


ค ำน ำ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นเอกสารท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ                
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีจัดท าเป็นประจ าทุกปีเพื่อเป็นการสะท้อนความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา จากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา รวมท้ังเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (ก าหนดไว้ในหมวด ๖ มาตรา ๔๘)  

ดังนั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จึงจัดท ารายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ขึ้น และหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่ารายงานประจ าปีฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ยั่งยืนและก้าวหน้า 
บรรลุตามเป้าหมายและคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 
 
 

      (นายสุวิทย์  อินต๊ะวิกุล) 
      ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 



สำรบัญ 
 

 หน้ำ 

 
ตอนท่ี  ๑  ข้อมูลพื้นฐาน 

 
 ๑ 

ตอนท่ี  ๒  แผนพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕  
             จังหวัดสุพรรณบุรี 

๔๕ 

ตอนท่ี  ๓  ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๖๘ 

ตอนท่ี  ๔  สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ ๑๐๑ 

ภาคผนวก ๑๑๖ 

ภาคผนวก ก  ประกาศ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 

       เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๑๑๗ 

ภาคผนวก ข  ประกาศ เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ 
       สถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา           
       ๒๕๖๐ 

๑๒๑ 

 

รายช่ือคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ ๑๒๖ 

 

 



๑ 
 

ตอนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

๑. ข้อมูลทั่วไป 

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตั้ง ๘๕ หมู่ ๔ ต าบลทับตีเหล็ก              
อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทรศัพท์ ๐ ๓๕๔๕ ๔๐๘๓                       
โทรสาร ๐ ๓๕๔๕ ๔๐๘๓ e-mail : special_ed5@outlook.com website : specialcenter5.org/             
เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓๐๐ ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม
และประจวบคีรีขันธ์ 
 

ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ความเป็นมา 
สืบเนื่องจาก ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐบาลมีนโยบายที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กพิการ                

อย่างทั่วถึง กอร์ปกับ ฯพณฯ กัญจนา  ศิลปอาชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งด ารง
ต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น  เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
เพ่ือเป็นสถานศึกษาส าหรับให้บริการกับเด็กพิการทุกประเภท  

 

ประวัติ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เพ่ือเป็นศนูย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมเพ่ือการส่งต่อ 
พัฒนาศักยภาพเบื้องต้นให้กับผู้พิการ เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ประสานการจัดการเรียนร่วม ฝึกอบรม            
และพัฒนาบุคลากร เป็นศูนย์วิชาการ เพ่ือการวิจัยและพัฒนา จัดให้บริการส าหรับผู้พิการทุกประเภท ในพ้ืนที่                 
เขตการศึกษา ๕ ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และสุพรรณบุรี   

ในปี ๒๕๔๒ ศูนย์ ฯ ได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบลทับตีเหล็ก เพ่ือขอใช้ที่ดิน
สาธารณะประโยชน์บ้านโพธิ์เขียว จ านวน ๑๓ ไร่ ๓ งาน โดยทางศูนย์ฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากนายสมยศ 
บุราณสาร ก านันต าบลทับตีเหล็ก นายสมภพ  ดิษฐวุฒิ ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์เขียว ราษฎรชาวบ้านโพธิ์เขียว โดยมี              
นายประหยัด  ทรงค า ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษสุพรรณบุรี เป็นผู้ประสานงานและติดตามเรื่องการ          
ขอใช้ที่ดิน  จนที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ดังกล่าวก่อสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีได ้

ในปี  ๒๕๔๒  ศูนย์ ฯ  ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนศึกษาพิเศษสุพรรณบุรี  ใช้อาคารเป็น
ที่ตั้งส านักงานชั่วคราว  และเริ่มด าเนินงานด้านการช่วยเหลือด้านการศึกษาส าหรับผู้ปกครองและเด็กพิการ             
ในเขตพ้ืนทีจ่ังหวัดสุพรรณบุรี 

ในปีแรกของการจัดตั้งศูนย์ฯ  กรมสามัญศึกษาได้มีค าสั่งที่ ๒๐๖๕/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม 
๒๕๔๒ แต่งตั้งให้นายประหยัด  ทรงค า  ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษสุพรรณบุรี ด ารงต าแหน่ง                
หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี   

 



๒ 
 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕ นายสถาพร  วิสามารถ  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล                
ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าศูนย์ ฯ  

ปี พ.ศ. ๒๕๔๖  - ๒๕๕๙  นางญาณกร  จันทหาร  ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์ ฯ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน  นายสุวิทย์  อินต๊ะวิกุล  ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์ ฯ 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

แผนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ชื่อ นายสุวิทย์             
อินต๊ะวิกุล โทรศัพท์ ๐ ๓๕๔๕ ๔๐๘๓ e-mail : special_ed5@outlook.com วุฒิการศึกษาสูงสุด      
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา บริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่งที่  ศูนย์การศึกษาพิเศษนี้ ตั้งแต่                    
๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  ๑  ปี ๖ เดือน  
 

๓. ข้อมูลนักเรียน   
               ๓.๑ จ านวนนักเรียนทั้งหมด  ๓๔๙ คน 

หมายเหตุ  จ านวนนักเรียน หมายถึง นักเรียนพิการที่รับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษและรับบริการที่บ้าน 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

  ๓.๒ จ านวนนักเรียนจ าแนกตามประเภทความพิการ 
  

ที ่ ประเภทความพิการ 

จ านวน/คน     
(ที่รับบริการ             

ที่ศูนย์ฯ) รวม 

จ านวน/คน(ที่
รับบริการที่
บ้าน/หน่วย
บริการฯ) 

รวม 
รวม 

๒ กลุ่ม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
๑ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 4 ๒ ๖ 6 ๓ ๙   15 
๒ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ๓ - ๓ 2 ๔ ๖ 9 
๓ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ๑๒ ๑๐ ๒๒ ๓๗ ๒9 ๖๖ 88 
๔ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย                

หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 
3๒ 1๙ 5๑ 4๖ ๒๙ 7๕ 126 

๕ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ - - - - - - - 
๖ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 4 - 4 1 - 1 5 
๗ บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรือ

อารมณ์ 
๑ - ๑ ๒ 1 ๓ 4 

๘ บุคคลออทิสติก ๓๓ ๕ ๓๘ ๒๒ 1๑ ๓๓ 71 
๙ บุคคลพิการซ้อน ๒ 4 ๖ ๑๓ ๑๒ 2๕ 31 

รวม ๙๑ ๔๐ 1๓๑ ๑๒๙ ๘๙ ๒๑๘ 349 
  

หมายเหตุ :  นักเรียนจ าแนกตามประเภทความพิการ หมายถึง นักเรียนพิการที่รับบริการในศูนย์ฯ และรับ
  บริการที่บ้าน 
           

  ๓.๓  จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๓๗๑  คน  จ าแนกตามกลุ่มเปูาหมายบริการสาธารณะ  

ที ่ กลุ่มเปูาหมายบริการสาธารณะ 
จ านวน/คน รวม/

คน ชาย หญิง 
๑ นักเรยีนพิการรับบริการในศูนย์ ๙๑ ๔๐ ๑๓๑ 
๒ นักเรียนพิการรับบริการที่บ้าน ๙๖ ๖๘ ๑๖๔ 
๓ นักเรียนพิการรับบริการที่หน่วยบริการ ๓๓ ๒๑ ๕๔ 
๔ นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเรียนรวมที่มารับบริการที่ศูนย์

การศึกษาพิเศษ 
๑๙ ๓ ๒๒ 

รวม ๒๓๙ ๑๓๒ ๓๗๑ 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

  ๓.๔  จ านวนนักเรียนและสถานศึกษา ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษให้บริการ  

ที ่ รายการ 
จ านวน/คน 

รวม/
คน 

จ านวน
โรงเรียนที่
ให้บริการ ชาย หญิง 

๑ ห้องเรียนเจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล ๓๐๙ ๒๒๔ ๕๓๓ - 
๒ ห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก 12 3 15 ๒ 
๓ โรงเรียนจัดการเรียนรวม 308 597 905 ๕๘ 

รวม ๖๒๙ ๘๒๔ ๑,๔๕๓ ๖๐ 
 
หมายเหตุ  ใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่นักเรียนของศูนย์ที่ศูนย์ไปให้บริการในปีการศึกษานั้นๆ (๑ เมษายน – ๓๑ มีนาคม) 
 
  ๓.๕  จ านวนนักเรียนที่ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาตามระบบคูปองการศึกษา   
 

ที ่ สังกัด จ านวนนักเรียน (คน) จ านวนเงิน (บาท) 
๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 477 768,552 
๒ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - - 
๓ ส านักงาน  กศน. 346 501,738 

 
หมายเหตุ  นักเรียนที่ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตาม
ระบบคูปองการศึกษา  หมายถึง  นักเรียนพิการทุกคนในเขตพ้ืนที่บริการที่ได้รับเงินตามระบบคูปองการศึกษา 
 

 ๓.๖ จ านวนนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวดัสุพรรณบุร ีทั้งหมด  ๓๔๙  คน 
เข้าถึงและได้รับบริการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความชว่ยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา จ านวน  ๓๔๙ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐  

 ๓.๗ จ านวนนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวดัสุพรรณบุร ีทั้งหมด  ๓๔๙  คน 
ได้รับบริการชว่งเชื่อมต่อหรือการส่งต่อทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จ านวน  24  คน คิดเป็นร้อยละ  ๖.๘๘ 

  ๓.๘ อัตราส่วนครู : นักเรียน  =  ๑  :  ๙ 
 

หมายเหตุ  นับเฉพาะครูที่ให้บริการนักเรียนที่รับบริการในศูนย์และท่ีบ้าน ต่อ จ านวนนักเรียนทั้งหมด     
(เศษปัดทิ้งใช้เกณฑ์ ๑ : ๔) 

  สรุป อัตราส่วนครู  :  นักเรียน   ต่ ากว่าตามเกณฑ์        เป็นไปตามเกณฑ์ (๑ : ๔) 
           สูงกว่าเกณฑ์     
 ๓.๙ จ านวนนักเรียนที่เข้ารว่มกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และนันทนาการ  ๓๔๙  คน  คิดเป็น             
ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓.๑๐ จ านวนหนว่ยบริการ ที่ด าเนินการในจังหวัด  ๔  หน่วย ได้แก่ หน่วยบริการด่านช้าง 
หน่วยบริการหนองหญ้าไซ หน่วยบริการอู่ทอง หน่วยบริการสองพ่ีน้อง 
 ๓.๑๑ จ านวนศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการในจังหวัดศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่งเสริมสนับสนุน
และด าเนินการ   -   ศูนย ์ 



๕ 
 
 

๔. ข้อมูลครูและบุคลากร  
                     

 ๔.๑ ข้อมูลผู้บริหาร  
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุราชการ 
(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

๑ นายสุวิทย์  อินต๊ะวิกุล 43 ป ี 12 ป ี               
๑๑ เดือน 

ผู้อ านวยการ/
ช านาญการพิเศษ 

ค.ม. การบริหารการศึกษา 

                                                                                   
                ๔.๒ ข้อมูลข้าราชการครู 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 
สอนเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย 

สาธารณะ 
๑.  นางสาวพิกุล  ท าบุญตอบ 38 ป ี 15 ป ี คศ.๒/

ช านาญการ 
ศษ.ม. จิตวิทยา 

การศึกษาพิเศษ 
นักเรียนพิการ 
ภายในศูนย์ฯ 

๒.  นางสาวปพัชญา  เรือนแก้ว 36 ป ี 12 ป ี                
๑๑ เดือน 

คศ.๒/
ช านาญการ 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา นักเรียนพิการ 
ภายในศูนย์ฯ 

๓.  นางปุณยนุช   ศิริโรจนมงคล  42 ป ี 8 ป ี               
๖ เดือน 

คศ.๒/
ช านาญการ 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา นักเรียนพิการ 
ภายในศูนย์ฯ 

๔.  นายสุเมท  สว่างอารมณ ์ 37 ปี  8 ป ี  
๖ เดือน 

คศ.๒/
ช านาญการ 

วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา นักเรียนพิการ 
ภายในศูนย์ฯ 

๕.  นางสาวกัณหา  คงหอม  36 ป ี  10 ป ี
 ๕ เดือน 

คศ.๒/
ช านาญการ 

ค.ม. การบริหารการศึกษา นักเรียนพิการ 
ภายในศูนย์ฯ 

๖.  นางสาวฉันทนีย์  ไตรสารศร ี  38 ป ี  12 ป ี คศ.๑ รปศม. รัฐประศาสนศาสตร ์ นักเรียนพิการภายใน
ศูนย์ฯ 

๗.  นางสาวเนตรนรินทร์  เขางาม 38 ป ี 2 ปี 7
เดือน  

คศ.๑ บธ.บ. การจัดการทั่วไป นักเรียนพิการ 
รับบริการที่บ้าน 

๘.  นางสาวดวงรัตน์  ยาแสง 33 ป ี 2 ปี 7
เดือน  

คศ.๑ คบ. การศึกษาพิเศษ นักเรียนพิการ 
รับบริการในโรงเรียน

เรียนร่วม 
๙.  นางสิริลักษณ์  จันทร์แก้ว  32 ป ี 2 ปี 7

เดือน  
คศ.๑ คบ. การศึกษาพิเศษ นักเรียนพิการ 

ภายในศูนย์ฯ 

๑๐.  นางสาวณัฐพร  ไชยถา 
  

33 ป ี 2 ปี 7
เดือน  

คศ.๑ คบ. การศึกษาพิเศษ นักเรียนพกิาร 
รับบริการในโรงเรียน

เรียนรว่ม 

๑๑.  นางสาวกาญจนา  มงค์คล
ส าโรง 

 34 ป ี 2 ปี 7
เดือน  

คศ.๑ คบ. การศึกษาพิเศษ นักเรียนพิการ 
ภายในศูนย์ฯ 

๑๒.  นางนงลักษณ์   ยงสม 31 ป ี 1 ปี 10 
เดือน  

คศ.๑ คบ. การศึกษาพิเศษ นักเรียนพิการ 
ภายในศูนย์ฯ 

๑๓.  นางสาวณัฐฐินันท์                
ธิดาวารีอรญั 

31 ป ี  1 ปี 10 
เดือน 

คศ.๑ คบ. การศึกษาพิเศษ นักเรียนพิการ 
ภายในศูนย์ฯ 



๖ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 
สอนเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย 

สาธารณะ 
๑๔.  นางสาววิภารตัน์   คนแคล้ว  40 ปี   1 ปี 10 

เดือน 
คศ.๑ ศศ.บ. บริหารธรุกิจ 

สาขาการบญัชี 
นักเรียนพิการ 
ภายในศูนย์ฯ 

๑๕.  นางสาวกิตตญิาธร   พันทอง 24 ปี   1 ป ี ครูผู้ช่วย คบ. การศึกษาพิเศษ นักเรียนพิการภายใน
ศูนย์ฯ 

๑๖.  นายวรรณธน ุวรรณกิจ  27 ป ี  10เดือน ครูผู้ช่วย คบ. การศึกษาพิเศษ นักเรียนพิการ 
ภายในศูนย์ฯ 

๑๗.  นางสาวมณฑา  คชาชัย 39 ป ี 6 เดือน  ครูผู้ช่วย บธ.บ. บริหารธรุกิจ 
แขนงวิชาการบัญชี 

นักเรียนพิการภายใน
ศูนย์ฯ 

๑๘.  นายสหภัฒน์  เชยล้อมข า 33 ปี  6 เดือน  ครูผู้ช่วย คบ. การศึกษาพิเศษ นักเรียนพิการ 
รับบริการที่บ้าน 

๑๙.  นางสาวอรพิน  ศรีเกตสุุข ๓๐ ปี  6 เดือน  ครูผู้ช่วย คบ. การศึกษาพิเศษ นักเรียนพิการ 
รับบริการที่บ้าน 

