โครงการสร้างเครือข่ายสนับสนุนโรงเรียนการจัดการเรียนร่วม ในจังหวัดลพบุรี
ชื่อโครงการ

การสร้างเครือข่ายสนับสนุ นโรงเรียนการจัดการเรียนร่วม ในจังหวัดลพบุร ี

ประเด็น

พัฒนาเด็กทีมคี วามต้องการพิเศษ

แหล่งทุน

กองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND)
ซึง่ เป็นหน่วยงานทีด่ แู ล รับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility : CSR
ของธนาคารกรุงเทพ จากัด มหาชน

คาอธิ บายโดยย่อ

พัฒนาผูบ้ ริหาร ครู และผูป้ กครอง โรงเรียนแกนนาการจัดการเรียนร่วมและ
โรงเรียนเครือข่าย ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ ในการจัดจัดการเรียนร่วมให้กบั
บุตรหลาน ในจังหวัดลพบุร ี ในรูปแบบ ของการจัดการเรียนร่วม (Inclusive
Education) เพื่อให้ได้รบั การสนับสนุนด้านการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสม สามารถ
เจริญเติบโต และดาเนินชีวติ ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ชื่อหน่ วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ข้อมูลผูร้ บั ผิดชอบโครงการขอรับการสนับสนุนเงิ นโครงการเพื่อสังคม
ั ญา (Dr. Sermsap Vorapanya )
1) ดร.เสริมทรัพย์ วรปญ
โทรศัพท์หมายเลข 089-801-7460 e-mail:sermsapvorapanya@gmail.com
2) ดร.อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ (Dr. Apison Pachanavon)
โทรศัพท์หมายเลข 089-404-5698 e-mail:ap_pra2009@hotmail.com
ความสาคัญของปัญหา
จากการวิจยั เรื่อ งนโยบายสู่ก ารปฏิบตั ิงานในโรงเรียนเรียนร่ว ม จัง หวัดลพบุร ี เมื่อ ปี 2558
พบว่าการจัดการเรียนร่วมในจังหวัดลพบุร ี ผู้บริหารสถานศึกษา ขาดความรูค้ วามเข้าใจในการจัดการ
เรียนร่วม ขาดความตระหนัก ในการจัดการเรียนร่ว ม ขาดการส่งเสริมให้ผู้เ รียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครู ยังขาดความรูค้ วามเข้าใจในการการจัดการเรียนร่วม เช่น กระบวนการ
ในการคัดกรอง การเขียนแผน IEP เทคนิคการสอน การจัดสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนร่วม การ
จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กพิเศษเรียนร่วม และการใช้ส่อื ที่เหมาะสม ผู้ปกครอง ขาดความรูค้ วาม
เข้าใจในประเภทความต้องการพิเศษของบุตรหลาน และขาดการเอาใจใส่ในการดูแลบุตรหลานทีถ่ ูกวิธ ี
ไม่สามารถเข้าถึง การสนับสนุ นจากภาครัฐขาดการส่งเสริมการจัดการเรียนรูข้ องบุตรหลานทาให้บุตร
หลานไม่ได้รบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สภาพปจั จุบนั และปญั หาทีพ่ บในประเทศไทย จากข้อมูล

ของสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (10 พฤศจิกายน
2558) พบว่าโรงเรียนในสังกัด สพฐ. มีนกั เรียนทัง้ หมด 4,656,457 คน มีนักเรียนพิเศษเรียนร่วมจานวน
383,196 คนคิดเป็ นร้อยละ 8.23 ของนักเรียนทัง้ หมดโดย เฉพาะนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
มีจานวนมากถึง 316,258 คิดเป็นร้อยละ 6.79 ของนักเรียนทัง้ หมด
และในจังหวัดลพบุรพี บว่า มีนกั เรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาทัง้ หมด
จานวน 48,586 คน มีเด็กพิเศษเรียนร่วมจานวน 4,956 คน คิดเป็นร้อยละ 10.20 ของนักเรียนทัง้ หมด
จากข้อมูลดังที่พบในภาพรวมของประเทศไทย และในจังหวัดลพบุร ี เป็ นสิง่ ที่น่าเป็ นห่วงว่ าเด็กเหล่านี้
เมือ่ เจริญเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่จะเป็ นปญั หาแก่สงั คมไทยอย่างยิง่
แนวทางแก้ปัญหา :

การดาเนิ นงานในการพัฒนาโดยการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stake holders) ในการจัดการเรียนร่วม

