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1.ชื่อโครงการ: แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มผู้พิการบ้านแม่ตาหลวงหมู่ 1 และบ้านแม่
ตาในหมู่ 6 ต าบลปงดอน อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง  
 
2.ผู้เสนอโครงการ:   

 นางสาวอ าภรณ์ ช่างเกวียน ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย        
อ าเภอแจ้ห่ม 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย   อ าเภอแจ้ห่ม 136 ม.3 บ้าน
เชียงมั่น ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 52120 
เบอร์โทรศัพท์ : 08-4378-2958   
e-mail : changkwien055@gmail.com,changkwien055@hotmail.com 

 นายสุค า เอ้ือเก่ง แกนน าผู้พิการต าบลปงดอน 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 119 หมู่ 1 ต าบลปงดอน อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1915689 

3. หลักการและเหตุผล 
คนพิการจัดเป็นทรัพยากรบุคคลส าคัญกลุ่มหนึ่งของประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชนบท ไม่สามารถเข้าถึง

บริการที่จ าเป็นได้ คนพิการส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะของความยากจน ไม่มีงานท า และถูกท้ิงให้อยู่โดดเดี่ยวจากสังคม  
การที่มีคนพิการจึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องให้การดูแล และให้บริการอย่างทั่วถึง ตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่คนพิการพึง
จะได้รับตามกฎหมาย นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ประกอบกับปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ มีวัตถุประสงค์ที่จะเร่งรัด ขยายบริการทางการศึกษาเพ่ือคนพิการ ให้
ได้รับการศึกษาท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต และสังคมของคนพิการ  
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอแจ้ห่ม มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และคนพิการเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่จะต้องได้รับ
การบริการ ดูแล เอาใจใส่ เนื่องด้วยนโยบายและจุดเน้น กศน. ในการส่งเสริมและจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมาย
พิเศษ ดังนี้ การพัฒนารูปแบบการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้แก่ 
ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน การพัฒนาหลักสูตรรูปแบบการจัดกิจกรรม ให้สอดคล้อง
กับสภาพและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายพิเศษแต่ละกลุ่ม การศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ การพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในการปฏิบัติงานของครูที่รับผิดชอบ
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง จึงได้จัดการศึกษาส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายคนพิการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้คนพิการในเขตพ้ืนที่อ าเภอแจ้ห่มได้รับโอกาสทางการศึกษาเทียบเท่า
กับบุคคลปกติทั่วไป และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงเห็น
ความส าคัญในการมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาของกลุ่มคนพิการ โดยการจัดประชาคมขึ้นเพื่อรับฟังชีวิตความเป็นอยู่และสภาพ
ปัญหา จากข้อมูลที่ได้พบว่า ในชุมชนมีแกนน ากลุ่มคนพิการ คือนายสุค า  เอ้ือเก่ง ประธานชมรมคนพิการ     ต าบล
ปงดอน ได้เล่าถึงสถานการณ์ของกลุ่มคนพิการ และพัฒนาการ ความเป็นมาของกลุ่มคนพิการ สถานการณ์คนพิการ
บ้านแม่ตาในหมู่ 6 และ บ้านแม่ตาหลวง หมู่ 1 ต าบลปงดอน อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง ว่าในชุมชนทั้ง 2 หมู่บ้าน 
มีคนพิการทางสติปัญญา พิการทางการมองเห็น พิการทางการได้ยินและการสื่อความหมาย พิการทางจิตใจหรือ
พฤติกรรม ซึ่งมีช่วงอายุตั้งแต่ 21 – 91 ปี ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนต าบลปงดอน 
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 ในปี 2542 ได้มีการรวมตัวกันเป็นชมรมคนพิการหรือกลุ่มคนพิการ โดยเริ่มจากการลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ
ของตนเอง โดยได้ไปปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ได้รับเบี้ยยังชีพส าหรับคน
พิการจ านวน 300 บาท หลังจากนั้น ได้ท าหนังสือไปทางจังหวัดล าปางโดยประสานงานผ่านทางองค์การบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) ได้รับเบี้ยเป็นเงินช่วยเหลือคนพิการมาอีกรายละ 2,000 บาท จากกระทรวงพัฒนาสังคม จากนั้นในปี 
พ.ศ.2545 ก็ได้ท าการขอกู้ยืมเงินส าหรับคนพิการจากกระทรวงพัฒนาสังคมอีกครั้งหนึ่ง โดยผ่านทางจังหวัดล าปาง 
เพ่ือใช้ส าหรับประกอบอาชีพ เป็นจ านวน 20,000 บาทโดยไม่มีดอกเบี้ย นอกจากนั้นยังได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกใน
สมาคมคนพิการจังหวัดล าปาง แล้วได้เข้าร่วมการอบรม ร่วมกับคนพิการในจังหวัดล าปางท าให้เข้าใจสิทธิที่ควรได้รับ
ของคนพิการ ทั้งนี้การด าเนินการดังกล่าวยังเป็นเพียงกลไกที่ขับเคลื่อนโดยนายสุค า  เอื้อเก่ง ประธานชมรมคนพิการ
เพียงคนเดียว เนื่องจากกลุ่มคนพิการอ่ืนๆ ยังขาดความรู้  ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้อง รวมถึงความ
ไม่มั่นใจต่อการยอมรับของคนในสังคมส าหรับกลุ่มคนพิการ จึงท าได้เพียงด าเนินชีวิตในพ้ืนที่จ ากัด ขาดความรู้ความ
เข้าใจในสิทธิของคนพิการ รวมถึงการได้รับโอกาสจากสังคมในการพัฒนาศักยภาพตนเอง จึงท าให้กลไกของชมรมคน
พิการในขณะนั้นไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 
 จนกระทั้งเดือนเมษายน 2556 จึงได้มกีารรื้อฟ้ืนการจัดตั้งชมรมคนพิการต าบลปงดอนซึ่งมีท้ังหมด 8 หมู่บ้าน
ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยมี นายสุค า เอ้ือเก่ง เป็นประธาน มีสมาชิกทั้งหมด 162 คน โดยแบ่งเป็นจ านวนคนพิการหมู่ที่ 
1-8 ดังนี้ 