๒๐.  นางสาวขนิษฐา  แสงโยธ ี 23 ปี   22 วัน ครูผู้ช่วย คบ. การศึกษาพิเศษ นักเรียนพิการ 
ภายในศูนย์ฯ 

๒๑.  นายนพธนพงษ์               
ภูรัชต์ธนาธิป 

 37 ป ี ๔ เดือน ครูผู้ช่วย คบ. การศึกษาพิเศษ นักเรียนพิการ 
ภายในศูนย์ฯ 

                                                                  

                  ๔.๓ ข้อมูลพนักงานราชการ  
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 
สอน

กลุ่มเป้า
หมาย 

จ้างด้วยเงิน 

๑. ๑. นางสาวดนิตา  ศรภีุมมา  31 ป ี  7 ป ี๕ 
เดือน 

คร ู ศศ.บ. รัฐศาสตร ์ นักเรียน
พิการ 

รับบริการ
ที่บ้าน 

งบด าเนินงาน 

๒. ๒. นางสาวนิรดา  จันทฤกษ ์ 36 ป ี  ๓ ปี 4 
เดือน 

คร ู ศศ.บ. ศิลปกรรม 
(ออกแบบนิเทศศิลป์) 

นักเรียน
พิการ 
ภายใน
ศูนย์ฯ 

งบด าเนินงาน 

๓. ๓. นายพัฒนากร  ค าด้วง  28 ป ี  2 ปี  9 
เดือน 

คร ู ทล.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ นักเรียน
พิการ 
ภายใน
ศูนย์ฯ 

งบด าเนินงาน 

๔. ๔. นางสาววันเพ็ญ  วรรณกิจ  27 ป ี  2 ปี 3 
เดือน 

คร ู คบ. การศึกษาพิเศษ นักเรียน
พิการ 
ภายใน
ศูนย์ฯ 

งบด าเนินงาน 

๕. ๕. นางสาวนวพัชร์  ชมตา  28 ป ี  2 ปี 6 
เดือน 

คร ู บธ.บ. บริหารธรุกิจการ
จัดการ 

นักเรียน
พิการ 
ภายใน
ศูนย์ฯ 

งบด าเนินงาน 

๖. ๖. นางสาวธัญญาภรณ์                      
วงศ์อัจฉริยกุล 

25 ปี   10 เดือน คร ู วทบ. จิตวิทยาคลินิก นักเรียน
พิการ 
ภายใน
ศูนย์ฯ 

งบด าเนินงาน 



๗ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 
สอน

กลุ่มเป้า
หมาย 

จ้างด้วยเงิน 

๗. ๗. นางสาวเกวลิน  ตันสกุล  23 ปี   8 เดือน คร ู วท.บ. กายภาพบ าบัด นักเรียน
พิการรับ
บริการที่

บ้าน 

งบด าเนินงาน 

๘. ๘. นางสาวณัฐพร  เล็กสวสัดิ ์ 24 ปี   1 ปี            
6 เดือน 
 

คร ู บธ.บ. การจัดการทั่วไป นักเรียน
พิการ 
ภายใน
ศูนย์ฯ 

งบด าเนินงาน 

๙. ๙. นางสาวรัตนาภรณ์        
โพธิพันเมฆ 

 32 ป ี  2 เดือน คร ู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ นักเรียน
พิการรับ
บริการที่

บ้าน 

งบด าเนินงาน 

๑๐. นางสาวกนกอร           
สว่างอารมณ ์

23 ปี   2 เดือน คร ู ศศบ. ออกแบบทัศนศิลป์
(จิตรกรรม)  

นักเรียน
พิการ 
ภายใน
ศูนย์ฯ 

งบด าเนินงาน 

๑๑. นางสาวณภัทร์สรัล     
แก้วธาวินวสุ 

25 ปี   2 ปี                 
5 เดือน 

คร ู บธ.บ. บริหารธรุกิจ                
(การจัดการระบบ
สารสนเทศเพื่อ

ธุรกิจ) 

เด็ก
เจ็บปุวย
เร้ือรัง 

ใน
โรงพยาบ

าล 

งบด าเนินงาน 

๑๒. นายพัศพงศ ์                    
สังขป์ระเสริฐ 

 32 ป ี  2 
เดือน 

คร ู  ศศ.บ. อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

(ธุรกิจท่องเที่ยว) 

นักเรียน
พิการรับ
บริการที่

บ้าน 

งบด าเนินงาน 

๑๓. นายนิรวิทธ์ิ  ไกลถิ่น ๒๕ ปี ๖ เดือน คร ู คบ. พลศึกษา นักเรียน
พิการ 
ภายใน
ศูนย์ฯ 

งบด าเนินงาน 

๑๔. นางสาวจุฑาทิพย์  หนูขาว ๒๕ ปี ๖ เดือน  คบ. ภาษาไทย นักเรียน
พิการรับ
บริการที่

บ้าน 

งบด าเนินงาน 

๑๕. นางสาวรพีแพรว   ชาดิษฐ ์ ๒๓ ๑ คร ู คบ. อาหารและ
โภชนาการ 

เด็ก
เจ็บปุวย
เร้ือรัง 

ใน
โรงพยาบ

าล 

งบด าเนินงาน 

๑๖. นายเมธี   ขันทอง ๒๘ ปี ๓ เดือน คร ู คบ. เกษตร นักเรียน
พิการ             

รับบริการ
ในศูนย์ฯ 

งบด าเนินงาน 

๑๗. นางสาวทิพาพร   ชีพนุรัตน ์ ๔๔ ปี ป.ตร ี คร ู คบ. เทคโนโลยีการศึกษา นักเรียน
พิการ             

รับบริการ

งบด าเนินงาน 



๘ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 
สอน

กลุ่มเป้า
หมาย 

จ้างด้วยเงิน 

ในศูนย์ฯ 
๑๘. นางสาวณัฐธิพร  ฉิมปุุน  ๒๓ ปี  1 ปี 9 

เดือน 
คร ู ศบ. ธุรกิจการบิน นักเรียน

พิการ 
ภายใน
ศูนย์ฯ 

งบด าเนินงาน 

๑๙. นางสาวกรัณยภรณ์       
โหม่งสูงเนิน 

๓๕ ปี  ๒ ปี                 
๖ เดือน  

คร ู บธ.บ. การจัดการทั่วไป นักเรียน
พิการ 
ภายใน
ศูนย์ฯ 

งบด าเนินงาน 

๒๐. นายประสิทธิโชค       
ไพบูลยส์ิทธ์ิ 

๒๕ ปี ๓ เดือน คร ู บธ.บ. บริหารธรุกิจ(พัฒนา
ระบบสารสนเทศ) 

นักเรียน
พิการ             

รับบริการ
ในศูนย์ฯ 

งบด าเนินงาน 

๒๑. นางสาวกมลา  สุคโต 38 ป ี 12 ป ี พนักงาน
พิมพ์
เบรลล ์

บธ.บ. การจัดการทั่วไป นักเรียน
พิการ 
ภายใน
ศูนย์ฯ 

งบด าเนินงาน 

๒๒. นางสมาน  แสงข า 52 ปี   14 ปี             
5 เดือน 

คนครัว มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

  งบด าเนินงาน 

 

๔.๔ ข้อมูลครูอัตราจ้าง  
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่
ง/ 

วิทย
ฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 

สอน
กลุ่มเป้าหมาย 

จ้างด้วยเงิน 

๑.  นางสาวรุ่งลักษณ์                
สร้อยสุวรรณ 

37 ป ี ๓ เดือน  วท.บ. ป.ตรี  
 

วิทยาศาสตร ์
การกีฬา 

นักเรียนพกิาร 
รับบริการใน

โรงเรียนเรียนรว่ม 

งบด าเนินงาน 

๒.   นางสาวคัทลียา  ปรีชา  ๒๓ ปี ๑ เดือน  ครู  ส.บ.  สาธารณสุข
ศาสตร์  

 งบด าเนินงาน 

๓.  นางฉวีวรรณ   ปานทสตูร ๔๙ ปี ๕ เดือน คร ู ป.ตรี บริหาร
ทรัพยากร

มนุษย ์

นักเรียนพกิาร 
รับบริการใน
โรงเรียนเรียนรว่ม 
 

งบด าเนินงาน 

๔.  นายรณชัย   ชาวบ้านซ่อง ๒๗ ปี ๕ เดือน คร ู ป.ตร ี วิทยาศาสตร์
การกีฬา 

นักเรียนพิการ
รับบริการใน

ศูนย์ 

งบด าเนินงาน 

๕.  นางสาวศรัญญา   เทียมเพ็ชร ๒๘ ปี ๔ เดือน - ป.ตร ี ภาษาไทย นักเรียนพิการ
รับบริการใน

ศูนย์ 

งบด าเนินงาน 

 
จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  ๒๓  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕๔.๗๗    
จ านวนครูที่สอนวิชาตรงความถนัด ๔๒  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 



๙ 
 

   ๔.๕ พี่เลี้ยงเด็กพิการ    
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ประสบการณ์
การท างาน 

(ปี) 
วุฒิ วิชาเอก 

ดูแลเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย

สาธารณะ 

จ้างด้วยเงิน 

๑ นางลาวัลย์   แท่นรัตน ์ ๒ ปี ปวช. - นักเรียนพิการ             
รับบริการในศูนย์ฯ 

งบด าเนินงาน 

๒ นางมณีมณฑ์  ทรัพย์สกลุกิจ ๕ ปี ม.ต้น - นักเรียนพิการ             
รับบริการในศูนย์ฯ 

งบด าเนินงาน 

๓ นางสาวกฤษณา  กล่ าคุม้ ๕ ปี ป.ตร ี รัฐประสาสนศาสตร ์ นักเรียนพิการ             
รับบริการในศูนย์ฯ 

งบด าเนินงาน 

๔ นางสาวเรณู  นาคปานวงศ ์ ๒ ปี ป.ตร ี พลศึกษา นักเรียนพิการ             
รับบริการในศูนย์ฯ 

งบด าเนินงาน 

๕ นายรังสรรค์   พันธุ์เมือง ๑ ปี ๔ เดือน ม.ต้น - นักเรียนพิการ             
รับบริการในศูนย์ฯ 

งบด าเนินงาน 

๖ นายธีรัตน์  รตันาภผูา ๑ ปี ๑๑ 
เดือน 

ม.ปลาย - นักเรียนพิการ             
รับบริการในศูนย์ฯ 

 

งบด าเนินงาน 

๗ นายณัฐพงษ์   ดนุทัย ๑ ปี ๒ เดือน ปวส. - นักเรียนพิการ             
รับบริการในศูนย์ฯ 

งบด าเนินงาน 

๘ นายอภิชาติ   ต่ายแสง ๑ ปี ม.ต้น - นักเรียนพิการ             
รับบริการในศูนย์ฯ 

งบด าเนินงาน 

๙ นางวรรณะ   พัชระพีรนันท์ ๑ ปี ม.ต้น - นักเรียนพิการ             
รับบริการในศูนย์ฯ 

งบด าเนินงาน 

๑๐ นางสาวพราวรวี   แซ่อั๊ง ๑ ปี ๕ เดือน ป.ตร ี เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักเรียนพกิาร 
รับบริการในโรงเรียนเรียน

ร่วม 

งบด าเนินงาน 

๑๑ นางสาวจีน  บุญสูงเพชร ๑ ปี ๘ เดือน ปกศ.สูง พลศึกษา นักเรียนพกิาร 
รับบริการในโรงเรียนเรียน

ร่วม 

งบด าเนินงาน 
 

๑๒ นางสาวศศิธร   พงษ์เพียร ๒ เดือน ป.ตร ี บริหารธรุกิจ 
แขนงวิชาการบัญชี 

นักเรียนพิการ             
รับบริการในศูนย์ฯ 

งบด าเนินงาน 

๑๓ 
นางสาวณัฐชา   อยู่เปรม 

๑ เดือน ป.ตร ี การศึกษาปฐมวัย
และการศึกษาพิเศษ 

นักเรียนพิการ             
รับบริการในศูนย์ฯ 

งบด าเนินงาน 

๑๔ นายบุญช่วย  ภูฆัง ๕ ปี ป.ตร ี รัฐประสาศนศาตร ์ นักเรียนพิการ           
รับบริการที่บ้าน 

งบด าเนินงาน 

๑๕ นายเขมชาติ  บุญกลาง ๖ ปี ป.ตร ี ศิลปศาสตร ์ นักเรียนพิการ           
รับบริการที่บ้าน 

งบด าเนินงาน 

๑๖ นางน้ าทิพย์  อินทสุวรรณ ์ ๖ ปี ป.ตร ี ศิลปะศาสตร ์ นักเรียนพิการ           
รับบริการที่บ้าน 

งบด าเนินงาน 

๑๗ นางทองสุข  มาตรวงษ ์ ๖ ปี ม.ปลาย - นักเรียนพิการ           
รับบริการที่บ้าน 

งบด าเนนิงาน 

๑๘ นายนิราศ  ปานทสตูร ๖ ปี ป.ตร ี การจัดการทั่วไป นักเรียนพิการ           
รับบริการที่บ้าน 

งบด าเนินงาน 

๑๙ นางศนิสา  ทัดดอกไม ้ ๖ ปี ป.ตร ี รัฐประศาสนศาสตร ์ นักเรียนพิการ           
รับบริการที่บ้าน 

งบด าเนินงาน 

๒๐ นางสาวกนกพร  ดวงแก้ว ๖ ปี ม.ปลาย - นักเรียนพิการ           
รับบริการที่บ้าน 

งบด าเนินงาน 

๒๑ นางรัศมี  มณีอินทร ์ ๒ ปี ป.ตร ี รัฐประศาสนศาสตร ์ นักเรียนพิการ           งบด าเนินงาน 



๑๐ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ประสบการณ์
การท างาน 

(ปี) 
วุฒิ วิชาเอก 

ดูแลเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย

สาธารณะ 

จ้างด้วยเงิน 

รับบริการที่บ้าน 
๒๒ นายพินิจ  นิยมพันธ์ ๖ ปี ปวส. - นักเรียนพิการ           

รับบริการที่บ้าน 
งบด าเนินงาน 

๒๓ นายประไพ  มณีวงษ ์ ๖ ปี ม.ปลาย - นักเรียนพิการรับบรกิาร
ในโรงเรียนเรียนร่วม 

งบด าเนินงาน 

๒๔ นางสาวกาญจนา  กล่ าคุ้ม ๖ ปี ป.ตร ี รัฐประศาสนศาสตร ์ นักเรียนพิการ           
รับบริการที่บ้าน 

งบด าเนินงาน 

๒๕ นางประนอม ชมเวลา ๔ ปี ม.ปลาย  - นักเรียนพิการ             
รับบริการในศูนย์ฯ 

งบด าเนินงาน 

๒๖ นางภัสสร   แก้วสระแสน ๖ ปี ม.ปลาย  - นักเรียนพิการ           
รับบริการที่บ้าน 

งบด าเนินงาน 

๒๗ 
นางพัชราพรรณ   ใจหาญ 

๑ ปี ป.ตร ี วิทยากร
คอมพิวเตอร ์

นักเรียนพิการ           
รับบริการที่บ้าน 

งบด าเนินงาน 

๒๘ นางสาวบังอร    แก้วสระ
แสน 

๗ เดือน ม.ปลาย  - นักเรียนพิการ           
รับบริการที่บ้าน 

งบด าเนินงาน 

๒๙ นายวริศรา       สอิ้งทอง ๖ เดือน ป.ตร ี  - นักเรียนพิการ           
รับบริการที่บ้าน 

งบด าเนินงาน 

 
  ๔.๖ ลูกจ้างเหมาบริการ/ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ   
 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ประสบการณ์