กลุ่มที่ 1 ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารผูอ้ านวยการโรงเรียนแกนนาการจัดการเรียนร่วม สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดลพบุร ี จานวน 122 คนโดยแบ่งเป็ นผูอ้ านวยการโรงเรียนแกนนา
การจัดการเรียนร่วมสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ลพบุร ี เขต 1จานวน 28 คน เขต 2
จานวน 34 คน และจากโรงเรียนทีไ่ ด้รบั การสุ่มจากสานักงานเขตพืน้ ทีเ่ ขตละ 30 คน รวม 2 เขต จานวน
60 คน รวมกลุ่มเป้าหมายทีเ่ ข้ารับการอบรมทัง้ สิน้ 122 คน จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารโดยใช้สถานที่ ลพบุร ี
อินน์ รีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อให้ผบู้ ริหารสถานศึกษามีความตระหนัก และมีความรูค้ วามเข้าใจในการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนร่วมมากยิง่ ขึน้
2. เพื่อให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ การจัดการเรียนร่วมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผบู้ ริหารสถานศึกษามีเจตคติทด่ี ยี งิ่ ขึน้ ต่อการจัดการเรียนร่วม
กลุ่มที่ 2 ครู
กลุ่มย่อยที่ 1 ครูทส่ี อนเด็กพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนา และโรงเรียนเครือข่ายสังกัด
สพป ลบ1 จานวน 28 โรงเรียนละๆ 2 คนและโรงเรียนทีไ่ ด้จากการสุ่ม 30 โรงเรียนละ 2 คน รวมทัง้ สิน้
116 คน จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารโดยใช้สถานที่ ลพบุรอี นิ น์ รีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี
กลุ่มย่อยที่ 2 ครูทส่ี อนเด็กพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนา และโรงเรียนเครือข่ายการจัดการ
เรียนร่วม สพป ลบ2 จานวน 34 โรงเรียนๆ ละ 2 คน และโรงเรียนทีไ่ ด้จากการสุ่ม 30 โรงเรียนๆ ละ 2
คน รวมทัง้ สิน้ 128 คน จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารโดยใช้โรงแรมปามล์อนิ น์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี

โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อให้ครูมคี วามตระหนัก มีความรูค้ วามเข้าใจมากยิง่ ขึน้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
2. เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กที่มคี วามต้องการพิเศษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ครูมเี จตคติทด่ี ยี งิ่ ขึน้ ต่อเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
กลุ่มที่ 3 ผูป้ กครอง
กลุ่มย่อยที่ 1 ผูป้ กครองเด็กพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนา และโรงเรียนเครือข่ายการ
จัดการเรียนร่วม สพป ลบ1 จานวน 28 โรงเรียนๆ ละ 2 คน และโรงเรียนทีไ่ ด้จากการสุ่ม 30 โรงเรียน
ละ 2 คน รวม 116 คน จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารโดยใช้สถานที่ ลพบุรอี นิ น์ รีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัด
ลพบุร ี
กลุ่มย่อยที่ 2 ผูป้ กครองเด็กพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนา และโรงเรียนเครือข่ายการ
จัดการเรียนร่วม สพป ลบ2 จานวน 34 โรงเรียนๆ ละ 2 คน และโรงเรียนทีไ่ ด้จากการสุ่ม 30 โรงเรียน
ละ 2 คนรวม 128 คน จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารโดยใช้ โรงแรมปามล์อนิ น์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี
โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อให้ผปู้ กครอง มีความรูค้ วามเข้าใจมากยิง่ ขึน้ ในเรื่องของพัฒนาการ และใน การดูแลบุตรหลาน
2. เพื่อให้ผปู้ กครองสามารถดูแลบุตรหลานทีม่ คี วามต้องการพิเศษได้อย่างเหมาะสมกับความ
ต้องการพิเศษนัน้
3. เพื่อให้ผปู้ กครองมีเจตคติทด่ี ตี ่อบุตรหลานทีม่ คี วามต้องการพิเศษ

กาหนดการอบรมเชิงปฏิบตั ิ การ “สาหรับผูบ้ ริหาร”
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 และ เขต 2
วันศุกร์ที่ 16 – วันเสาร์ที่ 17 มิ ถนุ ายน 2560
ณ ลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
***********************************************************************************************************************************

วันศุกร์ที่ 16 มิ ถนุ ายน 2560
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.
10.15 – 12.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.45 – 16.30 น.

ลงทะเบียน/รับเอกสาร
พิธเี ปิด โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุร ี
นโยบายการจัดการเรียนร่วม โดย ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ (อดีตผูต้ รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ)
นโยบายการจัดการเรียนร่วม (ต่อ) โดย ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์
นโยบายการจัดการเรียนร่วม (ต่อ) โดย ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์

วันเสาร์ที่ 17 มิ ถนุ ายน 2560
09.00 – 10.30 น.
10.45 – 12.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.45 – 16.30 น.