สาเหตุความพิการส่วนใหญ่มาจาก การพิการมาแต่ก าเนิด เนื่องจากพ่อ-แม่ ขาดความรู้ในการวางแผนการมี
บุตร ไม่มีการตรวจโรคก่อนการมีบุตร ,พิการจากกรรมพันธุ์,พิการตอนอายุน้อย เนื่องจากพ่อ-แม่ ขาดความรู้ไม่น า
บุตรไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ครบ เช่น โปลิโอ, พิการจากการรักษาโดยหมอพ้ืนบ้าน เช่นหมอฉีดยาถูกเส้นประสาท , 
พิการจาการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ โดยส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์และรถยนต์ สาเหตุเมาแล้วขับ  ,
พิการจากการมีโรคประจ าตัวแล้วลุกลาม จนเกิดการพิการ, พิการจากการเป็นไข้สูงเกิดอาการชัก แล้วได้รับการรักษา

หมู่ที่ 1 จ านวน 35 คน  
 

ลักษณะของความพิการประกอบด้วย สติปัญญา ปัญญาอ่อน ร่างกายเคลื่อนไหวผิดปกติ 
แขนขาอ่อนแรง  อัมพฤกษ์ ตาบอด หลังค่อม ขาลีบเล็ก หูหนวกเป็นใบ้  

หมู่ 2 จ านวน 20  คน ลักษณะของความพิการประกอบด้วย สติปัญญา สมองผิดปกติ ร่างกายเคลื่อนไหวผิดปกติ 
แขนขาอ่อนแรง  อัมพฤกษ์ ตาบอด ขาลีบเล็ก หูหนวกเป็นใบ้ 

หมู่ 3  จ านวน  26 คน ลักษณะของความพิการประกอบด้วย สติปัญญา สมองผิดปกติ ร่างกายเคลื่อนไหวผิดปกติ 
แขนขาอ่อนแรง  อัมพฤกษ์ ตาบอด ประสาทตาเสื่อมจากต้อหิน หลังค่อม ขาลีบเล็ก หู
หนวกเป็นใบ้  ประสาทหูเสื่อม หูตึง 

หมู่ 4  จ านวน 31  คน ลักษณะของความพิการประกอบด้วย สติปัญญา ร่างกายเคลื่อนไหวผิดปกติ แขนขาอ่อน
แรง  ตาบอด สายตาเลือนราง หูหนวก หูตึง ประสาทหูเสื่อม 

หมู่ 5  จ านวน  6 คน ลักษณะของความพิการประกอบด้วย ตาบอด หูหนวก หูตึง ประสาทหูเสื่อม 
หมู่ 6  จ านวน  31 คน ร่างการเคลื่อนไหวผิดปกติ แขนขาอ่อนแรง  ขาลีบเล็กผิดรูป การพูดและการสื่อสาร

ความหมาย การได้ยิน หูหนวกเป็นใบ้ สติปัญญา อัมพฤกษ์ ตาบอด 
หมู่ 7  จ านวน  8 คน ลักษณะของความพิการประกอบด้วย สติปัญญา ร่างกายเคลื่อนไหวผิดปกติ แขนขาอ่อน

แรง  อัมพฤกษ์ ตาบอด หูหนวกเป็นใบ้ 
หมู่ 8  จ านวน 5  คน ลักษณะของความพิการประกอบด้วย สติปัญญา ร่างกายเคลื่ อนไหวผิดปกติ แขนขา           

อ่อนแรง ตาบอด หูหนวก 
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ไม่ทัน,พิการจากการติดยาเสพติด, พิการจากการท างานหนักเป็นเวลานาน ,พิการจากการเจ็บป่วยแล้วไม่รักษา เพราะ
ไม่มีเงินรักษา ,พิการจากการถูกสารเคมีจากการท าเกษตรกรรม และพิการจากโรคต้อหิน ต้อกระจก 

จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่าศักยภาพและความต้องการของคนพิการในพ้ืนที่แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ                
1) ทักษะความรู้เดิมที่มีเช่น การจักสาน การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่าง จ๊อย ซอ การฟ้อนร า ดนตรีพ้ืนเมือง  
และ 2) ทักษะที่ต้องการพัฒนาเพ่ิมเติม เช่น ทักษะด้านอาชีพ ทักษะสาธารณสุข ทักษะการดูแลและการช่วยเหลือ
ตนเอง ทักษะด้านการศึกษา เป็นต้น ซึ่งกระบวนการของการเรียนรู้ที่เหมาะสมต้องอาศัยองค์ประกอบของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ทั้งตัวคนพิการ ญาติผู้ดูแล หน่วยงานในพ้ืนที่ เช่น กศน. อบต. รพสต. เป็นต้น   
 ดังนั้นแนวทางร่วมกันในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับผู้พิการ โดยมุ่งเน้นการสร้างกลไกของ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับหมู่บ้าน ที่จะสามารถสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยการเข้ามามี
ส่วนร่วมในลักษณะของการแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของสิทธิและการเข้าถึงโอกาส  การได้รับความช่วยเหลือ
และดูแลตนเอง  องค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพตนเอง และการจัดการตนเองในลักษณะของการรวมกลุ่ม หรือ
ประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง มีกลุ่มเป้าหมายหมู่ 1 บ้านแม่ตาหลวงและ หมู่ 6 บ้านแม่ตาใน เป็นพ้ืนที่น าร่องในการสร้าง
แนวทางของการเรียนรู้และขยายผลไปยังหมู่ อ่ืนๆในระดับต าบล ทั้งนี้กลไกดังกล่าวส่งผลต่อบทเรียนในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ให้กับกลุ่มกศน.และหน่วยงานในพ้ืนที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมกับกลุ่มพิเศษต่อไป 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทบทวนข้อมูลคนพิการ 

คัดแยกระดับ/ประเภทของคนพิการ 

ประเด็นร่วม ประเด็นเฉพาะ 

สรุปแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

 กลุ่มคนพิการม.1/ม.6 
 ญาติ/ผู้ดูแล 
 หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

