
ด ่ร ท ี่

ที อต 0๐๒๓.๓/ว £ 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ถนนประซานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

เร่ือง ประซาสัมพันธ์การอบรม เร่ือง ส่ือเตรียมความพร้อม ๘ ทักษะ เพ่ือการดูแลให้ความฃ่วยเหลือเด็กท่ีมีความบกพร่อง 

ทางการเรียนรู้

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

สื่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๖๖
ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น แจ้งว่าได้ร่วมมือกับสถาบัน EdCA ดำเนินการจัดอบรม 

ออนไลน่ เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม ๘ ทักษะ เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มืความบกพร่องทางการ 
เรียนรู้ ในรูปแบบออนไลน์ โดยเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักด์คิริผล รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาศักยภาพ 

มนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นผู้เขี่ยวชาญด้านการสอนเด็กที่มืความบกพร่อง 

ทางการเรียนรู้และการสร้างสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ทางเพจ facebook : การศึกษาห้องถ่ินไทย ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมท่ีมืผลการทดสอบ 

ความรู้หลังการอบรมได้รับคะแนนทดสอบไม1น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะได ้ร ับเก ียรต ิบ ัตร โดยให้ผู้ผ่านการอบรม 

ดาวน์โหลดด้วยตนเองตามช่องทางที่กำหนด

จังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณาแล้ว เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ม ืความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กท ี่ม ืความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
และแนวทางการใช้สื่อช่วยเหลือแกีไฃบีญหาและพัฒนาทักษะในการอ่าน การเขียน อันเป็นการพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมผ่านเพจ facebook : การศึกษาท้องถ่ินไทย รายละเอียด 

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำ๓ อฃอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีทราบ 

และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ 

(บายพยงค์ ยา๓ า)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฎ้บตัราชการแทบ 

ผู้วาราชการจังหวัดอุดรดิตถ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 
โทร. ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓
ผู้ประสานงาน : ฮนาภรณ์ เปรมปรี (โทร.) ๐๘๙-๔๓๙๐๙๒๗

Desktop^มบันทึกข้อความ

เชส่บน 1ฟ้0โ a กต่ฝ็กว่า
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ถนนนครรๆขสีมา กทม. ๑0๓00

3  ๙  มกราคม ๒๔๖๔

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ในการประขาสัมพันธ์การอบรม เร่ือง สื่อเตรียมความพร้อม ๘ ทักษะ เพื่อการดูแล 
ให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดและกำหนดการอบรม จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสรีมการปกครองท้องทน ได้ร่วมมือกับสถาบัน EdCA ดำเนินการจัดอบรมออนไลน์ 
เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม ๘ ทักษะ เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่ม ืความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ใบรูปแบบออนใลบ โดยเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี สักด์ศึริผล รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาล ัยศรีนครินทรว ิโรฒ ชี่งเป ็นผู้เช ี่ยวชาญด้านการสอนเด็กท ี่ม ืความบกพร่อง 
ทางการเรียนรู้และการสร้างสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๔๖๕ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ทางแอปพลืเคซัน Zoom Meeting และ เพจ facebook : การศึกษาท้องถิ่นไทย 
ทั้งบี้ ผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมที่มีผลการทดสอบความรู้หลังการอบรมใด้รับคะแนนทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
จะได้รับเกียรติบัตร โดยให้ผู้ผ่านการอบรมดาวน์โหลดด้วยตนเองตามช่องทางที่กำหนด

ในการบี้ เพ ื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่บมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มืความบกพร่องทางการเรียนรู้ และแนวทาง 
การใช้สื่อช่วยเหลือแก้ไฃบีญหาและพัฒนาทักษะในการอ่าน การเขยน อันเป็นการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างมืประสิทธิภาพ ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาอนุญาต 
ให้คณะทำงานสนับสบุนการขับเคลื่อนภารกิจการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team) 
เข้ารับการอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมการอบรมผ่านเพจ facebook : การศึกษาท้องถ่ินไทย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จ๊งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสปีย์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
กลุ่มงาบส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๓๑๒ 
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๑๘ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

mailto:saraban@dla.go.th
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กำหนดการอบรม (ออนไลน่)
หลักสูตร "สื่อเตรียมความพร้อม ๘ ทักษะ"

เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่ม ีความบกพร่องทางการเรียน!”
วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.0๐ - ๑๒.00 น.