Best Practice การจัดการเรียนร่วม โรงเรียนมีนประสาท และ โรงเรียนอนันตา
กรุงเทพฯ โดย ดร.มัณฑริกา วิฑรู ชาติ (ผูบ้ ริหารโรงเรียน)
Best Practice การจัดการเรียนร่วม โรงเรียนมีนประสาท และ โรงเรียนอนันตา
กรุงเทพฯ (ต่อ) โดยดร.มัณฑริกา วิฑรู ชาติ
ผูบ้ ริหารกับการจัดการเรียนร่วม โดย อ.ดร.เสริมทรัพย์ วรปญั ญา (อาจารย์ประจา
สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ. เทพสตรี)
ผูบ้ ริหารกับการจัดการเรียนร่วม (ต่อ) โดย อ.ดร.เสริมทรัพย์ วรปญั ญา

หมายเหตุ : กาหนดการนี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
เวลา 10.00 – 10.15 น. และ 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานเครือ่ งดื่มและอาหารว่าง
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

กาหนดการอบรมเชิงปฏิบตั ิ การ “สาหรับครู”
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
วันเสาร์ที่ 15– วันอาทิ ตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
ณ ลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
***********************************************************************************************************************************

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560
08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน/รับเอกสาร
09.00 – 10.00 น.
พิธเี ปิด โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุร ี
10.15 – 12.00 น.
เด็ก LD กับการจัดการเรียนร่วม โดย ศ.ดร.ผดุง อารยะวิญญู (อาจารย์ประจา
หลักสูตรปริญญาเอก การบริหารการศึกษาพิเศษ ม. สวนดุสติ )
13.00 – 14.30 น.
กระบวนการจัดการเรียนร่วมเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ โดย อ.ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม
(อาจารย์ประจา สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ภาควิชาวิจยั และจิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
14.45 – 16.30 น.
กระบวนการจัดการเรียนร่วมเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ (ต่อ)
โดย อ.ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม
วันอาทิ ตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
09.00 – 10.30 น.
Work Shop การจัดการเรียนร่วมเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
โดย ศ.ดร.ผดุง อารยะวิญญู และคุณครูชนกานต์ ศรีจนั ทร์ธร (ครูโรงเรียน
วัดกระเหรีย่ งคอม้า จ.สระบุร)ี
10.45 – 12.00 น.
Work Shop การจัดการเรียนร่วมเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ (ต่อ)
โดย ศ.ดร.ผดุง อารยะวิญญู และคุณครูชนกานต์ ศรีจนั ทร์ธร
13.00 – 14.30 น.
Work Shop การจัดการเรียนร่วมเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ (ต่อ)
โดยอ.ดร.เสริมทรัพย์ วรปญั ญา และคุณครูชนกานต์ ศรีจนั ทร์ธร
14.45 – 16.30 น.
Work Shop การจัดการเรียนร่วมเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ (ต่อ)
โดย อ.ดร.เสริมทรัพย์ วรปญั ญา และคุณครูชนกานต์ ศรีจนั ทร์ธร

หมายเหตุ : กาหนดการนี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
เวลา 10.00 – 10.15 น. และ 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานเครือ่ งดื่มและอาหารว่าง
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

กาหนดการอบรมเชิงปฏิบตั ิ การ “สาหรับครู”
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
วันเสาร์ที่ 22 – วันอาทิ ตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560
ณ ต้นปาล์มอิ นน์ รีสอร์ท อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
***********************************************************************************************************************************

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560
08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน/รับเอกสาร
09.00 – 10.00 น.
พิธเี ปิด โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ผูอ้ านวยการ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ลพบุร ี เขต 2
10.15 – 12.00 น.
เด็ก LD กับการจัดการเรียนร่วม โดย ศ.ดร.ผดุง อารยะวิญญู (อาจารย์ประจา
หลักสูตรปริญญาเอก การบริหารการศึกษาพิเศษ ม. สวนดุสติ )
13.00 – 14.30 น.
กระบวนการจัดการเรียนร่วมเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ โดย อ.ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม
(อาจารย์ประจา สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ภาควิชาวิจยั และจิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
14.45 – 16.30 น.
กระบวนการจัดการเรียนร่วมเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ (ต่อ)
โดย อ.ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม
วันอาทิ ตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560
09.00 – 10.30 น.
Work Shop การจัดการเรียนร่วมเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
โดย ศ.ดร.ผดุง อารยะวิญญู และคุณครูชนกานต์ ศรีจนั ทร์ธร (ครูโรงเรียน
วัดกระเหรีย่ งคอม้า จ.สระบุร)ี
10.45 – 12.00 น.
Work Shop การจัดการเรียนร่วมเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ (ต่อ)
โดย ศ.ดร.ผดุง อารยะวิญญู และคุณครูชนกานต์ ศรีจนั ทร์ธร
13.00 – 14.30 น.
Work Shop การจัดการเรียนร่วมเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ (ต่อ)
โดย อ.ดร.เสริมทรัพย์ วรปญั ญา และคุณครูชนกานต์ ศรีจนั ทร์ธร
14.45 – 16.30 น.
Work Shop การจัดการเรียนร่วมเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ (ต่อ)
โดย อ.ดร.เสริมทรัพย์ วรปญั ญา และคุณครูชนกานต์ ศรีจนั ทร์ธร