ขยายผลแนวทางท่ีได้ในระดับต าบล 

จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมร่วมกับหน่วยงาน/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

สืบค้นความสัมพันธ์/ประเด็นปัญหา+ความต้องการ 

ประสานเครือข่าย 

และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง 

ระยะที่  1  : ทบทวนข้อมูลผู้พิการ 

ระยะที่  2  : การด าเนินงานและการบริหารจัดการกลุ่ม 

ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาและด าเนินการแก้ไขปัญหา 

เรื่องสิทธิ/การช่วยเหลือ/องค์ความรู้/การบริหารจดัการกลุ่มหรือประเด็น
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
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5.ค าถามวิจัย 
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการคนพิการควรเป็น
อย่างไร 

 
6.วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษา ทบทวน การจัดกระบวนการเรียนรู้แก่คนพิการที่ผ่านมาตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน 
2. เพ่ือค้นหาแนวทางกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนพิการ บ้านแม่ตาหลวง หมู่ 1  

และบ้านตาใน หมู่ 6 อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
           
7.พื้นที่ศึกษา 
 หมู่ 1 บ้านแม่ตาหลวง และ หมู่ 6 บ้านแม่ตาใน ต าบลปงดอน อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 

8.กลุ่มเป้าหมาย 
คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ญาติ ผู้น าชุมชน และ หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 

9.ระยะเวลา และงบประมาณ 
 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี 4 เดือน (16 เดือน) 
 งบประมาณแบ่งเป็น  2 ระยะดังนี้ 
 ระยะที่ 1 =   88,970บาท   (-แปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-) 
 ระยะที่ 2 =  146,630บาท   (-หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน-) 
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งหมด 235,600 บาท   (-สองแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน-)  
โดยแบ่งความรับผิดชอบดังนี้ 

 สกว.ฝ่ายวิจัยรับผิดชอบ             180,410 บาท  (-หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่ร้อยสิบบาทถ้วน-) 

 กศน.อ าเภอแจ้ห่ม  รับผิดชอบ       55,190       บาท  (-ห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-) 
  
10.แผนงานการด าเนินงาน  

   ระยะที่ 1 (6เดือน)    
1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางในการด าเนินงานร่วมกับชุมชน 
2. เวทีการสืบค้นประเด็นปัญหาและข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้พิการกับผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการคัดแยก

ประเภทของคนพิการ                               
3. การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดระดับของความพิการจากแบบส ารวจ(ระดับ 1 , 2 และ 3) 
4.  เวทีลงพ้ืนที่ส ารวจเก็บข้อมูลจากคนพิการและผู้ดูแล โดยเก็บข้อมูลความสัมพันธ์ , ความสามารถ, 

ปัญหา, ความต้องการ ฯลฯ ที่ทีมวิจัยต้องการทราบ          
5. เวทีค้นหารูปแบบ และสร้างเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลคนพิการในพ้ืนที่   
6. เวทีรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้พิการและผู้ดูแล 
7. เวทีจ าแนกข้อมูลที่ได้ เพ่ือหาประเด็นร่วม และประเด็นเฉพาะ    
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8. เวทีสรุปบทเรียนที่ได้จากการด าเนินงานในระยะท่ี 1 และจัดท ารายงานความก้าวหน้าระยะท่ี 1                                                             
 

   ระยะที่ 2 ( 8เดือน)   
1. เวททีบทวนแนวทางท่ีได้จากการด าเนินงานระยะที่ 1 
2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้ามาจัดการปัญหา (ออกแบบแนวทาง

แก้ปัญหา)       
3. เวทีวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่ประสาน ทั้ง 4 ประเด็นที่เกี่ยวข้องเช่น สิทธิ  การ

ช่วยเหลือ องค์ความรู้ และการจัดการตนเองหรือประเด็นอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
4. จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่ประสาน                           
5. เวทีตรวจสอบ ติดตามผลการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่ประสาน  
6. สรุปผลการจัดกิจกรรม ทั้ง 4 ประเด็น เช่น สิทธิ  การช่วยเหลือ องค์ความรู้ และการจัดการตนเอง

หรือประเด็นอ่ืนๆ 
7. เวทีขยายแนวทางการจัดกิจกรรมของกลุ่มผู้พิการในระดับต าบล   
8. สรุปบทเรียนการด าเนินงานในระยะที่ 2 และจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์                                                                             

 
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ด้านงานพัฒนา 
1. คนพิการสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว  และอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจและมี

ความสุข ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายคนพิการที่ร่วมโครงการให้ดีขึ้น 
2. ผู้ดูแล ญาติ และคนในชุมชน มีทัศนคติที่ดี ทั้งด้านการประพฤติและปฏิบัติต่อคนพิการในพื้นที่  
3. เกิดกลไกการจัดวางความสัมพันธ์และบทบาทใหม่ของคนพิการและคนในชุมชนเรื่องคนพิการ อาจเป็น

กลไกร่วมซึ่งถูกสร้างหรือก่อรูปขึ้นเพ่ือดูแลคนพิการในชุมชน  
4. บุคลากรของกศน.อ.แจ้ห่มมีความรู้ความสามารถในกระบวนการ การท าวิจัยโดยการมีส่วนร่วมในชุมชน 

 
ด้านงานวิจัย 
1. ไดแ้นวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มผู้พิการโดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายใน

ชุมชน 
2. สามารถน าแนวทางกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ ไปปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมายคนพิการในพื้นที่อ่ืน 
3. ได้นวัตกรรมในการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ 

 
12.นิยามศัพท์ 
 คุณภาพชีวิตของคนพิการ  หมายถึง  ความสามารถในการด าเนินชีวิต  การได้รับสิทธิและการเข้าถึงโอกาส  
การได้รับความช่วยเหลือและสามารถดูแลตนเอง  องค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพตนเอง และการจัดการตนเองใน
ลักษณะของการรวมกลุ่ม หรือประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ และมีความสุข 
 