การท างาน (ปี) 
วุฒิ วิชาเอก 

จ้างด้วยเงิน 

๑ นายนรนิติ  ธรรมมา ๓ ปี ม.ปลาย - งบด าเนินงาน 
๒ นายสถิตย์ชัย   สาเทศ ๑ ปี มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
- งบด าเนินงาน 

๓ นางสาวสุกานดา  ช้างเผือก ๒ ปี  มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

- งบด าเนินงาน 

๔ นายทรงศักดิ์ ศรีวิโรจน์ 
 

๑ ปี มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

- งบด าเนินงาน 

 นายอธิทัต   ประกอบผลด ี ๑ ปี ป.ตร ี การบริหารธุรกิจ 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

งบด าเนินงาน 
(ธุรการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
  

ที ่ รายการ ควรมี มี ขาด เกิน 
1 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (มาตรฐานศูนย์

การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา) 
1 หลัง 1 หลัง - - 

2 หอ้งน้ า – ห้องส้วม (บุคคลพิการ) 2 หลัง 24 ห้อง - - 
3 บ้านพักครูแบบแฟลต ๘ หน่วย  1 หลัง ๒ หลัง - 1 หลัง 
4 ปูายชื่อ 1 ปูาย 1 ปูาย - - 
5 เสาธง 1 เสา 1 เสา - - 
6 โรงอาบน้ าเพื่อบุคคลพิการ 1 หลัง - 1 หลัง - 
7 โรงหุงต้มเพ่ือคนพิการ 1 หลัง 1 หลัง - - 
8 อาคารพยาบาล  1 หลัง 1 หลัง - - 
9 โรงรถ 1 หลัง 1 หลัง - - 

10 บ้านพักผู้บริหาร/บ้านพักครูแบบ ๒๐๗  1 หลัง 1 หลัง - - 
11 โรงอาหารเพื่อคนพิการ 1 หลัง - 1 หลัง - 
12 โรงอาบน้ ามาตรฐาน  - 1 หลัง - - 
13 หอนอนนักเรียน ๓๘  - ๑ หลัง - - 
14 บ้านภารโรงแบบแฟลต ๔ หน่วย  - ๑ หลัง - - 
15 บ้านพักนักเรียน                 - 2 หลัง - - 
16 ห้องส้วม  - ๒ หลัง - - 
17 โดมอเนกประสงค์  - 1 หลัง - - 
18 หอถังน้ าบาดาล    - 2 ถัง - - 
19 สนามเด็กเล่น - 1 สนาม - - 
20 สนามออกก าลังกาย - 1 สนาม - - 
21 ลานธรรมชาติบ าบัด   - 1 ลาน - - 
22 ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
- 1 แห่ง - - 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

๖. ข้อมูลงบประมาณ   
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๒๔,๑๘๘,๑๕๑.๕๐ งบบุคลากร ๔,๕๒๒,๗๗๙ 
เงินนอก
งบประมาณ 

๑๓๒,๔๐๐ งบลงทุน ๒,๘๕๒,๖๐๐ 

เงินอ่ืนๆ (ระบุ) - งบอุดหนุน ๒๗๙,๘๔๗๕ 
  งบด าเนินงาน 

เงินนอกงบประมาณ 
๑๓,๖๔๓,๒๕๑.๖๘ 

๑๓๒,๔๐๐ 
    

รวม ๒๔,๓๒๐,๕๕๑.๕๐ รวมรายจ่าย ๒๓,๙๔๙,๕๐๕.๖๘ 
  

  งบบุคลากร      คิดเป็นร้อยละ  ๙๒.๕๔  ของรายรับ 
  งบลงทุน       คิดเป็นร้อยละ  ๙๙.๙๕  ของรายรับ 
  งบอุดหนุน     คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐     ของรายรับ 
  งบด าเนินงาน      คิดเป็นร้อยละ  ๙๙.๙๖  ของรายรับ 
   
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษ  มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก 
เกษตรกรรม มีความอุดมสมบูรณ์ มีบางส่วนเป็นที่ดอน มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ ส าคัญ คือแม่น้ าท่าจีน                    
มีจ านวนประชากร ประมาณ 168,178   คน (จ านวนประชากร ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง) บริเวณใกล้เคียง
โดยรอบศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
สุพรรณบุรี โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล หมู่บ้าน วัด อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ค้าขายและ
รับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ 
ประเพณี บวชนาค ประเพณีแต่งงาน  
          ๒) จังหวัดสุพรรณบุรี  มี ๑๐ อ าเภอ  ลักษณะภูมิศาสตร์  เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่  มีพ้ืนที่บางส่วน 
เป็นที่ราบสูง  โดยมีความลาดเทระหว่าง  ๐-๓  เปอร์เซ็นต์   ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัด ตลอดแนวตั้ง
แต่เหนือจรดใต้บริเวณพ้ืนที่ต่ าสุดอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้คืออยู่สูงจาก ระดับน้ าทะเลปานกลางเฉลี่ย
ประมาณ ๓ เมตร ส่วนทางเหนือของจังหวัดอยู่สูงจากระดับ น้ าทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ ๑๐ เมตร พ้ืนที่
ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรีใช้ท านาข้าวมีแม่น้ าล าคลองหนองบึงอยู่ทั่วไป แม่น้ าสายส าคัญที่ไหลผ่านจาก
เหนือสุดถึงใต้สุด  ได้แก่แม่น้ าท่าจีน หรือแม่น้ าสุพรรณบุรี จ านวนประชากร 852,003 คน  จ านวนคนพิการที่
จดทะเบียนคนพิการแล้วจ านวน  ๒๑,๖๗๘ คน   
 ๓) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ  อาชีพเกษตรกรรม             
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ประมาณต่อปี  20,441  บาท                   
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน 
 
 



๑๓ 
 

          ๔) โอกาสและข้อจ ากัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ   
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร 
และใกล้วัดที่เป็นศูนย์รวมของชุมชน ท าให้ศูนย์ฯ สามารถน าแบบอย่างการท าการเกษตรมาใช้ในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และวิธีการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่อง และน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
เช่น การร่วมกิจกรรมเวียนเทียน กิจกรรมตักบาตร    
 

๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
 

โครงสร้างหลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ                         
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช ๒๕๖๐ จ าเป็นต้องค านึงถึงโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. ร่างกายเจริญเติมโตและมีสุขนิสัยที่ด ี ๕. ช่วยเหลือตนเองไดเ้ต็มศักยภาพ 
๒. กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนือ้มัดเล็กแข็งแรงและ
ใช้ได้อย่างสัมพันธ์กันเต็มศักยภาพ 

๖. สนใจต่อการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ รอบตัว 
๗. เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อืน่ได้เต็มศักยภาพ 

๓. ร่าเริง แจ่มใส มีความสุข และมีความรูส้ึกท่ีดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

๘. สื่อความหมาย และใช้ภาษาไดเ้ต็มศักยภาพ 
๙. มีความสามารถในการคดิและแก้ปัญหาได้เตม็ศักยภาพ 

๔. มีคณุธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง และมีความ
รับผิดชอบเต็มศักยภาพ 

๑๐. มคีวามสามารถในการด ารงชีวิตประจ าวันไดเ้ต็ม
ศักยภาพ 

ทักษะการเรียนรู้ 

กลุ่มทักษะพื้นฐาน กลุ่มทักษะจ าเปน็เฉพาะความพิการหรือทักษะจ าเป็นอื่นๆ 

- กลุ่มทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ ่
- กลุ่มทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
- กลุ่มทักษะการช่วยเหลือตนเองใน

ชีวิตประจ าวัน 
- กลุ่มทักษะการรบัรู้และแสดงออกทางภาษา 
- กลุ่มทักษะทางสังคม 
- กลุ่มทักษะทางสติปญัญาหรือการเตรียม

ความพร้อมทางวิชาการ 

- กลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
- กลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
- กลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสตปิัญญา 
- กลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  
  หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
- กลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูด 
  และภาษา 
- กลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม

หรืออารมณ ์
- กลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กออทิสติก 
- กลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กพิการซ้อน 

เวลาเรียน  ตามอายุจริงตั้งแต่แรกเกิด ถึง ๖ ปี และยดืหยุ่นตามความพร้อม พัฒนาการและศักยภาพของเด็กพิการ 
              ตามประเภทและสภาพความพิการของแต่ละบุคคล ถึง ๗ ปี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ คือ กิจกรรมบ าบัด  กายภาพบ าบัด  จิตวิทยา  ฝึกพูด 
 กิจกรรมเสริมทักษะ คือ พลศึกษา  ดนตรีเพื่อการพัฒนา  ศลิปะเพื่อการพัฒนา 

 กิจกรรมนักเรียน เช่น กิจกรรมท าอาหาร  กิจกรรมงานประดิษฐ์  กิจกรรมการเคลื่อนไหว  
 กิจกรรม Home Room กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นต้น 

                              กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                            
                              กิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสม  

ฯลฯ 



๑๔ 
 

โครงสร้างหลักสูการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะการ
ด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษจ าเป็นต้องค านึงถึงโครงสร้าง
โปรแกรมการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษดังนี้ 
 
ช่วงวัย ๐ – ๓ ปี ช่วงวัย ๔ – ๖ ปี ช่วงวัย ๗ – ๑๐ ปี ช่วงวัย ๑๑ ปขีึ้นไป 
กลุ่มทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน 
๑.ทักษะการดูแลตนเองและการดแูลสุขอนามยัส่วนบุคคล 
๒.ทักษะการเข้าสังคม การท ากิจกรรมนันทนาการ และการท างานอดิเรก(กิจกรรมยามว่าง) 
 กลุ่มทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน 

๑.ทักษะการเคลื่อนยา้ยตนเองในบ้าน 
๒.ทักษะการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
๓.ทักษะการท างานบ้าน 
๔.ทักษะการมีส่วนร่วมในสังคมและทักษะชีวิต 

 กลุ่มทักษะวิชาการเพ่ือการด ารงชีวิต 
๑. ทักษะการสื่อสาร 

 กลุ่มทักษะส่วนบุคคลและสังคม 
๑.ทักษะการจดัการและการควบคมุตนเอง 
๒.ทักษะการมีส่วนร่วมทางสังคม 
๓.ทักษะการเดินทางในชุมชน 
๔.ทักษะการปรับตัวในสังคมและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

  กลุ่มทักษะวิชาการเพ่ือการด ารงชีวิต 
๑.ทักษะการอ่าน 
๒.ทักษะการเขียน 
๓.ทักษะการคดิค านวณ 
๔.ทักษะความคดิรวบยอดและการแก้ปัญหา 

  กลุ่มทักษะการท างานและอาชีพ 
๑.ทักษะการเรียนรู้เรื่องอาชีพ 
๒.ทักษะการเรียนรู้เรื่องการท างาน 

 
 
 
 
 

  กลุ่มทักษะการท างานและอาชีพ 
๑.ทักษะการวางแผนการใช้เงิน 
๒.ทักษะสุขภาพและความปลอดภยัในการ

ท างาน 
๓.ทักษะการเดินทางไปท างาน 

 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ด าเนินการให้บริการช่วยเหลือระยะ

แรกเริ่มกับผู้พิการใน ๗ ขั้นตอน  เพ่ือหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเด็กพิการและครอบครัว  ดังแผนภาพ
ดังต่อไปนี้ 



๑๕ 
 

แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 

                          การให้บริการ                                                  ผู้รับผิดชอบ 
 

  
 

-  ครูการศึกษาพิเศษ  
 -  ครูผู้รับผิดชอบ      
-  ผู้ปกครอง     
-  ผู้เกีย่วขอ้ง เช่น ชุมชน  นักวิชาชีพ  
   เป็นต้น 
 

การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล   
- ข้อมูลทัว่ไป 
-  ข้อมูลด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพ 
- ข้อมูลทางการศึกษา 
- ข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็น 
- การวางแผนการจัดการศึกษา 
- ความตอ้งการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อฯ 
- คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
- ความเห็นชอบของบิดา/มารดา/ผู้ปกครองหรือผู้เรียน 

 

         

- ครูการศึกษาพิเศษ 
- ครูผู้รับผิดชอบ     
- นักวิชาชพี(นักกายภาพบ าบัด 

และนักกจิกรรมบ าบัด) 
- คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการ 
    ศึกษาเฉพาะบุคคล 
 

การรวบรวมข้อมูลทั่วไปของเด็กที่มีความบกพร่อง 
     -  การสัมภาษณ์ -  การซักประวัติ 

            -  การสังเกต          -  การใช้สังคมมิติ      
            -  การเยี่ยมบา้น          

การคัดกรองประเภทความบกพร่องทางการศึกษา/ส่งต่อ 
   - แบบทดสอบ 
   - แบบคัดกรอง          

 

-  ครูการศึกษาพิเศษ 
- ครูผู้รับผิดชอบ/แพทย์/นักวิชาชีพ/
 สถานศึกษา/โรงพยาบาล                                   
     
 

การประเมินความสามารถพื้นฐาน 
       -  แบบประเมิน/แบบทดสอบ    

-  ครูการศึกษาพิเศษ   
-  ครูผู้เกี่ยวข้อง 
-  นกัวิชาชพี (นกักายภาพบ าบัด 

และนักกจิกรรมบ าบัด) 

การให้บริการด้วยการจัดกจิกรรมที่เหมาะสม ในการส่งเสริม  
 -  ทักษะการใช้กลา้มเน้ือมัดใหญ ่
-  ทกัษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
-  ทกัษะทางด้านภาษาและการส่ือสาร 
-  ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
-  ทกัษะทางสังคม 
-  ทกัษะการใช้สติปัญญา 
-  ทกัษะที่จ าเป็นเฉพาะแต่ละประเภทความบกพร่อง 
 

 

-  ครูการศึกษาพิเศษ 
-  ครูผู้รับผิดชอบ 
-  นกัวิชาชพีและผู้เกีย่วขอ้ง 
 
 
 

 

(มีต่อ) 



๑๖ 
 

 
 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ๙.๑ ห้องสมุดมีขนาด  ๑๒๘ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๗๘๐ เล่ม  การสืบค้น
หนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ การปรับของระบบดิวอ้ี   
  ๙.๒ จ านวนผู้ที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย  ๑๐  คน ต่อวัน  
  ๙.๓ คอมพิวเตอร์    จ านวน  ๔๐ เครื่อง 
 ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน  ๑๕  เครื่อง 
  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน  ๓๐  เครื่อง 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ   จ านวน  ๒๕  เครื่อง 
      ๙.๔ แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ  
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. ลานธรรมชาติบ าบัด ๑๖๕ 
๒. ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับครอบครัวเด็กพิการ 

๑๒๐ 

๓. ห้องสาธิตสื่อทางการศึกษา ๓๐ 
๔. สนามเด็กเล่นเพ่ือการพัฒนา ๒๘๕ 
๕. ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ (E-Board) ๒๕๖ 
๖. ห้องกระตุ้นการผสมผสานประสาทสัมผัส ๑๔๔ 
๗. ห้องศิลปะเพ่ือการพัฒนา ๒๑๙ 
๘. ห้องดนตรีเพ่ือการพัฒนา ๒๒๐ 
๙. ห้องสมุด ๔๕๐ 
๑๐. ห้องสมุดของเล่น ๒๕๐ 

-  ครูการศึกษาพิเศษ  - นักวิชาชีพ 
-  นกัวิชาการ           - ผู้เกี่ยวขอ้ง 

 

การประเมินความก้าวหน้า 
-  การสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
-  การสัมภาษณ์ 
-  การเขียนบันทกึเกี่ยวกับตวัเด็ก 
-  แฟูมผลงานเด็ก 
-  การใช้แบบประเมินผลการพัฒนาการ 
-  การเขียนบันทกึ 
-  การท าสังคมมิติ 
-  แบบทดสอบ 
 
