู้สร้างสรรค์งานศิลปะที่มีคุณภาพ 

2) โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากนักศึกษาคนพิการต้นแบบสุดยอดกศน.Amaszing  
Power  เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สำนักงาน กศน. ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านความสามารถพิเศษของนักศึกษา 
กศน. ที่หลากหลายอยู่ทั่วประเทศกว่าล้านคน ให้ได้มีเวทีการแสดงออกและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
อย่างสร้างสรรค์ โดยจัดการแข่งขันความสามารถพิเศษรอบคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับอำเภอ เข้าแข่งขันสู่
รอบคัดเลือกในระดับจังหวัด เพ่ือหาผู้ชนะเป็นตัวแทนในแต่ละจังหวัด เข้าสู่การแข่งขันในระดับภาค เมื่อได้
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ตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ และทีม กศน.อำเภอวังน้ำเขียวได้เป็นตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน 
“สุดยอด กศน.” และคว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ด้านการแสดงจินตลีลาประกอบการวาดภาพด้วย
เท้า ชุด Amazing Power ซ่ึง นายมาโนชฐ์ ลาภจิตร ผอ.กศน.อำเภอวังน้ำเขียว เป็นผู้อำนวยการและ
ควบคุมการแสดง พร้อมทีมงาน ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัลมูลค่า 
100,000 บาท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นับเป็นความภูมิใจสำหรับชาว สำนักงาน กศน.จังหวัด
นครราชสีมา เป็นที่สุด 
 

3. การสรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว เป็นสถานศึกษาในสังกัด

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับ
นักศึกษาพิการทั้ง 3 ระดับ ในปีการศึกษา 2561 ดังนี้  ระดับประถมศึกษา จำนวน 23 คน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จำนวน 51 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 26 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 110 คน  (ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว. 2561 : 3 )  พบว่า จากการดำเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคนพิการ ผ่านเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้ 1.การเข้าร่วมกิจกรรม 2.การ
ประเมินผลงาน 3.การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
จากกิจกรรมด้านทักษะชีวิต กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเสริมสร้างความสามารถพิเศษ และสำหรับความภาคภูมิใจ
ความสำเร็จที่ได้รับเป็นผลที่เกิดจากการจัด โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความสามารถพิเศษ “สุด
ยอด กศน.”  ของสำนักงาน กศน. ในการประกวดการแข่งขันระดับประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์
แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ผลการแข่งขันการแสดงชุด “พลัง
มหัศจรรย์ (Amazing Power)” ของ กศน.อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานศึกษา
ตัวแทนของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เป็น “สุดยอด กศน.” 
ปีที่ 1 จากทีมที่เข้ารับการแข่งขัน 928 ทีมทั่วประเทศ เป็นการเผยแพร่งานความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ของนักศึกษาพิการสู่สาธารณะที่หลากหลายช่องทาง  เกิดความภาคภูมิใจ ขวัญ
กำลังใจและแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร กศน.อำเภอวังน้ำเขียว รวมทั้ง
สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมชื่นชมผลงานความสำเร็จ ทั้งนี้ได้พบ
สภาพปัญหา ด้านศักยภาพของคนพิการแต่ละประเภทที่อาจส่งผลต่อการเรียนรู้ของคนพิการเอง ซึ่ง
ลักษณะ  ความพิการบางประเภท เช่น ความพิการทางสติปัญญา ทางการเรียนรู้ และออทิสติก  จะส่งผล
ต่อการเรียนรู้ที่ทำให้คนพิการเรียนรู้ได้ยากกว่าคนปกติ ความพิการบางประเภทมีความยุ่งยากในด้านการ
สื่อสาร เช่น ความพิการทางการเห็น ความพิการทางการได้ยิน บกพร่องทางการพูดและภาษา มีผลทำให้
คนพิการ  ไม่สามารถสื่อสารได้ชัดทำให้เข้าถึงความรู้ได้ช้าและน้อย อีกท้ังจากสภาพปัญหาที่คนพิการที่มา
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รับบริการจากอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบโรงเรียนเป็นผู้ด้อยโอกาสไม่ได้รับบริการทางการศึกษา
กลายเป็น ผู้ตกหล่น จึงมีความยุ่งยาก ซับซ้อนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนคนพิการ ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว จัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนสำหรับนักศึกษาพิการ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับ นักศึกษาคน
พิการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนคนพิการ เพ่ือเป็นแนว
ทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับนักศึกษาพิการ ของการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาอัธยาศัย ต่อไป 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการพฒันาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักศึกษาพิการ  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอวังน้ำเขียว 
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