 กลุ่มคนพิการ  หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น , ทางการได้ยิน , ทางร่างกายและการ
เคลื่อนไหว , ทางสติปัญญา , ทางการเรียนรู้ , ทางการพูดและภาษา ,ทางด้านพฤติกรรมหรืออารมณ์ ,ออทิสติก และ
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พิการซ้อน  ซึ่งเป็นผู้ที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการ หรือไม่มีบัตรประจ าตัวคนพิการแต่ได้รับการรับรองจากสาธารณสุขว่า
เป็นคนพิการก็ได้ ที่ต้องการรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานตามความเหมาะสมกับสภาพความพิการ ซึ่งคนพิการจะ
ได้รับการช่วยเหลือตามความเหมาะสม   
 
13.ข้อมูล/ประวัติย่อหัวหน้าโครงการและทีมวิจัย 

หัวหน้าโครงการ   นางสาวอ าภรณ์   ช่างเกวียน   อายุ   54   ปี 
เกิดวันที่   30 ตุลาคม 2502 
ที่อยู่   กศน.อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง   
โทรศัพท์   084-3782958 
ระดับการศึกษา  ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 
สถานที่ท างาน   กศน.อ าเภอแจ้ห่ม อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอแจ้ห่ม 
 

14. คณะท างาน 
ทีมวิจัยหลัก 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล บทบาทในทีม บทบาทในชุมชน 

1. นางสาวอ าภรณ์    ช่างเกวียน หัวหน้าโครงการ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอแจ้ห่ม 
2. นายสุค า    เอื้อเก่ง หัวหน้าโครงการ แกนน าคนพิการต าบลปงดอน 
3. นางพัชรินทร์    สารสมจริง ทีมวิจัย ครูอาสา กศน.อ าเภอแจ้ห่ม 
4. นางสุรางค์       ขันต ี ทีมวิจัย ครูผู้สอนคนพิการต าบลปงดอน 
5. นางสาวณัฐชา    สายเรียงกิจ ทีมวิจัย ครู กศน. ต าบลปงดอน 
6. นางสาวฑาริกา    ย้อมยอด ทีมวิจัย ครอูาสา กศน.อ าเภอแจ้ห่ม 
7. นายประกาศิต    หน้าขาว ทีมวิจัย ครูผู้สอนคนพิการต าบลวิเชตนคร-บ้านสา 
8. นางสาวจารุนันท์    บัวเหลือง ทีมวิจัย ครูผู้สอนคนพิการต าบลแจ้ห่ม 
9. นายภัทรพล    ไปเร็ว ทีมวิจัย ครูผู้สอนคนพิการต าบลแม่สุก-  ทุ่งผึ้ง 
10. นายฆนากร คณะภักดิ์ ทีมวิจัย ครูผู้สอนคนพิการต าบลเมืองมาย 
11. นางสาวจิระวดี    สมทรง ทีมวิจัย ครูผู้ช่วย กศน.อ าเภอแจ้ห่ม 
12. นางสุพิน  ตามสัตย์ ทีมวิจัย ผู้อ านวยการ รพ.สต.ปงดอน 
13. นางสายพิณ  อ่ าเจริญ ทีมวิจัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ปงดอน 
14. นางวัชราภรณ์   ฉัตรเงิน ทีมวิจัย หัวหน้าส านักปลัด อบต.ปงดอน 
15. นางจิรัฐติกาล  นราทิพย์วัลย์    ทีมวิจัย นักพัฒนาชุมชน อบต.ปงดอน 
16. นายจักรกฤษณ์  แสงจันทร์ ทีมวิจัย ผู้ช่วยเลขาฯคนพิการต าบลปงดอน 
17. นายสนั่น  มีธรรม ทีมวิจัย เลขาฯคนพิการต าบลปงดอน 
18. นายเจริญ  ดอนเปล่ง ทีมวิจัย คนพิการต าบลปงดอน 
19. นายบุญมี  ไหวพินิจ ทีมวิจัย คนพิการต าบลปงดอน 
20. นายสุก  นาละออง ทีมวิจัย คนพิการต าบลปงดอน 
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ทีมวิจัยร่วม 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล บทบาทในทีม บทบาทในชุมชน 

1. นายสวัสดิ์       จัดคร่อง ทีมวิจัยร่วม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ 1 
2. นายสงวน       ไหวพินิจ ทีมวิจัยร่วม สารวัตรก านนั 
3. นางขันแก้ว     ปลุกเสก ทีมวิจัยร่วม คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 
4. นางทองดี        หมัน่หา ทีมวิจัยร่วม คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 6 
5. นางแก้วมูล      คลองตัน ทีมวิจัยร่วม ประธาน อสม.หมู่ 1 
6. นายบุญละ       ใจชุ่ม ทีมวิจัยร่วม ประธาน อสม.หมู่ 6 
7. นางภัทราพร     ธนาศักดิ์ ทีมวิจัยร่วม ครู ศศช.บ้านห้วยปง ต าบลปงดอน 
8. นางเบญญาภา   ค าปนัศรี ทีมวิจัยร่วม ครู กศน.ต าบลแจ้ห่ม 
9. นางณัฐกมล      ปราชญ์ปรชัญา ทีมวิจัยร่วม ครู กศน.ต าบลวิเชตนคร 
10. นางสาวทพิวรรณ        วิชัยขัทคะ ทีมวิจัยร่วม ครู กศน.ต าบลเมืองมาย 
11. นายฉัตรชัยกษดิินทร    ฉัตรสุมาลยา        ทีมวิจัยร่วม ครู กศน.ต าบลแม่สุก 
12. นางสาวนันทรัตน์         ไขล าเมา ทีมวิจัยร่วม ครู กศน.ต าบลบา้นสา 
13. นางสาวสมพร       มีมานะ ทีมวิจัยร่วม ครู กศน.แจ้ห่ม 
14. นายศรีวรรณ        โกเมฆ ทีมวิจัยร่วม ครู กศน.แจ้ห่ม 
15. นายอดุลย์            มีมานะ ทีมวิจัยร่วม ครู กศน.แจ้ห่ม 
16. นายณรงค์ฤทธิ์      จะงาม ทีมวิจัยร่วม ครู กศน.แจ้ห่ม 
17. นายจีราวุฒิ          ศรชัยยนื ทีมวิจัยร่วม ครู กศน.แจ้ห่ม 
18. นางวรภัทร          ตัวละมูล ทีมวิจัยร่วม ครู กศน.แจ้ห่ม 
19. นายบูรพา           ปชูิดากุล ทีมวิจัยร่วม บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน 
20. นางสาวสมพร            เอ่ียมส าอางค์ ทีมวิจัยร่วม ส านักงาน กศน.จังหวัดล าปาง 
21. นางปาริชาติ              ป้อมไธสง ทีมวิจัยร่วม ส านักงาน กศน.จังหวัดล าปาง 
22. นางสาวสุทธิลักษณ์     อนิทรอัมพร ทีมวิจัยร่วม ส านักงาน กศน.จังหวัดล าปาง 
23. นางจิตติมา               รูปประดิษฐ์ ทีมวิจัยร่วม ส านักงาน กศน.จังหวัดล าปาง 