 

 

การนิเทศ ตดิตาม  ประเมินผล และการส่งต่อ 
- แบบประเมิน / แบบทดสอบ รายงานผลการพัฒนา 
 
 
 
 

 

-  ครูการศึกษาพิเศษ 
-  นกัวิชาชพี 
-  นกัวิชาการ 
-  ผู้เกีย่วขอ้ง เช่น ศึกษานิเทศก ์ครูผู้รับผิดชอบ 
-  โรงเรียนเรียนร่วม 
-  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
-  หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 



๑๗ 
 

   ๕) แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 

 

  ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเชิญมาให้ความรู้แก่
ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน   
  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑. วัดบ ารุงราษฎร ์ ๒๕ 
๒. วัดประสพสุข ๑๕ 
๓. วัดปุาเลไลยก ์ 16 
๔. อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ๒ 
๕. โรงหนังเมเจอร์ซีนิเพล็ก ๑ 
๖. โรงพยาบาลส่งเสริมต าบลทับตีเหล็ก ๑๐ 
๗. โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ๕ 
๘. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                                
จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑๐ 

๙. ปั้ม ปตท. ๔ 
๑๐. ห้างสรรพสินค้า โลตัส ๔ 
๑๑. ตลาดสดสุพรรณบุรี ๒๐ 
๑๒. ร้านค้าของช าปูากุ้ง ๒๐ 
๑๓. ท้องสนามหลาง ๑ 
๑๔. พระเมรุมาศ ๑ 
๑๕. ศูนย์ผลิตภัณฑ์เด็กพิเศษ บึงลาดโพธิ์ จังหวัดราชบุรี ๒ 
๑๖. สระว่ายน้ าศรีเกษมพูล ๗ 
๑๗. ค่ายสุรสีห ์ ๑ 
๑๘. วัดไผ่โรงววั ต.บางเลน อ.สองพ่ีน้อง ๓ 
๑๙. ชมรมผู้สูงอายุไทยทรงด า ต.บางเลน อ.สองพ่ีน้อง ๑ 
๒๐. ชมรมผู้สูงอายุบ่อสุพรรณ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพ่ีน้อง ๒๔ 
๒๑. สนามเด็กเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.วังยาว ๒๔ 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ภูมิปัญญาท้องถิ่น (เรื่อง) 
จ านวนครั้ง 

ต่อปี 
1 นางสาวนิรดา  จันทฤกษ์ - สอนท าผลิตภัณฑ์โบว์แสดงความอาลัย ๑๒ 
2 นายวรรณธนุ วรรณกิจ - สอนการท าเกษตรตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๒๕ 

3 นางสาวกนกพร  ดวงแก้ว 
(อ าเภอสองพ่ีน้อง) 

- สอนนวดแผนไทย 
- สอนการดัดใบมะพร้าวเพ่ือการตกแต่ง 

๑ 

4 นายมังกร  ช้างเผือก 
 

-สอนการท าเกษตรอินทรีย์ 
 

๕ 



๑๘ 
 

 
๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา  
 

 ๑๐.๑ ผลงานดีเด่นด้านบุคลากรและนักเรียน  
 

ประเภท ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ

ในงานกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
สัมพันธ์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผู้บริหาร - - 
ครู 1. ข้าราชการครูผู้มีผลงานดีเด่น  

ระดับกลุ่มสถานศึกษา 
 

กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 1 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ภูมิปัญญาท้องถิ่น (เรื่อง) 
จ านวนครั้ง 

ต่อปี 
5 ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี - สอนการเลี้ยงปลาในบ่อดิน ๑ 
6 นายประไพ  มณีวงษ์ 

(อ าเภอศรีประจันต์) 
- สอนการปลูกพืชพันธุ์ไม้เลื้อย 

๒ 

7 นางสาวกนกพร ดวงแก้ว ร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อ
สุพรรณ(อ าเภอสองพ่ีน้อง) 

- สอนการท ายาหม่อง 
- สอนท าพิมเสนน้ า ๒ 

8 นายเขมชาติ บุญกลาง  
(อ าเภอด่านช้าง) 

- สอนท าอุปกรณ์ฟ้ืนฟูผู้พิการ  
ที่ผลิตจากไม้ 

๖ 

9 นายเอนก ไชยวงศ์ 
รพสต.บ้านโพธิ์ท่าทราย 

- สอนท าน้ าสมุนไพรแช่เท้าบ าบัดโรค 
- สอนท าน้ ายาล้างจานจากมะกรูด 

๑๒ 

๑๐ นายประกอบ  สุวรรณกิจ 
(อ าเภอด่านช้าง) 

- ผลิตอุปกรณ์การฟ้ืนฟูจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๒ 

๑๑ นางมะนึ้งแม  งามยิ่ง 
(อ าเภอด่านช้าง) 

- ทอผ้าพื้นเมืองชาวเขา 
๑๐ 

๑๒ นายสามารถ รอดเพ็ชร 
(อ าเภอสองพ่ีน้อง) 

- สมุนไพร นวดแผนไทย 
๑๒ 

๑๓ นางตวงทิพย์ เขียนบัณฑิต 
(อ าเภอสองพ่ีน้อง) 

- เศรษฐกิจพอเพียง 
๒ 

๑๔ นางประนอม ชมเวลา 
(อ าเภอเมือง) 

- ขนมไทย 
๒ 

๑๕ นายดาวรุ่ง ชาวลุ่มบัว 
(อ าเภอเมือง) 

- ผลิตภัณฑ์เหรียญโปรยทานจากริบบิ้น 
๑๒ 

รวม ๑๐๖ 



๑๙ 
 

ประเภท ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
2. พนักงานราชการครูผู้มีผลงาน

ดีเด่น ระดับกลุ่มสถานศึกษา 
กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 1 

 
3. รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง           

เปตองประเภทหญิงคู่  
กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 1 

 
4. รางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง     

เปตองประเภทหญิงเดี่ยว 
สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์ 

สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และ
ศึกษาพิเศษ 

 

 ๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ  
 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษให้มี
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1. โครงการพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษา 
 
 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษระยะ
แรกเริ่มให้เหมาะสมกับ
การน าไปใช้ สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ และบริบทของ
หน่วยงาน  
2. เพื่อพัฒนาโปรแกรม
การพัฒนาทักษะการ
ด ารงชีวิตส าหรับบุคคลที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ให้เหมาะสมกับการ
น าไปใช้ สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ และบริบทของ
หน่วยงาน 

1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ
จากผู้บริหารศูนย์การศึกษา
พิเศษ 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งค าสั่ง
คณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผนการด าเนินงาน 
4. ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตาม
โครงการ ดังนี้ 
4.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรฯ 
คู่มือหลักสูตรฯ และแนวทาง
การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรฯ 
4.2 ทดลองใช้หลักสูตรฯ 
4.3 ประเมินผลการใช้หลักสูตร
ฯ 
4.4 วิพากย์/ปรับปรุงลักสูตรฯ 
4.5ประชุมชี้แจงแนวทางการ
น าหลักสูตรไปใช้ 
5.นิเทศการน าหลักสูตรฯ และ
โปรแกรมไปใช้ 
6. ประเมินผลการด าเนิน
โครงการ 

เชิงปริมาณ 
1.จัดท าแบบประเมิน
หลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษระยะ
แรกเริ่ม และโปรแกรมการ
พัฒนาทักษะการด ารงชีวิต
ส าหรับบุคคลที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ
ประกอบด้วย แบบสอบถาม
ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร จ านวน 30 
ชุด 
2.ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน 30 คน 
เชิงคุณภาพ  
1.หลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ระยะแรกเริ่มเหมาะสมกับ
การน าไปใช้ 
2.โปรแกรมการพัฒนาทักษะ
การด ารงชีวิตส าหรับบุคคลที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ



๒๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๗. รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

เหมาะสมกับการน าไปใช้ 
3. อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 

๒. โครงการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้
กลวิธีการเรียนผ่าน
การมอง (Visual 
Strategies)   
 

1. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี มีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้กลวิธีการรับรู้ผ่านการ
มอง(Visual Strategies) 
สามารถผลิตสื่อและ
สามารถน าสื่อไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้
อย่างถูกต้อง 
๒. เพ่ือให้นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการมีพัฒนาการ
ด้านการสื่อสารที่ดีขึ้นและ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
อย่างเป็นระบบ 

๑. วิเคราะห์สภาพปัญหา 
๒. จัดท าโครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
กลวิธีการรับรู้ผ่านการมอง 
(Visual Strategies) 
๓. ขออนุมัติผู้บริหารศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
๔. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการ 
๕. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ 
๖. จัดท าแบบประเมิน 
๗. ขออนุมัติการใช้งบประมาณ
ตามโครงการ 
๘ ประสานงาน/ติดต่อวิทยากร 
๙. จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
๑๐. ด าเนินกิจกรรม 
๑๑. น าสื่อไปใช้ 
๑๒. นิเทศติดตามการน าสื่อไป
ใช้ 
๑๓. ประเมินโครงการ 
๑๔. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน  
๗0  คน 
2. นักเรียน จ านวน  ๑๗๔ 
คน  
  ๒.๑ นักเรียนที่มารับบริการ
ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน  ๑๒๐  
คน 
  ๒.๒ นักเรียนที่มารับบริการ
ที่หน่วยบริการ จ านวน ๕๔ 
คนเชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรีมีความรู้ ความใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้กลวิธีการรับรู้ผ่าน
การมอง(Visual Strategies)  
ผลิตสื่อที่สามารถน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้
อย่างถูกต้อง 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการได้รับการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
กลวิธีการรับรู้ผ่านการมองมี
พัฒนาการด้านการสื่อสารที่ดี
ขึ้นและปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันอย่างเป็นระบบ 



๒๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๓. โครงการเด็ก
เจ็บปุวยเรื้อรังใน
โรงพยาบาล   

๑. เพ่ือให้เด็กเจ็บปุวยใน
โรงพยาบาลเจ้าพระยายม
ราชได้มีโอกาสทางศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
๒. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพกาย
หรือสุขภาพจิตให้กับเด็ก
เจ็บปุวยที่รักษาตัวใน
โรงพยาบาล 
เจ้าพระยายมราช 
๓. เพ่ือให้เด็กปุวยได้
เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
ใช้เทคโนโลยีและน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ใน
โครงการฯ  
 

1. วางแผนด าเนินการ 
๑.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา  
๑.๒ จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ  
๑.๓ ขออนุมัติผู้บริหาร  
๑.๔ จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน  
๑.๕ ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการด าเนินโครงการ  
๑.๖ จัดท าแบบประเมิน 
๒. ด าเนินการตามแผน 
๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณ
ตามโครงการ 
๒.๒ จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการด าเนินโครงการ 
๒.๓ ด าเนินกิจกรรม 
๓. ติดตาม/ตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ 
๓.๑ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
๓.๒ ประเมินโครงการ 
๓.๓ ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
๓.๔ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ผลการประเมินโครงการ 
๓.๕ สรุปผลการด าเนิน
โครงการ 
๔. การปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
๔.๑ คณะกรรมการด าเนิน
โครงการประชุมปรึกษาหารือ
วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุงการด าเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
๔.๒ เขียนรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 
 

เชิงปริมาณ 
๑.จ านวนนักเรียนเจ็บปุวยที่
เ ข้ า รับบริการรั กษาอยู่ ใน
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ได้มีโอกาสทางศึกษาอย่างต่อ
จ านวน ๕๐๐ คน/ปีการศึกษา  
๒.จ านวนนักเรียนเจ็บปุวยที่
เ ข้ า รับบริการรั กษาอยู่ ใน
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ที่ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการท างานและอาชีพ 
จ านวน ๖๐ คน/ปีการศึกษา  
เชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๘๕ ของจ านวนเด็ก
เจ็บปุวยที่เข้าร่วมโครงการได้
มีโอกาสทางศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและทั่วถึง 
๒.ร้อยละ ๘๕ ของจ านวนเด็ก
เจ็บปุวยที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการรักษาอยู่ใน
โรงพยาบาลจะมีสุขภาพจิตดี
ขึ้น 
๓.ร้อยละ ๘๕ ของจ านวนเด็ก
เจ็บปุวยและผู้ที่เกี่ยวข้องที่
ร่วมเข้าร่วมท ากิจกรรม
ส่งเสริมทักษะการท างานและ
อาชีพมีความพึงพอใจระดับ
มาก 
 



๒๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๔. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
ในเด็ก 
 

1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
มารยาททางสังคม  มี
คุณธรรมจริยธรรมตาม
ศักยภาพ  
2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ วัฒนธรรม การ
ท าบุญไหว้พระตามหลัก
พระพุทธศาสนา 
3.เพ่ือให้นักเรียนมีสมาธิ 
สามารถควบคุมตนเอง 
และท ากิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่นภายนอกห้องเรียนได้ 

1. วิเคราะห์สภาพปัญหา 
2. จัดท าโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในเด็ก 
3. ขออนุมัติผู้บริหาร 
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
เด็ก   
5. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ 
6.ขออนุมัติการใช้งบประมาณ
ตามโครงการ 
7.จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการด าเนินกิจกรรม 
8. ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมใน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในเด็ก 
9. ประเมินโครงการ  
10. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
11. รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1.นักเรียนของศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕  
จังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน 
๑๒๐  คน 
2.บุคลากร ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕  จังหวัด
สุพรรณบุรี  จ านวน  ๓๐  คน 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการมีมารยาท
ทางสังคม  มีคุณธรรม
จริยธรรมตามศักยภาพ  
2.ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการมีการเรียนรู้ 
วัฒนธรรม การท าบุญไหว้พระ
ตามหลักพระพุทธศาสนา 
3.ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการมีสมาธิ 
สามารถควบคุมตนเอง และ
ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน
ภายนอกห้องเรียนได้ 

๕. โครงการปรับ
บ้านเป็นห้องเรียน
เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู 
 

๑. เพ่ือให้เด็กพิการที่รับ
บริการตามบ้านของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี ได้รับการ
พัฒนา สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ตามศักยภาพ 
๒. เพ่ือให้พ่อ แม่ 
ผู้ปกครอง รวมทั้งชุมชน มี
ความรู้ความเข้าใจ 
สามารถดูแล ช่วยเหลือ 
พัฒนาเด็กพิการที่รับ
บริการตามบ้านได้อย่างมี

๑. จัดท าโครงการปรับบ้านเป็น
ห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู 
๒. ขออนุมัติผู้บริหาร 
๓. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
๔.จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา สื่อ/
วัสดุ อุปกรณ์ ในการเตรียม
ความพร้อม และพัฒนา
ศักยภาพให้กับเด็กพิการที่รับ
บริการตามบ้าน 

เชิงปริมาณ 
๑.ครอบครัวเด็กพิการที่รับ
บริการตามบ้านของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน 1๖๔ 
ครอบครัว 
๒.เด็กพิการที่รับบริการตาม
บ้านของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน ๑๖๔ คน 
เชิงคุณภาพ 
 1. ร้อยละ 98.78  ของเด็ก



๒๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ประสิทธิภาพ และตรงตาม
ศักยภาพของเด็กพิการ 
๓. เพ่ือให้พ่อ แม่ 
ผู้ปกครอง ชุมชน สามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนา
องค์ความรู้ที่เหมาะสมและ
ทันสมัย ในการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กพิการ
ทีร่ับบริการตามบ้าน 