ผ่านระบบ Zoom  Meeting และ เพจ facebook : การศึกษาท้องถิ่นไทย

๐๘.๓๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุม เข้าสู่ระบบ

๐๘.๔๐ น. พิธีกรดำเนินรายการ ตามกำหนดการ

๐๙.๐๐ น. ผ ู้อำนวยการกองส่งเสรมและพ ัฒนาการจ ัดการศ ึกษาท ้องถน/ผ ู้อำนวยการกลุ่มงาน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น พบปะผู้เข้าร่วมอบรม

๑๒.๐๐ น. บรรยาย "ส่ือเตรียมความพร้อม ๘ ทักษะ"
เพ่ือการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ดารณี ศึกท่ีศรีผล
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



รายละเอียดเข้าร่วมอบรม
ตามหนังสิอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0๘๑๖.๓/'ว ๑๖๖ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

๑. คณะทำงานสนับสบุนการขับเคลื่อนภารกจการจัดการศึกษาท้องถ่ิน (Local Teacher Ad Hoc Team)

► เข้ารับการอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting /Meeting ID : 834 4928 7495 Passcode : 692312

๒. ครู บุคลากรทางการสืกษ'าท่ีเก่ียว'ข้อง และผู้สนใจ

► เข้าร่วมการอบรมผ่านเพจ facebook : การศึกษาท้องถ่ินไทย

๓. QR Code แบบลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

https://rebrand.ly/Register-LD-online-28Jan22

https://rebrand.ly/Register-LD-online-28Jan22
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โครงการอบรมออนไลน์ 

หลักสูตร "สื่อเตรียมความพร้อม ๘ ทักษะ"

เพี่อการดูแลให้ความช่วยเหสือเด็กหี่มความบกพร่องทางการเรียน!"

หลักการและเหตุผล

การศึกษาตามพระราซบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕ร:๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (คร้ังท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองไต้ และถือว่า 

ผู้เรียนมีความสำคัญท,สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสรีมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม 

คักยภาพ ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นฟ้จจัยสำคัญประการหนึ่งในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิผล 

หากครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเพียงพอสำหรับการสร้างโอกาสและจัดการเรียนรู้ทิ,ส่งเสรีนให้ 

ผู้เรียนไต้พัฒนาตนเองเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จงสามารถเรียนรู้และ 

ต้นคว้าไต้จากหลายแห่งโดยไม่จำกัดเวลา สถานท่ี ซ่ึงต้องมีm รปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า 

ทางวิทยาการ และแนวคิดการพัฒนาคนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

ทักษะทางต้านการอ่าน การเชียน และการคิดคำนวณ เป็นทักมงะจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ แต่ในฟ้จจุบัน 

มีนักเรียนส่วนหนึ่งที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD : Learning Disabilities) ซึ่งนักเรียบกลุ่มบี้จะมีระดับ 

สติ'ปีญญา (IQ) อยู่ในเกณทัปกติหรีอสูงกว่าปกติ แต่ประสบปีญหาทางการเรียนรู้ เซ่น อ่านไม่ออก เชียนไม่ไต้ 

เชียนคำตกหล่น ไม่เข้าใจระบบจำนวนและตัวเลข ส่งผลให้การเรียบรู้วชาอบๆ ที่ต้องใช้ทักษะการอ่านเชียนมี 

ความยากลำบากไปต้วย ดังนั้น การช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มบ้ีจังเป็นสิงสำคัญท่ีต้องทำทันทีท่ีพน โดยครูผู้สอนควร 

มีความเข้าใจว่านักเรียนกลุ่มบี้จำเป็นต้องใช้ลือและวิธีการเฉพาะ เช่น การใช้ประสาทลัมผัสหลายทาง (Multi- 

sensory) การใช้ภาพลัญลักษณ์ประกอบการออกเลืยงพยัญชนะอย่างถูกต้อง การใช้อุปกรณประกอบการคิด 

คำนวณพร้อมสืน่าสายตา รวมถึงการคัดกรองเด็กปฐมวัยที่อาจมืความเลี่ยงต่อการเทิดภาวะบกพร่องทางการ 

เรียนรู้ จะทำให้สามารถฟ้องและช่วยเหลือไต้ก่อนเข้าสู่ระดับประถมศึกษาที่ต้องมีทักษะอ่านเขียนเพี่อการเรียนรู้ 

เนื้อหาทุกสาระวิชา จังจำเป็นต้องมีเครื่องมีอที่เหมาะสมสำหรับทดสอบทักษะทางการเรียนรู้ ๘ ทักษะสำคัญท่ี 

ทำให้นักเรียนสามารถอ่านเชียนและคิดคำนวณไต้ ไต้แก่ ทักษะการจำและการจำแนกทางสายตา การจำและการ 