 
ที่ปรึกษา 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล บทบาทในทีม บทบาทในชุมชน 

1. นายณรงค์     ไปเร็ว ที่ปรึกษา นายก อบต.ปงดอน 
2. นายเฉลิม      สงิห์แก้ว ที่ปรึกษา ก านันต าบลปงดอน 
3. นายแก้ว        กองตัน ที่ปรึกษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 
4. นายคเชนทร์   มะโนใจ ที่ปรึกษา ผอ.กศน.จังหวัดล าปาง 
5. นางสาวทพิวรรณ    เตียงธวัช ที่ปรึกษา รอง ผอ.กศน.จังหวัดล าปาง 
6. นายมานิตย์     ไหวไว ที่ปรึกษา ปลัดอวุโสอ าเภอแจ้ห่ม 
7. นายชยางกูร    พุทธวงศ์วัน ที่ปรึกษา ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม 
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15.แผนการด าเนินงาน 
ระยะที่ 1 ทบทวน/สืบค้นข้อมูล (6เดือน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

รายการ บาท 

1.เวทีประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์และแนวทางใน
การด าเนินงานร่วมกันกับ
ชุมชน 
เครื่องมือ/กระบวนการ 
 ประชุมกลุ่มเพ่ือหา

แนวทางร่วมกัน 
 

- เพ่ือสร้างความเข้าใจกับพ้ืนที่ 
- เพ่ือตรียมความพร้อมทีม
คณะท างานนักวิจัยชุมชนและ
ที่เป็นหน่วยงานต่างๆ 
- ก าหนดบทบาทหน้าที่การ
ท างานวิจัย 
- เพ่ือคน้หาวิธีการในการ
ประเมินผลของกระบวนการทั้ง
ก่อนและหลังการด าเนินงาน 

เดือนที่ 1 - ทีมนักวิจัยหลัก 20 
คน 
- ทีมวิจัยร่วม 7 คน 
- ที่ปรึกษา 3 คน 
- พ่ีเลี้ยง 4 คน 
- คนพิการและผู้ดูแล 
80 คน 
- สาธารณสุข+อสม.+
อบต. 
รวมทั้งหมด   114  คน 

- ค่าตอบแทนนักวิจัย (20คน * 200บาท)  
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (3คน * 300บาท)  
- ค่าเดินทางผู้เข้าร่วม (80คน * 100บาท)  

(สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น รับผิดชอบ) 
 
- ค่าอาหารกลางวัน(50 บาท * 114 คน) 
- ค่าอาหารว่างเช้า/บ่าย (40 บาท * 114 คน) 

(กศน.แจ้ห่ม รับผิดชอบ) 

4,000 
900 

8,000 
12,900 

 
5,700 
4,560 

10,260 
23,160 

2. เวทีการสืบค้นประเด็น
ปัญหาและข้อมูลความสัมพันธ์
ของผู้พิการกับผู้เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการคัดแยกประเภท
ของคนพิการ                              
เครื่องมือ/กระบวนการ 

 ประชุมเพ่ือทบทวน
และวิเคราะห์หลักใน

- เพ่ือร่วมกันวางแผนหาวิธี 
การคัดแยกประเภทคนพิการ
ให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่จะ
ช่วยเหลือ 

เดือนที่ 1 

 

- ทีมนักวิจัยหลัก 20คน 
- ที่ปรึกษา 3 คน 
- พ่ีเลี้ยง 4 คน 
รวมทั้งหมด 27 คน 
 

- ค่าตอบแทนนักวิจัย (20คน * 200บาท)  
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (3คน * 300บาท) *2ครั้ง 
- ค่าอาหารกลางวัน(50 บาท * 27คน) *2ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างเช้า/บ่าย(40 บาท *27คน) *2ครั้ง 

(สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น รับผิดชอบ) 
 

 

4,000 
1,800 
2,700 
2,160 

10,660 
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การแยกประเภทคน
พิการ 

 การออกแบบส ารวจ
ข้อมูลเบื้องต้น 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและจัด
ระดับของความพิการจากแบบ
ส ารวจ(ระดับ 1 , 2 และ 3) 

เครื่องมือ/กระบวนการ 

 ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือจัด
คนพิการตามระดับของ
ความพิการตามข้อมูลที่
ได้รับจากแพทย์ 
 

- เพ่ือจ าแนกระดับของความ
พิการออกเป็นระดับต่างๆ ท า
ให้สะดวกและเหมาะสมต่อการ
จัดกิจกรรมที่จะช่วยเหลือ 

- เพ่ือวิเคราะห์ทักษะเดิม/
ความสามารถของคนพิการ 

เดือนที่ 1 

 

- ทีมนักวิจัยหลัก 20คน 
- ที่ปรึกษา 3 คน 
- พ่ีเลี้ยง 4 คน 
รวมทั้งหมด 27คน 
 

- ค่าตอบแทนนักวิจัย (20คน * 200บาท)  
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (3คน * 300บาท) *2ครั้ง 
- ค่าอาหารกลางวัน(50 บาท * 27คน) *2ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างเช้า/บ่าย(40 บาท *27คน) *2ครั้ง 

(สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น รับผิดชอบ) 
 

 

4,000 
1,800 
2,700 
2,160 

10,660 

4. เวทีลงพ้ืนที่ส ารวจเก็บ
ข้อมูลจากคนพิการและผู้ดูแล 
โดยเก็บข้อมูลความสัมพันธ์ , 
ความสามารถ, ปัญหา, ความ
ต้องการ ฯลฯ ที่ทีมวิจัย
ต้องการทราบ         
เครื่องมือ/กระบวนการ 

 ทีมนักวิจัยทั้งหมดลง
พ้ืนที่เก็บข้อมูลจากคน

- เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงจาก
คนพิการและผู้ดูแลในพ้ืนที่ 

เดือนที่ 3 

 

- ทีมนักวิจัยหลัก 20คน - ค่าตอบแทนนักวิจัย (20คน * 200บาท) 
- ค่าเดินทางเพ่ือส ารวจและเก็บข้อมูล(เหมาจ่าย) 

(สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น รับผิดชอบ) 
 
 

- ค่าอาหารกลางวัน(50 บาท * 20 คน)*2ครั้ง 
- ค่าอาหารว่าง(40 บาท * 20 คน)*2ครั้ง 

(กศน.แจ้ห่ม รับผิดชอบ) 
 

4,000 
2,000 
6,000 

 
2,000 
1,600 
3,600 
9,600 
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พิการและผู้ดูแลในพ้ืนที่
เป้าหมายทั้งหมดและ
จดบันทึกข้อมูลใน
แบบฟอร์มที่จัดท าข้ึน 

5.เวทีค้นหารูปแบบ และสร้าง
เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล
คนพิการในพื้นที่             

เครื่องมือ/กระบวนการ 

 ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือ
ร่วมกันจัดท าเครื่องมือ
ที่เหมาะสมในการลง
พ้ืนที่เก็บข้อมูล 

- เพ่ือร่วมกันจัดท าเครื่องมือ
แบบส ารวจในการเก็บข้อมูลที่
ต้องการทราบอย่างละเอียด 
ก่อนลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 

เดือนที่ 3 

 

- ทีมนักวิจัยหลัก 20คน 
- ที่ปรึกษา 3 คน 
- พ่ีเลี้ยง 4 คน 
รวมทั้งหมด 27คน 
 

- ค่าตอบแทนนักวิจัย (20คน * 200บาท)  
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (3คน * 300บาท)  

(สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น รับผิดชอบ) 
 
- ค่าอาหารกลางวัน(50 บาท * 27คน) 
- ค่าอาหารว่างเช้า/บ่าย(40 บาท * 27 คน) 

(กศน.แจ้ห่ม รับผิดชอบ) 

4,000 
900 

4,900 
 

1,350 
1,080 
2,430 
7,330 

6.เวทีรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
การส ารวจผู้พิการและผู้ดูแล                          
เครื่องมือ/กระบวนการ 

 ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือ
รวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
การลงพ้ืนที่ และ
ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล 

- เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
การลงพ้ืนที่ และร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อมูล 

เดือนที่ 4 

 

- ทีมนักวิจัยหลัก 20คน - ค่าตอบแทนนักวิจัย (20คน * 200บาท)  
(สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น รับผิดชอบ) 

 
- ค่าอาหารกลางวัน(50 บาท * 20 คน) 
- ค่าอาหารว่าง(40 บาท * 20 คน) 

(กศน.แจ้ห่ม รับผิดชอบ) 

4,000 
4,000 

 
1,000 

800 
1,800 
5,800 

7. เวทีจ าแนกข้อมูลที่ได้ เพื่อ
หาประเด็นร่วม และประเด็น
เฉพาะ                           

- เพ่ือร่วมกันน าข้อมูลปัญหา 
และความต้องการของคนพิการ
ที่ได้จากการลงพ้ืนที่  มา

เดือนที่ 5 

 

- ทีมนักวิจัยหลัก 20 
คน 

- ค่าตอบแทนนักวิจัย (20คน * 200บาท)  
(สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น รับผิดชอบ) 

 

4,000 
4,000 

 
1,000 
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เครื่องมือ/กระบวนการ 

 ประชุมกลุ่มทีมงานวิจัย
หลักเพ่ือจ าแนกหา
ประเด็นการแก้ปัญหา
เฉพาะกลุ่มคนพิการ
หรือการแก้ปัญหา
ร่วมกัน 

จ าแนกหาประเด็นการ
แก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มคนพิการ
หรือการแก้ปัญหาร่วมกันกัน 

- ค่าอาหารกลางวัน(50 บาท * 20 คน) 
- ค่าอาหารว่าง(40 บาท * 20 คน) 

(กศน.แจ้ห่ม รับผิดชอบ) 

800 
1,800 
5,800 

8. เวทีสรุปบทเรียนที่ได้จาก
การด าเนินงานในระยะที่ 1 
และจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้าระยะที่ 1
เครื่องมือ/กระบวนการ 

 ประชุมกลุ่มทีมงานวิจัย
ทั้งหมดเพ่ือร่วมกัน
สรุปผลการด าเนินงาน
ในระยะที่ 1  

- เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและ
สรุปผลการด าเนินงานในระยะ
ที่ 1 

เดือนที่  6 

 

- ทีมนักวิจัยหลัก 20 
คน 
- ทีมวิจัยร่วม  7 คน 
- ที่ปรึกษา 3 คน 
- พ่ีเลี้ยง 4 คน 
รวมทั้งหมด 34 คน 
 

- ค่าตอบแทนนักวิจัย (20คน * 200บาท)  
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (3 คน * 300 บาท) 

(สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น รับผิดชอบ) 
 

- ค่าอาหารกลางวัน(50 บาท * 34คน) 
- ค่าอาหารว่างเช้า/บ่าย(40 บาท * 34 คน) 

(กศน.แจ้ห่ม รับผิดชอบ) 