หมายเหตุ : กาหนดการนี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
เวลา 10.00 – 10.15 น. และ 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานเครือ่ งดื่มและอาหารว่าง
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

กาหนดการอบรมเชิงปฏิบตั ิ การ “สาหรับผูป้ กครอง”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
วันเสาร์ที่ 24 – วันอาทิ ตย์ที่ 25 มิ ถนุ ายน 2560
ณ ลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
***********************************************************************************************************************************

วันเสาร์ที่ 24 มิ ถนุ ายน 2560
08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน/รับเอกสาร
09.00 – 10.00 น.
พิธเี ปิด โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุร ี
10.15 – 12.00 น.
การรูจ้ กั และดูแลลูกทีม่ คี วามต้องการพิเศษ โดย ดร.ประภาศรี นันท์นฤมิต
(นักจิตวิทยาคลินิก รพ. จุฬาลงกรณ์)
13.00 – 14.30 น.
การรูจ้ กั และดูแลลูกทีม่ คี วามต้องการพิเศษ (ต่อ) โดย ดร.ประภาศรี นันท์นฤมิต
14.45 – 16.30 น.
การรูจ้ กั และดูแลลูกทีม่ คี วามต้องการพิเศษ (ต่อ) โดย ดร.ประภาศรี นันท์นฤมิต
วันอาทิ ตย์ที่ 25 มิ ถนุ ายน 2560
09.00 – 10.30 น.
ความสาคัญของความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน
โดย อ.ดร.เสริมทรัพย์ วรปญั ญา
10.45 – 12.00 น.
การดูแลลูกทีม่ คี วามต้องการพิเศษ โดย อ.ดร.อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ
(อาจารย์ประจา สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ. เทพสตรี)
และคุณครูราตรี สมนึก (ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50)
13.00 – 14.30 น.
การดูแลลูกทีม่ คี วามต้องการพิเศษ (ต่อ) โดย อ.ดร.อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ และ
คุณครูราตรี สมนึก
14.45 – 16.30 น.
การดูแลลูกทีม่ คี วามต้องการพิเศษ (ต่อ) โดย อ.ดร.อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ และ
คุณครูราตรี สมนึก

หมายเหตุ : กาหนดการนี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
เวลา 10.00 – 10.15 น. และ 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานเครือ่ งดื่มและอาหารว่าง
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

กาหนดการอบรมเชิงปฏิบตั ิ การ “สาหรับผูป้ กครอง”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
วันเสาร์ที่ 1 – วันอาทิ ตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560
ณ ต้นปาล์มอิ นน์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
***********************************************************************************************************************************

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560
08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน/รับเอกสาร
09.00 – 10.00 น.
พิธเี ปิด โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ผูอ้ านวยการ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ลพบุร ี เขต 2
10.15 – 12.00 น.
การรูจ้ กั และดูแลลูกทีม่ คี วามต้องการพิเศษ โดย ดร.ประภาศรี นันท์นฤมิต
(นักจิตวิทยาคลินิก รพ. จุฬาลงกรณ์)
13.00 – 14.30 น.
การรูจ้ กั และดูแลลูกทีม่ คี วามต้องการพิเศษ (ต่อ) โดย ดร.ประภาศรี นันท์นฤมิต
14.45 – 16.30 น.
การรูจ้ กั และดูแลลูกทีม่ คี วามต้องการพิเศษ (ต่อ) โดย ดร.ประภาศรี นันท์นฤมิต
วันอาทิ ตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560
09.00 – 10.30 น.
ความสาคัญของความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน
โดย อ.ดร.เสริมทรัพย์ วรปญั ญา
10.45 – 12.00 น.
การดูแลลูกทีม่ คี วามต้องการพิเศษ โดย อ.ดร.อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ
(อาจารย์ประจา สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ. เทพสตรี)
และคุณครูราตรี สมนึก (ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50)
13.00 – 14.30 น.
การดูแลลูกทีม่ คี วามต้องการพิเศษ (ต่อ) โดย อ.ดร.อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ
และคุณครูราตรี สมนึก
14.45 – 16.30 น.
การดูแลลูกทีม่ คี วามต้องการพิเศษ (ต่อ) โดย อ.ดร.อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ
และคุณครูราตรี สมนึก

หมายเหตุ : กาหนดการนี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
เวลา 10.00 – 10.15 น. และ 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานเครือ่ งดื่มและอาหารว่าง
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