๕. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ 
๖.จัดท าแบบประเมินโครงการ
ส าหรับผู้บริหาร บุคลากร
ผู้ปกครอง     
๗.จัดท าแบบประเมินความพึง
พอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
๘. ขออนุมัติการใช้งบประมาณ
ตามโครงการ 
๙.ประชุมกรรมการ พิจารณา 
สื่อ/วัสดุ อุปกรณ์ ในการเตรียม
ความพร้อม และพัฒนา
ศักยภาพให้กับเด็กพิการที่รับ
บริการตามบ้าน 
๑๐.จัดซื้อ /จัดท า/จัดหา สื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์ ในการเตรียม
ความพร้อม และพัฒนา
ศักยภาพให้กับเด็กพิการที่รับ
บริการตามบ้าน  
๑๑. มอบสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ใน
การเตรียมความพร้อม และ
พัฒนาศักยภาพให้กับเด็กพิการ
ที่รับบริการตามบ้าน 
๑๒. ออกเยี่ยม เตรียมความ
พร้อม และพัฒนาศักยภาพ
ให้กับเด็กพิการที่รับบริการตาม
บ้าน  
๑๓.ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
รายกิจกรรม 
๑๔.ประเมินโครงการ/ประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

พิการที่รับบริการตามบ้าน
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี ได้รับการพัฒนา 
สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ตามศักยภาพ 
2. ร้อยละ 98.78   ของพ่อ 
แม่ ผู้ปกครองเด็กพิการ 
รวมทั้งชุมชน มีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถดูแล ช่วยเหลือ 
พัฒนาเด็กพิการที่รับบริการ
ตามบ้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงตาม
ศักยภาพของเด็กพิการ 
3. ร้อยละ 98.78   ของพ่อ 
แม่ ผู้ปกครองเด็กพิการ 
ชุมชน สามารถแลกเปลี่ยน
ความรู้ พัฒนาองค์ความรู้ที่
เหมาะสมและทันสมัย ในการ
จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ
ที่รับบริการตามบ้าน 



๒๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

โครงการ 
๑๕.เก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ผลการประเมิน 
๑๖.สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 
 

๖. โครงการวัน
ส าคัญ และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ไทย 
 
 

๑. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้
สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานที่ต่าง ๆ และการ
ปฏิบัติตนในสังคม 
๒. เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้
วันส าคัญและประเพณี
วัฒนธรรมไทย 
๓. เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้
การอยู่ร่วมกันในสังคม 
และสามารถอยู่ร่วมกับ
สังคมได้อย่างมีความสุข 

๑.วิเคราะห์สภาพปัญหา 
1.จัดท าโครงการวันส าคัญ และ 
   สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ไทย 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.ขออนุมัติผู้บริหาร 
4.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ 
   ด าเนินงาน 
5.จัดท าแบบประเมิน 
6.ขออนุมัติการใช้งบประมาณ 
7.จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
8.ด าเนินกิจกรรม 
9.ก ากับติดตามการด าเนินงาน 
   ตามกิจกรรมในโครงการ 
10.ประเมินความพึงพอใจ 
11.เก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ผล 
     การด าเนินโครงการ 
12.สรุปผลการด าเนินโครงการ 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนของศูนย์
การศึกษา 
พิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 
๑๒๐ คน 
๒. บุคลากร ของศูนย์
การศึกษา 
พิเศษ เขตการศึกษา ๕  
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 
๔๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน 
นักเรียนสามารถปรับตัวให้ 
เข้ากับสถานที่ต่าง ๆและการ
ปฏิบัติตนในสังคม 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน 
นักเรียนเรียนรู้วันส าคัญและ
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน 
นักเรียนเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
ในสังคม และสามารถอยู่
ร่วมกับสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 

๗. โครงการส่งเสริม
ระบบการให้บริการ
เทคโนโลยี  
สิ่งอ านวยความ

๑. เพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนเรียนรวมและศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต ๕ 

๑. วิเคราะห์สภาพปัญหา 
๒. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
จากผู้บริหาร 
๓. ขออนุมัติผู้บริหารโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
๑.ครูและบุคลากรโรงเรียน
เรียนรวม  สพป.สพ.๑ , 
สพป.สพ.๒, สพป.สพ.๓, 



๒๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

สะดวก สื่อบริการ 
และความช่วยเหลือ 
อ่ืนใดทางการศึกษา 
 

จังหวัดสุพรรณบุรี ให้มี
ความรู้เรื่องการขอรับสิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการและความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา 
๒. เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท า IEP 
ON LINE ได้อย่างถูกต้อง  
 

๔. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานด าเนินงานตาม
โครงการ 
๕. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
๖. จัดท าแบบประเมิน
โครงการฯ 
๗. จัดท าแบบประเมินความพึง
พอใจ 
๘. ขออนุมัติการใช้งบประมาณ
ตามโครงการ 
๙. จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในกจิกรรม 
๑๐. ก ากับ ติดตามประเมินผล 
โครงการฯ 
๑๑. ประเมินความพึงพอใจของ
โครงการฯ 
๑๒. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ผลการประเมิน 
๑๓. สรุปผลการด าเนิน
โครงการฯ 

จ านวน  ๖๐  คน  
๒.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขต ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  
จ านวน ๔๐ คน 
 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ของครูและ
บุคลากรในโรงเรียนเรียนรวม 
ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับ
ความรู้เรื่องการจัดท าIEP ON 
LINE อยู่ในระดับมาก 
 

๘. โครงการส่งเสริม
การให้บริการใน
โรงเรียนจัดการเรียน
รวม 
  - กิจกรรมคัดกรอง 
  - กิจกรรมนิเทศ 
ติดตาม   
 

๑.เพ่ือคัดกรองนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงที่จะมีความ
บกพร่องในโรงเรียนเรียน
รวม 
๒.เพ่ือนิเทศ ติดตาม ให้
ค าแนะน าโรงเรียนที่
จัดการเรียนรวม ในการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมี
ความบกพร่อง  
 

๑. วิเคราะห์สภาพปัญหา 
๒. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
จากผู้บริหาร 
๓. ขออนุมัติผู้บริหารโรงเรียน 
๔. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานด าเนินงานตาม
โครงการ 
๕. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
๖. จัดท าแบบประเมิน
โครงการฯ 
๗. จัดท าแบบประเมินความพึง
พอใจ 
๘. ขออนุมัติการใช้งบประมาณ
ตามโครงการ 

เชิงปริมาณ 
๑. จ านวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่
คัดกรอง จ านวน ๕๐๐ คน  
๒. จ านวนโรงเรียนที่จัดการ
เรียนรวม จ านวน ๘๐ 
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่
มีความเสี่ยงได้รับการคัดกรอง 
๒.ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน
เรียนรวมที่ได้รับการนิเทศ
สามารถจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กท่ีมีความบกพร่องได้
สอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 



๒๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๙. จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในกิจกรรม 
๑๐. ก ากับ ติดตามประเมินผล 
โครงการฯ 
๑๑. ประเมินความพึงพอใจของ
โครงการฯ 
๑๒. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ผลการประเมิน 
๑๓. สรุปผลการด าเนิน
โครงการฯ 
 

 

๙. โครงการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้
ส าหรับบุคคลออทิ
สติกในห้องเรียน
คู่ขนาน 
 
 

1. เพื่อเสริมสร้างการ
เรียนรู้ด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม ภาษา 
ความคิดสร้างสรรค์ 
จินตนาการ และการรับรู้ 
แก่นักเรียนออทิสติก 

2. เพื่อจัดกิจกรรมการ
สื่อสารโดยการแลกเปลี่ยน
รูปภาพแก่นักเรียนออทิ
สติกและผู้เกี่ยวข้อง 

3. เพื่อผลิตสื่อการเรียน
การสอนเสริมทักษะ
วิชาการส าหรับนักเรียน
ออทิสติก 
4. เพื่อปรับปรุงพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ สวนกระตุ้น
การรับรู้ ในการพัฒนา 
ด้านการรับรู้ทางประสาท
สัมผัสของนักเรียน 

๑. วิเคราะห์สภาพปัญหา 
 ๒. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ส าหรับบุคคล 
ออทิสติกในห้องเรียนคู่ขนาน 
 ๓. ขออนุมัติโครงการ 
 ๔. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ 
 ๕. จัดท าแบบประเมิน 
  - ประเมินทักษะการเรียนรู้ 
  - ประเมินโครงการ 
  - ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
๖. ขออนุมัติการใช้งบประมาณ
ตามโครงการ 
 ๗. จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในการด าเนินโครงการ 
 ๘. ด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
         กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้าง
การเรียนรู้ด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม ภาษา ความคิด
สร้างสรรค์ จินตนาการ และ
การรับรู้ 
         กิจกรรมที่ 2 ผลิตสื่อ
การเรียนการสอนเสริมทักษะ
วิชาการ 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนห้องเรียนคู่ขนาน
ส าหรับบุคคลออทิสติก
โรงเรียนวัดเสาธง และ
โรงเรียนสมเด็จพระวันรัต 
จ านวน ๑๗ คน 
2.ผู้ปกครองของนักเรียน
ห้องเรียนคู่ขนานส าหรับ
บุคคลออทิสติกโรงเรียนวัด
เสาธง และโรงเรียนสมเด็จ
พระวันรัต จ านวน ๑๗ คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ห้องเรียนคู่ขนานส าหรับ
บุคคลออทิสติกได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม ภาษา
ความคิดสร้างสรรค์ 
จินตนาการ และการรับรู้ 
อย่างเต็มศักยภาพ 
2.ร้อยละ ๘0 ของนักเรียน
ห้องเรียนคู่ขนานส าหรับ
บุคคลออทิสติกได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 



๒๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

         กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุง
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สวนกระตุ้น
การรับรู้   
๙. ก ากับ ติดตามประเมินผล  
 ๑๐. ประเมินทักษะการเรียนรู้ 
 ๑๑. ประเมินโครงการ 
 ๑๒. ประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  
 ๑๓. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ผลการประเมิน 
 ๑๔. สรุปผลการด าเนิน
โครงการ 
 

3.ร้อยละ ๘0 ของนักเรียน
ห้องเรียนคู่ขนานส าหรับ
บุคคลออทิสติกได้รับบริการ
สอนเสริมทักษะวิชาการ 
 

๑๐. โครงการจัดตั้ง
หน่วยบริการ 
 

๑.เพ่ือให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรีมีหน่วยบริการ
ส าหรับให้บริการทาง
การศึกษาส าหรับเด็กพิการใน
พ้ืนที่ อ.ดอนเจดีย์ อ.บางปลา
ม้า และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
๒.เพ่ือให้เด็กพิการใน
ชุมชนได้รับสิทธิและ
โอกาสทางการศึกษาอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียม  
สามารถเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
๓.  เพ่ือให้เด็กพิการได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ และมี
พัฒนาการดีขึ้น 

๑. วิเคราะห์สภาพปัญหา 
๒. จัดท าโครงการจัดตั้งหน่วย 
๓. ขออนุมัติผู้บริหาร 
๔. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 
๕. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ 
๖. จัดท าค าขอจัดตั้งหน่วย
บริการ 
๗.ขออนุมัติการใช้งบประมาณ
ตามโครงการ 
๘.จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การด าเนินโครงการ 
๙.จัดตั้งหน่วยบริการ 
๑๐.ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล 
๑๑.ประเมินความพึงพอใจผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
๑๒. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ผลการประเมิน 
๑๓.สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

 

๑. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรีมีหน่วยบริการ
ส าหรับให้บริการทาง 
การศึกษาส าหรับเด็กพิการใน
พ้ืนที่ อ าเภอดอนเจดีย์ และ
อ าเภอบางปลาม้าและพ้ืนที่
ใกล้เคียง 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของเด็กพิการ
ในชุมชนได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
และ เท่าเทียมสามารถเข้าถึง
บริการทางการศึกษาได้อย่าง
ทั่วถึง 
 ๓. ร้อยละ ๘๐ ของเด็กพิการ
ได้ รั บการ พัฒนาศักยภาพ 
และมีพัฒนาการดีขึ้น 
 



๒๘ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๑. โครงการ
ส่งเสริมการเตรียม
ความพร้อมส่งต่อ
นักเรยีน 
 

1. เพื่อให้นักเรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ที่มีความพร้อมในการส่ง
ต่อจากศูนย์การศึกษา
พิเศษ                      
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี ส่งต่อไปยัง
โรงเรียนเฉพาะความพิการ
หรือโรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนร่วมหรือ
สถานศึกษาอ่ืนในระดับที่
สูงขึ้น 
    2. เพ่ือให้นักเรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ
สามารถปรับตัวในการเข้า
รับบริการในโรงเรียน
เฉพาะความพิการหรือ
โรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วมหรือสถานศึกษา
อ่ืนในระดับที่สูงขึ้น 
 

1.ขั้นวางแผน(P : Plan) 
1.1 วิเคราะห์สภาพปัญหา 
1.2 จัดท าโครงการส่งเสริมการ
เตรียมความพร้อมส่งต่อ
นักเรียน 
1.3 ขออนุมัติจากผู้บริหารศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
1.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 
2) กิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือให้เด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
3) กิจกรรมเตรียมความพร้อม
เด็กพิการเข้าสู่สถานศึกษา   
4) กิจกรรมจัดท าเอกสารเพื่อ
การส่งต่อ 
3. ติดตาม/ตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ (C) 
3.1  
ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมในโครงการ  
3.2 แบบประเมินโครงการ 
3.3 ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.4 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ผลการประเมินโครงการ 
3.5 สรุปผลการด าเนินงาน 
การปรับปรุงแก้ไขการด าเนิน
โครงการครั้งต่อไป (A) 
4.1 คณะกรรมการด าเนิน
โครงการประชุมปรึกษาหารือ
วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุงการด าเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
4.2 รายงานผลการด าเนิน

เชิงปริมาณ 
เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษที่มีความพร้อมในการส่ง
ต่อ  จ านวน  20 คน 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษที่
มีความพร้อมในการส่งต่อ 
สามารถเข้าเรียนในโรงเรียน
เฉพาะความพิการหรือ
โรงเรียนแกนน าจัดการเรียน
ร่วมหรือสถานศึกษาอ่ืนใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษที่
มี 



๒๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

โครงการ 
๑๒. โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

1 นักเรียนศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับ
แบบฝึกหัด/หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน และ
เครื่องแบบนักเรียนโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 
2.นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ
เฉพาะบุคคลโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

๑. วิเคราะห์สภาพปัญหา 
๒. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
จากผู้บริหาร 
๓. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานด าเนินงานตาม
โครงการ 
๔. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
๕. จัดท าแบบประเมิน
โครงการฯ 
๖. จัดท าแบบประเมินความพึง
พอใจ 
๗.จัดท าแบบสังเกตพฤติกรรม 
๘. ขออนุมัติการใช้งบประมาณ
ตาม 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน 120 คน 

๑๓.โครงการอาชา
บ าบัด 

1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายในด้าน
การทรงตัว การควบคุม
การเคลื่อนไหว และ         
มีสหสัมพันธ์ของการ
เคลื่อนไหวร่างกายท่ีดีขึ้น 
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
ควบคุมตัวเอง มีพฤติกรรม
ที่เหมาะสม อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้ อย่างมี
ความสุข 
 

๑. วิเคราะห์สภาพปัญหา 
๒. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
จากผู้บริหาร 
๓. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานด าเนินงานตาม
โครงการ 
๔. ประชุมวางแผนกา
ด าเนินงาน 
๕. จัดท าแบบประเมิน
โครงการฯ 
๖. จัดท าแบบประเมินความพึง
พอใจ 
๗. ขออนุมัติการใช้งบประมาณ
ตามโครงการ 
๘. จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในกิจกรรม 
๙. ก ากับ ติดตามประเมินผล 
โครงการฯ 
๑๐. ประเมินความพึงพอใจของ
โครงการฯ 

เชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
อาชาบ าบัด  ศูนย์การศึกษา
พิเศษ  เขตการศึกษา 5  
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 
๗๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายในด้านการ
ทรงตัว การควบคุม การ
เคลื่อนไหว และมีสหสัมพันธ์
ของการเคลื่อนไหวร่างกายท่ีดี
ขึ้น 
๒.นักเรียนสามารถควบคุม
ตัวเอง มีพฤติกรรมที่
เหมาะสม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
๓.นักเรียนและผู้ปกครองที่
เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในระดับดีมาก 



๓๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๑. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ผลการประเมิน 
๑๒. สรุปผลการด าเนิน
โครงการฯ 

 
 

๑๔. โครงการส่งเสริม
การแลกเปลี่ยน
รูปภาพเพ่ือการสื่อสาร 
(PECS) 

 

1. เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  ให้มี
ความรู้ความเข้าใจและ
สามารถใช้การแลกเปลี่ยน
รูปภาพเพ่ือการสื่อสาร 
(PECS: Picture 
Exchange 
Communication 
System) 
2. เพ่ือให้นักเรียนที่ไม่
สามารถสื่อสารบอกความ
ต้องการได้ใช้การสื่อสาร
ทางเลือกโดยการ
แลกเปลี่ยนรูปภาพเพ่ือ
การสื่อสาร (PECS: 
Picture Exchange 
Communication 
System) 
 

1. วิเคราะห์สภาพปัญหา 
2. จัดท าโครงการส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนรูปภาพเพ่ือการสื่อสาร 
(PECS) 
3. ขออนุมัติผู้บริหารศูนย์ฯ 
4. จัดท าค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 
5. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ 
6. จัดท าแบบประเมิน 
7. ขออนุมัติการใช้งบประมาณ
ตามโครงการ 
8. จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในการด าเนินโครงการ 
9. ด าเนินจัดกิจกรรมอบรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ  การ
แลกเปลี่ยนรูปภาพเพ่ือการ
สื่อสาร 
10. กิจกรรมการใช้การสื่อสาร
ทางเลือกโดยการแลกเปลี่ยน
รูปภาพเพ่ือการสื่อสาร (PECS: 
Picture Exchange 
Communication System) 
ส าหรับนักเรียนที่ไม่สามารถ
สื่อสารด้วยการพูด 
11. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินกิจกรรมอบรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ  การ
แลกเปลี่ยนรูปภาพเพ่ือการ
สื่อสาร (PECS) 
12. ประเมินความพึงพอใจของ

เชิงปริมาณ 
1 .  ค รู แ ล ะบุ ค ล าก รศู น ย์
การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน  
70  คน 
2. นักเรียนที่มารับบริการ
ศู นย์ ก า รศึ กษา พิ เ ศษ เขต
ก า ร ศึ ก ษ า  5  จั ง ห วั ด
สุพรรณบุรี  จ านวน  30  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจและ
สามารถใช้การแลกเปลี่ยน
รูปภาพเพ่ือการสื่อสาร 
(PECS: Picture Exchange 
Communication System) 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ ใช้การ
สื่อสารทางเลือกโดยการ
แลกเปลี่ยนรูปภาพ เพื่อการ
สื่อสาร (PECS: Picture 
Exchange 
Communication System) 
ได้ 
 



๓๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
13. ประเมินโครงการส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนรูปภาพเพ่ือการ
สื่อสาร (PECS) 
3.4 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ผลการประเมิน 
14. สรุปผลการด าเนิน
โครงการ 
15. คณะการรมการด าเนิน
โครงการประชุมปรึกษาหารือ
วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุงการด าเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
16. เขียนรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

๑๕. โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ส าหรับบุคคลที่มี
ความต้องการจ าเป็น
พิเศษและผู้ปกครอง 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนและ
บุคลากรของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี มีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี 
๒. เพ่ือปูองกันโรคระบาด
ที่อาจเกิดข้ึนในศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี 
 

๑.ขั้นเตรียมการ(Plan)            
๑.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา     
๑.๒ จัดท าโครงการโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพส าหรับบุคคลที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
และผู้ปกครอง                              
๑.๓ ขออนุมัติผู้บริหารโรงเรียน
๑.๔ ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการด าเนินโครงการ 
๑.๕ จัดท าแบบประเมิน                   
- ความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม                                     
๒. ขั้นด าเนินการ(Do)           
๒.๑ ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน                            
๒.๒ จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน      
- กิจกรรมห้องพยาบาล               
- กิจกรรมรณรงค์วันต่างๆ           
- กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้าน
สุขภาพแก่นักเรียน ผู้ปกครอง 
และบุคลากร                               

เชิงปริมาณ                               
๑. มีการตรวจสุขภาพ
นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน
และบุคลากรในศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี ในด้านต่างๆ 
อย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง  
ร้อยละ ๑๐๐                                          
๒. มีการปฐมพยาบาล
เวชภัณฑ์ที่เพียงพอกับความ
ต้องการของผู้เรียน ร้อยละ 
๘๐ 
 เชิงคุณภาพ                            
๑. ผู้เรียนมีพัฒนาการท่ีดี  มี
สุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์                                
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการใน
ระดับ มาก 



๓๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

- การส่งต่อผู้ปุวย                   
๒.๓ แต่งตั้งคณะด าเนินงาน  
๒.๔ จัดซื้อและจัดจ้าง  เตรียม
วัสดุ อุปกรณ์                              
- จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์              
- กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ               
- อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ     
- การส่งต่อผู้ปุวย                        
- จัดซื้อแบบบันทึกตรวจ
สุขภาพ 
๓. ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล 
(Check)                                         
๓.๑ ด าเนินกิจกรรมต่างๆตาม
โครงการตามข้อ ๒                
๓.๒ ก ากับ ติดตามประเมินผล 
รายกิจกรรม(ระบุแต่ละ
กิจกรรม)๔. ขั้นแก้ไข/พัฒนา/
ปรับปรุง (Action)                                 
๔.๑ ประเมินและสรุปผลการ
จัดกิจกรรม                                  
๔.๒ รายงานโครงการ   

๑๖.โครงการออก
ก าลังกายในน้ า 
 

1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านร่ างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสั งคม การ
เรียนรู้และการรับรู้ของเด็ก
ที่ มี ค ว า ม บ ก พ ร่ อ ง ทุ ก
ประเภท 
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การฟ้ืนฟู และการจัดการ
เรียนการสอน ส าหรับเด็ก
ที่มีความบกพร่องทุก 

1.ขั้นวางแผน(P : Plan) 
1.1 วิเคราะห์สภาพปัญหา 
1.2 จัดท าโครงการการออก
ก าลังกายในน้ า 
1.3 ขออนุมัติจากผู้บริหารศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
1.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 
1.5 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
วางแผนการด าเนินงานตาม
โครงการ 
1.6 ประสานงานกับผู้ที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงานตาม
โครงการ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนที่มารับบริการที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน 20 คน 
2. ผู้ปกครองนักเรียนที่มารับ
บริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน 20 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
สังคม การเรียนรู้และการรับรู้



๓๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1.7 ส ารวจเด็กมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษเข้าร่วมโครงการ
การออกก าลังกายในน้ า 
1.8 จัดท าแบบประเมิน 
     - แบบประเมินศักยภาพ
ผู้เรียนก่อนหลังเข้าร่วม
โครงการ 
     - แบบประเมินโครงการ 
     - แบบประเมินความพึง
พอใจ 
2.ขั้นด าเนินการ (D : Do)  
2.1 ขออนุมัติการใช้
งบประมาณตามโครงการ 
2.2 จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในการด าเนินกิจกรรม 
2.3 ด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
1) ประเมินศักยภาพผู้เรียน
ก่อนเข้าร่วมโครงการ 
2) กิจกรรมจัดท าแผนการออก
ก าลังกายในน้ า 
3) จัดกิจกรรมการการออก
ก าลังกายในน้ า 
4) ประเมินศักยภาพผู้เรียนหลัง
เข้าร่วมโครงการ 
3. ติดตาม/ตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ (C) 
3.1 ก ากับ ติดตามกา
ด าเนินงานตามกิจกรรมใน
โครงการ  
3.2 แบบประเมินโครงการ 
3.3 ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.4 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ผลการประเมินโครงการ 
3.5 สรุปผลการด าเนินงาน 
4. การปรับปรุงแก้ไขการ

เพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
มีความสุขในการออกก าลัง
กายในน้ าในระดับมาก 
3. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมใน
ระดับมาก 



๓๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ด าเนินโครงการครั้งต่อไป (A) 
4.1 คณะกรรมการด าเนิน
โครงการประชุมปรึกษาหารือ
วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุงการด าเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
4.2 รายงานผลการด าเนิน
โครงการ  

 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑. โครงการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 
 

๑.  เพ่ือเป็นการวางแผน
ในการบริหารจัดการศึกษา
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา  ๕  จังหวัด
สุพรรณบุรี  ในปีการศึกษา 
๒๕๕๙  
๒.  เพ่ือให้การบริหารจัด
การศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ  เขต
การศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี   ใช้หลักการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร 
๓.  เพ่ือก าหนดรูปแบบ  
วิธีการด าเนินงาน  และ
งบประมาณในการบริหาร
โครงการ ที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 

1. ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
๑.๑ วางแผนการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 
๑.๒ จัดท าโครงการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา  ๒๕60  
๑.๓ ขออนุมัติผู้บริหาร 
๑.๔ จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน 
๑.๕ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
๑.๖ จัดท าแบบประเมิน 
      - ความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 
๒. ด าเนินการตามแผน (DO) 
๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณ
ตามโครงการ 
๒.๒ จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
๓. ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล  
ด าเนินงานตามโครงการใน 
๓. ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล 

๓.๒.๑  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เ ข ต ก า ร ศึ ก ษ า  5  จั ง ห วั ด
สุพรรณบุรี  มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เพ่ือเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
3.๒.๒ ร้อยละ ๘๐ของครูศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีวิธีการ
ในกา ร จั ดท า โ ค ร งก า ร   มี
ร ายงานโคร งการและสรุ ป
โ ค ร ง ก า ร  ต า ม รู ป แ บ บ ที่
ก าหนดให้ 
 



๓๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

(CHECK) 
๓.๑ ก ากับ ติดตามการ. 
๓.๒ ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
๓.๓ ประเมินโครงการ 
๓.๔ สรุปผลการด าเนินโครงการ 
๔. ขั้นแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง 
(ACTION) 
๔.๑ คณะกรรมการด าเนิน
โครงการประชุมปรึกษาหารือ
วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 
๔.๒ เขียนรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

๒. โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
ให้เหมาะสมกับการ
ให้บริการบุคคลที่มี
ความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 

 1.เพ่ือให้มีห้องเรียนที่เอ้ือ
ต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
2.เพ่ือให้นักเรียนมีสถานที่
มี ค ว า ม พ ร้ อ ม  มี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
ปลอดภั ยและสามารถ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการ เรี ยนการสอนที่
ส่ ง เสริม พัฒนาการทาง
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์
และสังคม  การเรียนรู้และ
รับรู้  
3.เ พ่ื อ พั ฒ น าป รั บ ป รุ ง
อาคารสถานที่ภายในและ
ภายนอก และอุปกรณ์ที่
ช า รุ ด ใ ห้ ส า ม า ร ถ ใ ช้
ประโยชน์ได้ 

๑.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา 
1.2 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ
จากผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ 
1.3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 
1.4 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
วางแผนการด าเนินงาน 
๑.๕ จัดท าแบบประเมิน  
  -ความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 - ความพึงพอใจผู้มารับบริการ 
 
 

1. ห้องเรียน ห้องออกก าลัง
กาย ห้องเรียนระดับทักษะ
การด ารงชีวิต สนามออก
ก าลังกาย ท่อระบายน้ า
ภายในบริเวณศูนย์การศึกษา
พิเศษ  เขตการศึกษา 5  
จังหวัด สุพรรณบุรี ได้รับการ
ปรับปรุงอย่างน้อย 90 % 
 2.   นักเรียน ที่มารับบริการ
สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ส่งเสริม
พัฒนาการทางร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์และสังคม  การเรียนรู้
และรับรู้มีความพึงพอใจต่อการ
ใช้บริการ ในระดับมาก 
 

๓.โครงการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้
ตามแนวการศึกษา

1.เพ่ือพัฒนานักเรียนฝุาย
บกพร่องทางการได้ยิน
ได้รับการพัฒนาให้เป็น

1.จัดท าโครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรูตามแนวการศึกษา
วอลดอร์ฟ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินของศูนย์



๓๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

วอลดอร์ฟ มนุษย์ที่มีบุคลิกภาพที่
สมดุลเต็มศักยภาพ 
2.เพ่ือให้นักเรียนฝุาย
บกพร่องทางการได้ยินได้
เรียนรู้วิถีชีวิตตาม
ธรรมชาติ 
 
 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.ขออนุมัติผู้บริหาร 
4.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
5.จัดท าแบบประเมิน 
6.ขออนุมัติการใช้งบประมาณ 
7.จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
8.ด าเนินกิจกรรม 
9.ก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมในโครงการ 
10.ประเมินความพึงพอใจ 
11.เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผล
การด าเนินโครงการ 
12.สรุปผลการด าเนินโครงการ 

การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 5 
คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 80 ของนักเรียน
บกพร่องทางการได้ยินให้ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่มีบุลิก
ภาพที่สมดุล เต็มศักยภาพ 
2.ร้อยละ 80 ของนักเรียน
บกพร่องทางการได้ยินได้เรียนรู้
วิถีชีวิตตามธรรมาต ิ
 

 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑. โครงการธรรมะ
พัฒนาจิต 
 

1.เพ่ือกลมเกลาจิตใจ
บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา5 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
2.เพ่ือให้บุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา5 จังหวัด
สุพรรณบุรีได้มีความรู้ใน
ด้านพระพุทธศาสนาการ
ครองตนอย่างมีความสุข 
3.เพ่ือให้บุคลากรของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา5 จังหวัด
สุพรรณบุรีน าหลักธรรมไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1.วางแผนด าเนินการ 
2.ด าเนินการตามแผน 
2.1 ขออนุมัติการใช้งบประมาณ
โครงการ 
2.2จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการด าเนินโครงการ 
2.3ด าเนินจัดอบรมธรรมะพัฒนา
จิต 
 

เชิงปริมาณ 
๑.บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา5 จังหวัด
สุพรรณบุรีจ านวน78คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ80เพื่อให้บุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา5 จังหวัดสุพรรณบุรี
ได้ปฎิบัติธรรมะเพ่ือการพัฒนา
จิตใจและฝึกสมาธิ 
 2. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา5 จังหวัดสุพรรณบุรี
สามารถน าความรู้ในด้านธรรมะ
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

๒. โครงการพัฒนา
บุคลากรศูนย์

๑.เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต

๑.วางแผนด าเนินการ 
๒.ด าเนินการตามแผน 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา



๓๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
๒.1 กิจกรรมอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคการจัดการ
เรียนการสอน 
๒.2 กิจกรรมทัศน
ศึกษา และศึกษาดู
งาน 

 

การศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี สร้าง
สัมพันธภาพที่ดี สร้าง
ความสามัคคีความเป็นน้ า
หนึ่งใจเดียวกันและ
ส่งเสริมศักยภาพของ
บุคลากร 
๒.เพ่ือให้บุคลากรได้มีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมของ
สมาคมชาวศึกษา
สงเคราะห์และศึกษาพิเศษ 
๓.เพือสร้างขวัญและ
ก าลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุก
คนในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี 
๔.เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี มีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานพร้อมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

๓.ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ 
๔.การปรับปรุงแก้ไขด าเนิน
โครงการครั้งต่อไป 

พิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน ๒๕ คน 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน ๑๐ คน 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน ๗๘ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๘๐ ของครูและ
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรีมีทักษะการแข่งขัน
กีฬาเพ่ิมมากข้ึน 
๒.ร้อยละ ๘๐ ของครูและ
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรมของ
สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์
และศึกษาพิเศษ 
๓.ร้อยละ ๘๐ ของครูและ
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรีมีความพึงพอใจใน
กิจกรรมและเกิดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานพร้อมปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.โครงการ ส่งเสริม
การจัดท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 
 

1. เพ่ือให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าวิจัยใน
ชั้นเรียน ส าหรับนักเรียนที่
มีความต้องการ   จ าเป็น
พิเศษทุกประเภท 
2. เพ่ือพัฒนาให้ครู
สามารถน าการวิจัยในชั้น
เรียนมาพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้และจัด

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3. วางแผนการด าเนินงาน
ประชุม 
4. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ 
5. จัดท าแบบประเมินโครงการ 
6. จัดอบรมบุคลากรในศูนย์ฯ 
เกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เชิงปริมาณ 
1. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จ านวน 39 คน มี
งานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง     
ใน 1 ปีการศึกษา 
2. วิทยากร จ านวน 1 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 100 ของครูมี
ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยสามารถ



๓๘ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

กิจกรรม การเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน โดย
แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
     1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ
กระบวนการจัดท าวิจัยในชั้น
เรียน และการเก็บรวบรวมข้อมูล   
     2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและ
อภิปรายผล 
     3. การน าเสนอผลการวิจัย 
7. บุคลากรทุกคนส่งผลงานวิจัย 
ตามปฏิทินที่วางไว้ 
8. ก ากับติดตามประเมินผล 
9. ประเมินโครงการ 
10. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
11. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
ตามโครงการ 
12. สรุปผลการด าเนินงาน 

น าความรู้มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 100 ของครู
สามารถจัดท างานวิจัยในชั้น
เรียน และพัฒนากระบวนวิจัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.โครงการ พัฒนา
ทักษะการใช้ ICT 
เพ่ือการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถและพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ให้กับครู
ในการใช้สื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
๒. เพ่ือพัฒนาให้ครู
สามารถผลิตสื่อการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพและความสนใจ
ของผู้เรียน 
๓. ครูและนักเรียนสามารถ
น าสื่อการเรียนการสอนที่
ได้ไปใช้กับผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

๑. วางแผนการจัดท าโครงการ
พัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการ
เรียนรู้ 
๒. จัดท าโครงการพัฒนาทักษะ
การใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT 
เพ่ือการเรียนรู้ 
๔. ขออนุมัติโครงการจาก
ผู้บริหาร 
๕. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ 
6. ขออนุมัติการใช้งบประมาณ 
7. จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
8. ด าเนินกิจกรรม 
9. ก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมในโครงการ 

เชิงปริมาณ 
๑. ครูมีสื่อการเรียนการสอน
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
เพียงพอต่อการใช้งาน 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของครูได้รับการ
พัฒนา และมีการจัดอบรมการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูมคีวามสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  และ
มีทักษะที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 
๒. ครูสามารถใช้/พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอน 



๓๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

 
 
 
 

10. ประเมินความพึงพอใจ 
11. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ผลการด าเนินโครงการ 
12. สรุปผลการด าเนินโครงการ 

 

๕.โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบ
บริหารงานพัสดุ แก่
บุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี 

 

1. เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
ของครูและบุคลากรใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถน าไป
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
2. เพื่อให้การบริหาร
จัดการและด าเนินงานตาม
บทบาทของศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
3. เพื่อลดปัญหาและ
อุปสรรคจากการท างาน
ด้านการพัสดุให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน 

1.วางแผนด าเนินการ (PLAN) 
1.1 วางแผนจัดท าโครงการเพ่ือ
ขออนุมัติ 
1.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน 
1.3 ประชุมคณะท างานเพ่ือวาง
แผนการด าเนินงาน 
2. ด าเนินการตามแผน (DO) 
2.1ขออนุมัติการใช้งบประมาณ
ตามโครงการ 
2.2ประชุมคณะท างานเพ่ือ
วางแผน 
2.3จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการตาม
โครงการ 
2.4 ด าเนินการจัดกิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
(ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 36 คน) 
3.ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล  
(CHECK)  
3.1 ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.2เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผล
การประเมินโครงการ 
3.3สรุปผลการด าเนินโครงการ 
4. ขั้นแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง
(ACTION) 
4.1 คณะกรรมการด าเนิน
โครงการประชุมปรึกษาหารือ
วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการ 
4.2 รายงานผลการด าเนินงาน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 
50 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ครูและบุคลากร
ในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติงานพัสดุตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ อย่างถูกต้อง 
เป็นระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
2. ร้อยละ 80 ครูและบุคลากร
ในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
สามารถปฏิบัติงานพัสดุตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ ลดปัญหาและ
อุปสรรคจากการท างานด้าน
การพัสดุ 
3. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมใน
ระดับมาก 
 
 



๔๐ 
 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษใน
จังหวัดสุพรรณบุรีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑. โครงการ
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่  
 
 

1.เพ่ือให้คนพิการ 
หน่วยงานราชการอ่ืนๆ 
และสาธารณะชน เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ
ได้อย่างทั่วถึง 
2.เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย 

1. วิเคราะห์สภาพปัญหา 
2. จัดท าโครงการการงาน
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
3. ขออนุมัติผู้บริหาร 
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าโครงการงาน
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
5. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ 
6. จัดท าแบบประเมิน 
7. ขออนุมัติการใช้งบประมาณ
ตามโครงการ 
8. จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการด าเนินกิจกรรม 
9. ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมในโครงการงาน
ประชาสัมพันธ์และเผลแพร่ 
10. ประเมินโครงการ  
11. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
12. เก็บรวบรวมการวิเคราะห์ผล
การประเมินโครงการ 
13. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

เชิงปริมาณ 
1.  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออน์
ไลน์ ๒ ช่องทาง  
2.  ส.ค.ส สวสัดีปีใหม่ จ านวน 
๓๐๐ ใบ 
3. จัดท าโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ 1,๐๐๐ ใบ              
๔.  จัดท าแฟูมใส่เอกสาร 
๑,๐๐๐ เล่ม 
5.  จัดท าบูธประชาสัมพันธ์ 
เชิงคุณภาพ 
1.  คนพิการ หน่วยงานราชการ
อ่ืนๆ และสาธารณะชน เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารการจัดการศึกษา 
ส าหรับคนพิการได้อย่างทั่วถึง 
2.  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 

 



๔๑ 
 

กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการให้บริการส าหรับบุคคลที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑. โครงการส่งเสริม
การด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัด
การศึกษาคนพิการ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
ให้ภาคีเครือข่ายในจังหวัด
สุพรรณบุรี มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการส่งเสริม
การจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี 
2. เพ่ือจัดท าแผนส่งเสริม
การจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการในจังหวัด
สุพรรณบุรี และยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา
ทั้ง 9 ประเภทในจังหวัด
สุพรรณบุรี 
 

1.วางแผนด าเนินการ  
วิเคราะห์สภาพปัญหาจัดท า
โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ 
 ขออนุมัติผู้บริหาร 
2. ด าเนินการตามแผน ขออนุมัติ
การใช้งบประมาณตามโครงการ
จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การ  และจัดประชุม
คณะอนุกรรมการฯ       
3. ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ  
ก ากับ ติดตามประเมินผล
ประเมินโครงการ 
 ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ผลการประเมิน
โครงการ 
4. การปรับปรุงแก้ไขการด าเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
 

เชิงปริมาณ 
1. คณะอนุกรรมการส่งเสริม
การจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการจังหวัดสุพรรณบุรี  
จ านวน 26 คน (จาก 26 
หน่วยงาน) 
2. การขับเคลื่อนแผนส่งเสริม
การจัดการศึกษาส าหรับ  คน
พิการในจังหวัดสุพรรณบุรี และ
ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาท้ัง 9 ประเภทใน
จังหวัดสุพรรณบุรี            
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของภาคี
เครือข่ายในจังหวัดสุพรรณบุรี 
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ
จังหวัดสุพรรณบุรี 
2. จังหวัดสุพรรณบุรีมีการ
ขับเคลื่อนแผนส่งเสริมการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการใน
จังหวัดสุพรรณบุรี และยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาทั้ง 9 
ประเภทในจังหวัดสุพรรณบุรี  
อย่างต่อเนื่อง 

2.โครงการจัดท า
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่าง
ศูนย์ฯกับหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 

1.เพ่ือจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี กับ
หน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง 

1.วางแผนการด าเนินการ 
2. ด าเนินการตามแผน 
3.ติดตาม/ตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ (C) 
4.การปรับปรุงแก้ไขการด าเนิน
โครงการครั้งต่อไป 

เชิงปริมาณ 
จัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรีกับหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ๒ 
หน่วยงาน 



๔๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

2.เพ่ือประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการท าบันทึก
ข้อตกลงร่วมกัน 

เชิงคุณภาพ 
จัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรีกับหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

๓. โครงการกีฬา
สัมพันธ์ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี 

1. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่
ดีระหว่างนักเรียน 
บุคลากร และผู้ปกครอง 
ศูนย์ศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี 
2. เพื่อให้นักเรียน 
บุคลากร และผู้ปกครอง 
ศูนย์ศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี  
มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมร่วมกัน 
3. เพื่อให้นักเรียน 
บุคลากร และผู้ปกครอง 
ศูนย์ศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี 
มีสุขนิสัย สุขภาพกาย
แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี 

1.วางแผนการจัดท าโครงการ
กีฬาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี 
๒. จัดท าโครงการกีฬาสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
๔. ขออนุมัติโครงการจาก
ผู้บริหาร 
๕. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ 
6. ขออนุมัติการใช้งบประมาณ 
7. จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
8. ด าเนินกิจกรรม 
9. ก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมในโครงการ 
10. ประเมินความพึงพอใจ 
11. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ผลการด าเนินโครงการ 
12. สรุปผลการด าเนินโครงการ 

เชิงปริมาณ 
1 ครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 
70 คน 
2 นักเรียนและผู้ปกครอง ที่มา
รับบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน ๗๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อ
กัน 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม 
3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีสุขนิสัย สุขภาพกาย
แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี 
 
 

๔. โครงการพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพจิต
ของผู้ดูแลเด็กพิเศษ 

๑.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพร่างกายและ
สุขภาพจิตใจแก่ผู้ดูแล
นักเรียนที่มีความต้องการ

1.วางแผนการจัดท าโครงการ
พัฒนารูปแบบกิจกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพจิตของผู้ดูแลเด็ก
พิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 

เชิงปริมาณ 
ผู้ดูแลนักเรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 



๔๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

จ าเป็นพิเศษ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี 
๒.เพ่ือให้ผู้ดูแลนักเรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
มีสุขภาพร่างกายและ
สุขภาพจิตใจที่ดี 

๒. จัดท าโครงการรูปแบบ
กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพจิต
ของผู้ดูแลเด็กพิเศษ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
โครงการรูปแบบกิจกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพจิตของผู้ดูแล
เด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี 
๔. ขออนุมัติโครงการจาก
ผู้บริหาร 
๕. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ 
6. ขออนุมัติการใช้งบประมาณ 
7. จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
8. ด าเนินกิจกรรม 
9. ก ากับติดตามการ 

80 คน 
 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 80 ของผู้ดูแล
นักเรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษา
พิเศษเขตการศึกษา ๕ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแล
สุภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ 
2.ร้อยละ 80 ของผู้ดูแล
นักเรียนที่มี มีสุภาพร่างกาย
และสุขภาพจิตใจ 

 
๑๑. ผลการประเมินคุณภาพตนเองภายในรอบปีก่อนที่รายงาน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๔ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๔ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๔ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ๔ ดีเยี่ยม 
ภาพรวม ๔ ดีเยี่ยม 

 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  มีผลการประเมินคุณภาพภายใน            
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในภาพรวม  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
. 



๔๔ 
 

 

๑๒.  สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สภาพปัญหา  

๑. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเพ่ือน าผลไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานท าได้ไม่
ต่อเนื่อง 

๒. มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง และบุคลากรใหม่บางคนมีวุฒิ
การศึกษาไม่สอดคล้องกับการให้บริการเด็กท่ีมีความบกพร่อง 

๓. เด็กที่มีความบกพร่องบางส่วนมารับบริการไม่ต่อเนื่อง 
๔. ผู้ปกครองบางส่วนไม่มีเวลาในการดูแลและพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความบกพร่อง 

 จุดเด่น  
๑. เป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน  
๒. มีการให้ค าปรึกษากับผู้ปกครอง การให้ค าแนะน าผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ

บกพร่องได้อย่างต่อเนื่อง 
๓. มีองค์กร ภาคี เครือข่ายให้การสนับสนุนการด าเนินงานในการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ

บกพร่อง 
๔. มีการจัดตั้งหน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จ านวน  ๖ หนว่ยบริการ  

เพ่ือให้เด็กพิการที่อยู่ห่างไกลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
สามารถเข้ารับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
๑. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพ่ือให้ผู้พิการได้รับบริการ                    

ที่เหมาะสมตามสภาพความพิการ 
๒. ควรเสริมสร้างประสิทธิภาพและขวัญก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากร 
๓. จัดโปรแกรมในการพัฒนาศักยภาพเด็กให้ผู้ปกครองน าไปใช้เมื่อกลับบ้าน 
๔. ขยายการสร้างเครือข่ายทางการการศึกษา ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มี

ความบกพร่องทุกประเภท 



๔๕ 
 

ตอนที่ ๒ 
แผนพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสพุรรณบุร ี 

  
๑. การบริหารจัดการศึกษา  

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน                       
เป็น ๔ ฝุาย ได้แก่ ฝุายบริหารงานวิชาการ ฝุายบริหารแผนงานและงบประมาณ ฝุายบริหารงานทั่วไป               
ฝุายบริหารงานบุคคล ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิค ได้แก่ การพัฒนากระบวนการ PDCA SBM 
 

โครงสร้างการบริหารงาน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

กลุ่มบรหิารงานวิชาการ กลุ่มบริหารแผนงาน 
และงบประมาณ 

กลุ่มบรหิารงานทั่วไป กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
- งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI)  
  และเตรียมความพร้อม 
- งานบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
- งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ  เรียนร่วม                  
  การจัดการศึกษาในหอ้งเรียนคู่ขนานส าหรบั 
  บุคคลออทิสติก 
- งานส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟสูมรรถภาพ                  
คนพิการ โดยครอบครัว  และชุมชน 
- งานทะเบียนนักเรียน 
- งานวัดผลและประเมินผล 
- งานห้องสมุด / แหล่งเรียนรู ้
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานบริการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บรกิาร 
   และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  
   (ระบบคูปองการศึกษา) 
- งานพัฒนาและฝกึอบรมผู้ดูแลคนพกิาร  
  บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- งานให้ค าปรึกษา แนะแนว ส่งต่อ 
- งานจัดการศึกษาส าหรบัเด็กเจบ็ปุวย เรือ้รงั 
  ในโรงพยาบาล 
- งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  และรายงานผล 
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
- งานแผนงานและจัดต้ังงบประมาณ 
- งานศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานพัสดุ และสินทรัพย์ 
- งานควบคุมภายใน 
- งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
  และรายงานผล 
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
- งานอาคารสถานที่ 
- งานรักษาความปลอดภัย 
- งานยานพาหนะ 
- งานสัมพันธ์ชุมชน เครือข่าย  
  และวิเทศสัมพันธ์ 
- งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
- งานอนามัยและโภชนาการ 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- งานโสตทัศนูปกรณ์ 
- งานกิจกรรมนักเรียน 
- งานระดมทุนและทรัพยากร 
- งานธุรการและสารบรรณ 
- งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
  และรายงานผล 
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
- งานสรรหา บรรจุ และแต่งต้ัง 
- งานทะเบียนประวัติบุคลากร 
- งานพัฒนาครูและบุคลากร 
- งานสวัสดิการครูและบุคลากร 
- งานวินัยและรักษาวินัย 
- งานพิจารณาความดีความชอบ 
- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- งานมาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ 
- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
- งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
  และรายงานผล 
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะอนุกรรมการ / การจัดการ 
คณะกรรมการ                     