4,000 
900 

4,900 
 

1,700 
1,360 
3,060 
7,960 

รวมค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม 80,970 

ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 

-      ค่าติดต่อประสานงาน(โทรศัพท์ ,จดหมาย, ไปรษณีย์ )                                        3,000  บาท 

-      ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดกิจกรรม (กระดาษ ,ปากกา, วัสดุสิ้นเปลืองอ่ืนๆ)                     3,000  บาท 

-      ค่าจัดท ารายงานความก้าวหน้าระยะที่ 1                                                           2,000  บาท 
ระยะที่ 1 80,970 + 3,000  + 3,000 + 2,000  = 88,970บาท   (-แปดหม่ืนแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-) 
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ระยะที่  2 การออกแบบแผนแนวทางการด าเนินงาน (8 เดือน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

รายการ บาท 

1.เวทีทบทวนแนวทางท่ีได้จาก
การด าเนินงานระยะที่ 1 และ
จ าแนกวิธีการจัดการปัญหา  
เครื่องมือ/กระบวนการ 

 ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือ
ทบทวนข้อมูลที่ได้
ร่วมกัน 

 ทีมงานวิจัยหลักร่วมกัน
หาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาตามความต้องการ
ของคนพิการและผู้ดูแล 

- เพ่ือทบทวนข้อมูล/แนว
ทางการด าเนินงานที่จากการ
ด าเนินงานในระยะท่ี 1  

- เพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา และความต้องการ
ของคนพิการตามข้อมูลที่ได้รับ 

เดือนที่ 7 - ทีมนักวิจัยหลัก 20 คน 
- ทีมวิจัยร่วม  7 คน 
- ที่ปรึกษา 3 คน 
- พ่ีเลี้ยง 4 คน 
รวมทั้งหมด   34  คน 

- ค่าตอบแทนนักวิจัย (20คน * 200บาท)  
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (3 คน * 300 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน(50 บาท * 34คน) 
- ค่าอาหารว่างเช้า/บ่าย(40 บาท * 34 คน) 

(สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น รับผิดชอบ) 
 

4,000 
900 

1,700 
1,360 
7,960 

2. ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้า
มาจัดการปัญหา (ออกแบบ
แนวทางแก้ปัญหา)                           
เครื่องมือ/กระบวนการ 

 ทีมงานวิจัยหลักประสาน

- เพ่ือได้ทีมงานในการจัด
กิจกรรมที่มีความพร้อม ความรู้
ความสามารถและความช านาญ
ตรงด้าน 

เดือนที่ 8 - ทีมนักวิจัยหลัก 20 คน 
 

ค่าอาหารกลางวัน(50 บาท * 20 คน) * 4 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างเช้า/บ่าย(40 บาท*20 คน)*4ครั้ง 

(สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น รับผิดชอบ) 
 

4,000 
3,200 
7,200 
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ขอความอนุเคราะห์ให้
หน่วยงานที่มีความ
พร้อมในการจัดกิจกรรม
ช่วยจัดกิจกรรมร่วมกับ
ทีมวิจัย 

3. เวทีวางแผนการจัดกิจกรรม
ร่วมกับหน่วยงานที่ประสาน ทั้ง 
4 ประเด็นที่เกี่ยวข้องเช่น สิทธิ  
การช่วยเหลือ องค์ความรู้ และ
การจัดการตนเองหรือประเด็น
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

เครื่องมือ/กระบวนการ 

 ประชุมทีมนักวิจัยหลัก
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกันวาง
แผนการจัดกิจกรรมและ
เขียนโครงการ 

- เพ่ือร่วมกันวางแผนการจัด
กิจกรรม 

- เพ่ือให้ได้รูปแบบกิจกรรมที่
เหมาะสมทั้ง 4 ประเด็นหรือ
ประเด็นอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

เดือนที่ 9 - ทีมนักวิจัยหลัก 20 คน 
- ทีมวิจัยร่วม  7 คน 
- ที่ปรึกษา 3 คน 
- พ่ีเลี้ยง 5 คน 
- เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ที่ประสาน 2 คน 
รวมทั้งหมด   37  คน 

- ค่าตอบแทนนักวิจัย (20คน * 200บาท) * 2ครั้ง 
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (3คน * 300บาท) *4 ครั้ง 
- ค่าเดินทางตัวแทนหน่วยงาน (2 คน * 300 
บาท) * 4 ครั้ง 

(สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น รับผิดชอบ) 
 
- ค่าอาหารกลางวัน(50 บาท * 37คน) *4 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างเช้า/บ่าย(40 บาท * 37 คน) *4 
ครั้ง 

8,000 
3,600 
2,400 

14,000 
 

7,400 
5,920 

13,320 
27,320 



16 

 

4. จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ที่ประสาน                          
เครื่องมือ/กระบวนการ 

 นักวิจัยหลักและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมกันจัดกิจกรรมตาม
แผนที่ได้วางแผนไว้ตาม
โครงการ 

- เพ่ือร่วมกันจัดกิจกรรมที่
ก าหนดไว้ 

- เพ่ือเก็บและบันทึกข้อมูลใน
ระหว่างการจัดกิจกรรมทั้ง 4 
ประเด็นหรือประเด็นอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 

 

เดือนที่ 

10-13 

- ทีมนักวิจัยหลัก 20 คน 
- พ่ีเลี้ยง 5 คน 
- เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ที่ประสาน 2 คน 
- กลุ่มคนพิการ 40 คน 
รวมทั้งหมด   67  คน 

- ค่าตอบแทนนักวิจัย (20คน * 200บาท) * 2ครั้ง 
- ค่าเดินทางตัวแทนหน่วยงาน (2 คน * 300 
บาท) * 4 ครั้ง 

(สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น รับผิดชอบ) 
 
- ค่าอาหารกลางวัน(50 บาท * 37คน) *4 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างเช้า/บ่าย(40 บาท * 37 คน) *4 
ครั้ง 

8,000 
2,400 

10,400 
 

7,400 
5,920 

13,320 
23,720 

5. เวทีตรวจสอบ ติดตามผล
การจัดกิจกรรมร่วมกับ
หนว่ยงานที่ประสาน                                     
เครื่องมือ/กระบวนการ 