จำแนกด้วยการพีง การเรียงลำดับ ทิศทาง กิจกรรมสหสัมพันธ์ การเชียนจำนวน ตัวเลข และการเปรียบเทียบ 

ซึ่งการคัดกรองจะทำให้ผู้สอนสามารถนำผลมาพัฒนาทักษะของนักเรียนไตล้รงประเด็นทงเด็กที่มีความเสิยงต่อ 

การเกิดภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กเรียนอ่อนหรือเรียนรู้ช้า
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โครงการอบรมหลักสูตร "เร่อเตรียมความพร้อม ๘ ทักษะ'’ เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลอเด็กที่มีความ 

บกพร่องทางการเรียน!” จัดข้ึนเพ่ือขานรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในเร่ืองเด็ก'ทุทคนควรได้รับการศึกษา 

อย่างเท่าเทียมกัน ด้วยสื่อเตรียมพร้อมการเรียน!เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน และการคดคำนวณ โดยจัดหา?ร่อ 

การเรียน!ท่ี?ทมารกฟ้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไขป้ญหาได้อย่างเป็นกระบวนการ ท้ังส่ือท่ีให้ความ!แก่ผู้สอนและส่ือ 

ประจำตัวนักเรียนเพื่อผี!กซํ้า ย้ํา ทวน เป็นรายบุคคล สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียน!ซึ่ง 

สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นทีเศษ ตามแผนการศึกษาแห่ง,ชาติและแผนพัฒนาเศร!ฬก้จและ 

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ เพื่อให้นักเรียนที่มีปีญหาทางด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ได้รับการ 

พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และได้รับการพัฒนาเท่าเทียมกับเด็กปกติ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ม ีความ! ความสามารถและทักษะในการ 

พัฒนาสมรรกภาพเด็กทีการเรียนร่วมได้อย่าง มีประ?เทธภาพสอดคล้องกับนโยบายของ 

กระทรวงศึกษาธิการ

๒. เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการ พัฒนาศักยภาพให้แท่นักเรียนท่ีมีความ บกพร่องทางการ 

เรียน!

๓. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน มีความ! ความสามารกและทักษะในการ คัด 

กรองนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรูให้สามารถเรียนร่วมได้

๔. เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน!ทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน 

การเขียน และการคิดคำนวณ ท้ัง ๓ ด้าน ได้รับการพัฒนาทางด้านการอ่าน การเขียน และการ 

คิดคำนวณอย่างเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย
ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน! (LD) ระดับขั้นประถมศึกษา

กรอบเนื้อหาสาระ

๑. แนวทางการคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน! (LD)

๒. เทคนิค และแนวทางไนการเลือกใช้ส่ือ และก้จกรรมหลากหลายรูปแบบ ?iงเสรีมการจัดการเรียน 

การลอนเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน! (LD) ได้อย่างตรงจุด 

๓. การจัดก้จกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ด้านการอ่าน การเขียน และพื้นฐานการคิดคำนวณ 

สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน! (LD)
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หัวข้อการอบรม

หลักสูตร "ลือเตรียมความพร้อม ๘ ทักษะ" เพื่อการดูแลให้ฅวามช่วยเหลอเด็กที่มืความบกพร่อง 

ทางการเรียบรู้” ระยะเวลา รก ซ'วใมง

•  บรรยายความรู้เกี่ยวกับแนวทางจัดการเรียนการสอนลำหรับเด็กที่มีความบกพร่องในยุค 

ปีจจุบัน

•  แนวทางการใช้ลือช่วยเหลือ แก้ไขปีญหา และพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนลำหรับ 

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้

วิทยากร

รองสาสตราจารย์ ดร. ดารณี สักด๋ึศึรีผล

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาสักยภาพมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครีนทรวิโรฒ 

ประสบการณี

- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการลอนเด็กที่ความบกพร่องทางการได้รน การผืเกพูดและแก้ไขการพูดไม,ชัด

- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างส์อนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร). นักเรียนที่มืฅวามบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคบ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน และด้าน 

การดีดคำนวณ อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ลดป้ญหาการอ่านไม่ออก เซียนและดีดคำนวณไมได้ 

๒. บุคลากรครู และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านการจัดการศึกษาลำหรับนักเรียนที่มี 

ความบกพร่องทางการเรียนรู้

๓. มีนวัตกรรม ลือ วัสดุ อุปกรณี ลำหรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง 

ทางการเรียนรู้ท่ีมี'ประสิทธิภาพ

๔. ครูและบุคลากรสามารถรับรองการคัดกรองนักเรียนพิเศษเรียนร่วมเบื้องด้นได้
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