 ทีมงานวิจัยหลัก ลง
พ้ืนที่เก็บข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายระหว่าง
การจัดกิจกรรม 

- เพ่ือติดตามและเก็บข้อมูลใน
การจัดกิจกรรมแต่ละระยะทั้ง 4 
ประเด็นหรือประเด็นอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 

 

เดือนที่ 

10-13 

- ทีมนักวิจัยหลัก 20 คน 
 

- ค่าตอบแทนนักวิจัย (20คน * 200บาท)*2 ครั้ง 
(สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น รับผิดชอบ) 

 
- ค่าอาหารกลางวัน(50 บาท * 20 คน)*4ครั้ง 
- ค่าอาหารว่าง(20 บาท * 20 คน)*4ครั้ง 

(กศน.แจ้ห่ม รับผิดชอบ) 

8,000 
8,000 

 
4,000 
1,600 
5,600 

13,600 

6. สรุปผลการจัดกิจกรรม ทั้ง 4 
ประเด็นเช่น สิทธิ  การ
ช่วยเหลือ องค์ความรู้ และการ
จัดการตนเองหรือประเด็นอ่ืนๆ

- เพ่ือสรุปผลการจัดกิจกรรมที่
จัดขึ้นในแต่ละกิจกรรม 

 

เดือนที่ 

13 

- ทีมนักวิจัยหลัก 20 คน 
- ที่ปรึกษา 3 คน 
- พ่ีเลี้ยง 4 คน 
- เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

- ค่าตอบแทนนักวิจัย (20คน * 200บาท) * 2ครั้ง 
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (3คน * 300บาท)*4ครั้ง 
- ค่าเดินทางตัวแทนหน่วยงาน (2 คน * 300 
บาท) * 4 ครั้ง 

8,000 
3,600 
2,400 

 

5,800 
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ที่เก่ียวข้อง 

เครื่องมือ/กระบวนการ 

 ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกัน
สรุปผลการจัดกิจกรรม
ตามโครงการ 

ที่ประสาน 2 คน 
รวมทั้งหมด   29  คน 

- ค่าอาหารกลางวัน(50 บาท * 29คน) *4 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างเช้า/บ่าย(40 บาท * 29 คน) *4 
ครั้ง 

(สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น รับผิดชอบ) 

4,640 
24,440 

 

7. เวทีขยายแนวทางการจัด
กิจกรรมของกลุ่มผู้พิการใน
ระดับต าบล 

เครื่องมือ/กระบวนการ 

 ประชุมกลุ่มย่อย
ร่วมกันสรุปผลการจัด
กิจกรรมตามโครงการ 

- เพ่ือขยายผลการจัดกิจกรรมสู่
ระดับต าบล 

เดือนที่ 

13 

- ทีมนักวิจัยหลัก 20 คน 
- ที่ปรึกษา 3 คน 
- พ่ีเลี้ยง 4 คน 
- เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ที่ประสาน 2 คน 
- กลุ่มผู้พิการและผู้ดูแล 
80 คน 
รวมทั้งหมด   109  คน 

- ค่าตอบแทนนักวิจัย (20คน * 200บาท)  
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (3คน * 300บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน(50 บาท * 109คน)  
- ค่าอาหารว่างเช้า/บ่าย(40 บาท * 109คน)  

(สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น รับผิดชอบ) 
 

4,000 
900 

5,450 
4,360 

14,710 
 

8. สรุปบทเรียนการด าเนินงาน
ในระยะที่ 2 และจัดท ารายงาน
ฉบับสมบูรณ์                       
เครื่องมือ/กระบวนการ 

 จัดเวทีสรุปผลการ
ด าเนินงานทั้งหมดให้ผู้ที่

- เพ่ือสรุปบทเรียนการ
ด าเนินงานทั้งหมดในระยะที่ 2 

- เพ่ือรายงานผลการจัด
โครงการวิจัย เสนอ สกว. 

เดือนที่ 14 - ทีมนักวิจัยหลัก 20 คน 
- ทีมวิจัยร่วม  7 คน 
- ที่ปรึกษา 3 คน 
- พ่ีเลี้ยง 4 คน 
- เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ที่ประสาน 8 คน 
 
รวมทั้งหมด  42  คน 

- ค่าตอบแทนนักวิจัย (20คน * 200บาท) 
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (3คน * 300บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน(50 บาท * 42 คน) 
- ค่าอาหารว่าง(40 บาท * 42 คน) 

(สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น รับผิดชอบ) 

4,000 
900 

2,100 
1,680 
8,680 
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มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ
และแสดงความคิดเห็น
ต่างๆ เกี่ยวกับ
โครงการวิจัยนี้ 

รวมค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม 127,630 

ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 

-      ค่าติดต่อประสานงาน(โทรศัพท์ ,จดหมาย, ไปรษณีย์ )                            =           3,000   บาท 

-      ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดกิจกรรม (กระดาษ ,ปากกา, วัสดุสิ้นเปลืองอ่ืนๆ)        =          3,000  บาท 

-      ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดกิจกรรม (จัดกิจกรรม 4 ประเด็น)                          =        10,000  บาท 

-      ค่าจัดท ารายงานความก้าวหน้า                                                       =         3,000  บาท 
 

ระยะที่ 1      80,970 + 3,000  + 3,000 + 2,000                =   88,970บาท   (-แปดหม่ืนแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-) 
ระยะที่ 2    127,630 + 3,000   + 3,000 + 10,000 + 3,000  =  146,630บาท   (-หนึ่งแสนสี่หม่ืนหกพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน-) 
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งหมด 235,600 บาท   (-สองแสนสามหม่ืนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน-)  

โดยแบ่งความรับผิดชอบดังนี ้
สกว.ฝ่ายวิจัยรับผิดชอบ             180,410           บาท  (-หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่ร้อยสิบบาทถ้วน-) 
กศน.อ าเภอแจ้ห่ม  รับผิดชอบ       55,190       บาท  (-ห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-) 
 

 