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มูลนิธิ / สมาคม 

 



๔๖ 
 

๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลกัษณ์ เอกลักษณ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 

 วิสัยทัศน์     เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ตามมาตรฐานการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 

พันธกิจ  
1. จัดและส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการทางการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. เป็นศูนย์การเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากร  เพ่ือยกระดับมาตรฐาน  การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่ 

มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ในจังหวัด 

สุพรรณบุรี 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านการให้บริการทางการศึกษา ส าหรับบุคคลที่มีความ 

ต้องการจ าเป็นพิเศษ ให้มีความเข้มแข็ง 
          เป้าประสงค์  

1. บุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษในจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับบริการทางการศึกษาด้วย 
กระบวนการที่หลากหลายตามช่วงวัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

2. บุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษพ่ึงพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเต็มศักยภาพ 
3. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการจัด 

การศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
4. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษา 

ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
5. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 

ด้านการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ในจังหวัดสุพรรณบุรีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
          6. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการให้บริการส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษอย่างเข้มแข็ง
และต่อเนื่อง 

อัตลักษณ์ สุขภาพจิตสดใส   สุขภาพกายแข็งแรง 
 

เอกลักษณ์ บริการเป็นหนึ่ง    เข้าถึงทุกกลุ่มเปูาหมาย 
 
๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี  ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือการส่งต่อ  พัฒนาศักยภาพเด็กพิการที่มีความบกพร่องทุกประเภท ตามหลักสูตรการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง   การประสานการจัดการเรียนร่วม  เป็นศูนย์
วิชาการ  และสารสนเทศ  จัดบริการ  สื่อ  และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ  ฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ และบริการช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ แก่เด็กพิการทั้ง ๙ 
ประเภท โดยจัดรูปแบบการให้บริการ ๔ รูปแบบ คือ การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความ
พร้อมภายในศูนย์ ทั้งประจ าและไป-กลับ การให้บริการเด็กพิการที่เรียนอยู่กับบ้าน  การให้บริการในโรงเรียน
เรียนร่วม  และการให้บริการเด็กเจ็บปุวยในโรงพยาบาล โดยมีแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ 



๔๗ 
 
 ๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ และตาม
ความสนใจ  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างปกติสุข 
  ๒) การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพ่ือให้ผู้พิการได้รับบริการที่
เหมาะสมตามสภาพความพิการ 
 ๓) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ตามความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 

 ๔) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
 

๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
กลยุทธ์ที่  ๑ พัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษให้มีคุณภาพ  
                ตามมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  ๒ พัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความ 
                ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
กลยุทธ์ที่  ๓ พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
กลยุทธ์ที่  ๔ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ใน 
                จังหวัดสุพรรณบุรีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่  ๕ ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการให้บริการส าหรับบุคคลที่มีความต้องการ 
                จ าเป็นพิเศษอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 

 
๕. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ   
 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษให้มี
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

1. โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
 
 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษระยะ
แรกเริ่มให้เหมาะสมกับ
การน าไปใช้ สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ และบริบทของ
หน่วยงาน  
2. เพื่อพัฒนาโปรแกรม
การพัฒนาทักษะการ

เชิงปริมาณ 
1.จัดท าแบบประเมินหลักสูตร
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษระยะแรกเริ่ม และโปรแกรม
การพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต
ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ประกอบด้วย 
แบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึง
พอใจเกี่ยวกับหลักสูตร จ านวน 30 
ชุด 

มาตรฐานที่ ๓ 



๔๘ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

ด ารงชีวิตส าหรับบุคคลที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ให้เหมาะสมกับการ
น าไปใช้ สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ และบริบทของ
หน่วยงาน 

2.ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
จ านวน 30 คน 
เชิงคุณภาพ  
1.หลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม
เหมาะสมกับการน าไปใช้ 
2.โปรแกรมการพัฒนาทักษะการ
ด ารงชีวิตส าหรับบุคคลที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษเหมาะสมกับ
การน าไปใช้ 
3. อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในระดับ
มาก 

๒. โครงการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้
กลวิธีการเรียนผ่าน
การมอง (Visual 
Strategies)   
 

1. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี มีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้กลวิธีการรับรู้ผ่านการ
มอง(Visual Strategies) 
สามารถผลิตสื่อและ
สามารถน าสื่อไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้
อย่างถูกต้อง 
๒. เพ่ือให้นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการมีพัฒนาการ
ด้านการสื่อสารที่ดีขึ้นและ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
อย่างเป็นระบบ 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี  จ านวน  ๗0  คน 
2. นักเรียน จ านวน  ๑๗๔ คน  
  ๒.๑ นักเรียนที่มารับบริการภายใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน  ๑๒๐  
คน 
  ๒.๒ นักเรียนที่มารับบริการที่
หน่วยบริการ จ านวน ๕๔ คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรีมีความรู้ ความใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้กลวิธีการรับรู้ผ่านการมอง(Visual 
Strategies)  ผลิตสื่อที่สามารถ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างถูกต้อง 

มาตรฐานที่ ๑  
มาตรฐานที่ ๓ 
 



๔๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการได้รับการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้กลวิธีการรับรู้ผ่าน
การมองมีพัฒนาการด้านการสื่อสาร
ที่ดีข้ึนและปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
อย่างเป็นระบบ 

๓. โครงการเด็ก
เจ็บปุวยเรื้อรังใน
โรงพยาบาล   

๑. เพ่ือให้เด็กเจ็บปุวยใน
โรงพยาบาลเจ้าพระยายม
ราชได้มีโอกาสทางศึกษา
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
๒. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิต
ให้กับเด็กเจ็บปุวยที่รักษา
ตัวในโรงพยาบาล
เจ้าพระยายมราชให้ดีขึ้น 
๓. เพ่ือส่งเสริมทักษะการ
ท างานและอาชีพส าหรับ
เด็กเจ็บปุวยเรื้อรังใน
โรงพยาบาล  
 

เชิงปริมาณ 
๑.จ านวนนักเรียนเจ็บปุวยที่เข้ารับ
บริการรั กษาอยู่ ใน โรงพยาบาล
เจ้าพระยายมราชได้มีโอกาสทาง
ศึกษาอย่างต่อจ านวน ๕๐๐ คน/ปี
การศึกษา  
๒.จ านวนนักเรียนเจ็บปุวยที่เข้ารับ
บริการรั กษาอยู่ ใน โรงพยาบาล
เจ้าพระยายมราชที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะการท างานและอาชีพ 
จ านวน ๖๐ คน/ปีการศึกษา  
เชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๘๕ ของจ านวนเด็ก
เจ็บปุวยที่เข้าร่วมโครงการได้มี
โอกาสทางศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึง 
๒. ร้อยละ ๘๕ ของจ านวนเด็ก
เจ็บปุวยที่เข้าร่วมโครงการได้รับการ
รักษาอยู่ในโรงพยาบาลจะมี
สุขภาพจิตดีขึ้น 
๓. ร้อยละ ๘๕ ของจ านวนเด็ก
เจ็บปุวยและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ร่วมเข้า
ร่วมท ากิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
ท างานและอาชีพมีความพึงพอใจ
ระดับมาก 
 

มาตรฐานที่ ๑   
มาตรฐานที่ ๓ 

๔. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
มารยาททางสังคม  มี

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

มาตรฐานที่ ๑   
มาตรฐานที่ ๓   



๕๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

ในเด็ก 
 

คุณธรรมจริยธรรมตาม
ศักยภาพ  
2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ วัฒนธรรม การ
ท าบุญไหว้พระตามหลัก
พระพุทธศาสนา 
3.เพ่ือให้นักเรียนมีสมาธิ 
สามารถควบคุมตนเอง 
และท ากิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่นภายนอกห้องเรียนได้ 

เขตการศึกษา ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี  
จ านวน ๑๒๐  คน 
2.บุคลากร ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี  
จ านวน  ๓๐  คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีมารยาททางสังคม  มี
คุณธรรมจริยธรรมตามศักยภาพ  
๒.ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีการเรียนรู้ วัฒนธรรม การ
ท า บุ ญ ไ ห ว้ พ ร ะ ต า ม ห ลั ก
พระพุทธศาสนา 
๓.ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีสมาธิ สามารถควบคุม
ตนเอง และท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน
ภายนอกห้องเรียนได ้

๕. โครงการปรับ
บ้านเป็นห้องเรียน
เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู 
 

๑. เพ่ือให้เด็กพิการที่รับ
บริการตามบ้านของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี ได้รับการ
พัฒนา สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ตามศักยภาพ 
๒. เพ่ือให้พ่อ แม่ 
ผู้ปกครอง รวมทั้งชุมชน มี
ความรู้ความเข้าใจ 
สามารถดูแล ช่วยเหลือ 
พัฒนาเด็กพิการที่รับ
บริการตามบ้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงตาม
ศักยภาพของเด็กพิการ 
๓. เพ่ือให้พ่อ แม่
ผู้ปกครอง ชุมชน สามารถ

เชิงปริมาณ 
๑.ครอบครัวเด็กพิการที่รับบริการ
ตามบ้านของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
จ านวน 1๕๙ ครอบครัว 
๒.เด็กพิการที่รับบริการตามบ้านของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 1๕๙ 
คน 
เชิงคุณภาพ 
  ๑. ร้อยละ ๘๐ ของเด็กพิการที่รับ
บริการตามบ้านของศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี ได้รับการพัฒนา สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ 
 ๒. ร้อยละ ๘๐ ของพ่อ แม่ 
ผู้ปกครองเด็กพิการ รวมทั้งชุมชน มี

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 



๕๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนา
องค์ความรู้ที่เหมาะสมและ
ทันสมัย ในการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กพิการ
ที่รับบริการตามบ้าน 

ความรู้ความเข้าใจ สามารถดูแล 
ช่วยเหลือ พัฒนาเด็กพิการที่รับ
บริการตามบ้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงตามศักยภาพ
ของเด็กพิการ 
๓ .  ร้ อ ย ล ะ  ๘ ๐  ข อ ง พ่ อ  แ ม่ 
ผู้ปกครองเด็กพิการ ชุมชน สามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาองค์ความรู้
ที่เหมาะสมและทันสมัย ในการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กพิการที่ รับ
บริการตามบ้าน 

๖. โครงการวัน
ส าคัญ และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ไทย 
 

๑. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้
สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานที่ต่าง ๆ และการ
ปฏิบัติตนในสังคม 
๒. เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้
วันส าคัญและประเพณี
วัฒนธรรมไทย 
๓. เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้
การอยู่ร่วมกันในสังคม 
และสามารถอยู่ร่วมกับ
สังคมได้อย่างมีความสุข 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนของศูนย์การศึกษา 
พิเศษ  เขต การศึกษา ๕  
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เข้าร่วม 
โครงการร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป 
๒. บุคลากร ของศูนย์ 
การศึกษาพิเศษ  เขต 
การศึกษา  ๕  จังหวัด 
สุพรรณบุรี ที่เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป 
เชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมสามารปรับตัว 
ให้เข้ากับสถานที่ต่าง ๆ  
และการปฏิบัติตนในสังคม 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัน 
ส าคัญและประเพณ ี
วัฒนธรรมไทย 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมเรียนรู้การอยู่  ร่วมกันใน
สังคม และสามารถอยู่ร่วมกับสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่ ๓ 



๕๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

๗. โครงการส่งเสริม
ระบบการให้บริการ
เทคโนโลยี  
สิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อบริการ 
และความช่วยเหลือ 
อ่ืนใดทางการศึกษา 
 

๑. เพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนเรียนรวมและศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี ให้มี
ความรู้เรื่องการขอรับสิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการและความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา 
๒. เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท า IEP 
ON LINE ได้อย่างถูกต้อง  

เชิงปริมาณ 
๑.ครูและบุคลากรโรงเรียนเรียนรวม  
สพป.สพ.๑ , สพป.สพ.๒, สพป.สพ.
๓, จ านวน  ๖๐  คน  
๒.ครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี  จ านวน ๔๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรใน
โรงเรียนเรียนรวม ที่เข้าร่วมโครงการ 
ได้รับความรู้เรื่องการจัดท าIEP ON 
LINE อยู่ในระดับมาก 
 

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่ ๓ 

๘. โครงการส่งเสริม
การให้บริการใน
โรงเรียนจัดการเรียน
รวม 
  - กิจกรรมคัดกรอง 
  - กิจกรรมนิเทศ 
ติดตาม   
 

๑.เพ่ือคัดกรองนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงที่จะมีความ
บกพร่องในโรงเรียนเรียน
รวม 
 ๒.เพ่ือนิเทศ ติดตาม ให้
ค าแนะน าโรงเรียนที่
จัดการเรียนรวม ในการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมี
ความบกพร่อง  
 

เชิงปริมาณ 
๑. จ านวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่คัด
กรอง จ านวน ๕๐๐ คน  
๒. จ านวนโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม 
จ านวน ๘๐ โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่มีความ
เสี่ยงได้รับการคัดกรอง 
๒.ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนเรียนรวม
ที่ได้รับการนิเทศสามารถจัด
การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องได้สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 

มาตรฐานที่ ๒  
มาตรฐานที่ ๓  
 

๙. โครงการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้
ส าหรับบุคคลออทิ
สติกในห้องเรียน
คู่ขนาน 
 
 

1. เพื่อเสริมสร้างการ
เรียนรู้ด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม ภาษา 
ความคิดสร้างสรรค์ 
จินตนาการ และการรับรู้ 
แก่นักเรียนออทิสติก 
2. เพื่อจัดกิจกรรมการ

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนห้องเรียนคู่ขนานส าหรับ
บุคคลออทิสติกโรงเรียนวัดเสาธง 
และโรงเรียนสมเด็จพระวันรัต 
จ านวน ๑๗ คน 
2.ผู้ปกครองของนักเรียนห้องเรียน
คู่ขนานส าหรับบุคคลออทิสติก

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่ ๓ 



๕๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

สื่อสารโดยการแลกเปลี่ยน
รูปภาพแก่นักเรียนออทิ
สติกและผู้เกี่ยวข้อง 
3. เพื่อผลิตสื่อการเรียน
การสอนเสริมทักษะ
วิชาการส าหรับนักเรียน
ออทิสติก 
4. เพื่อปรับปรุงพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ สวนกระตุ้น
การรับรู้ ในการพัฒนา 
ด้านการรับรู้ทางประสาท
สัมผัสของนักเรียน 

 

โรงเรียนวัดเสาธง และโรงเรียน
สมเด็จพระวันรัต จ านวน ๑๗ คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 80 ของนักเรียนห้องเรียน
คู่ขนานส าหรับบุคคลออทิสติกได้รับ
การพัฒนาทักษะด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม ภาษา ความคิด
สร้างสรรค์ จินตนาการ และการรับรู้ 
อย่างเต็มศักยภาพ 
2.ร้อยละ ๘0 ของนักเรียนห้องเรียน
คู่ขนานส าหรับบุคคลออทิสติกได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 
3.ร้อยละ ๘0 ของนักเรียนห้องเรียน
คู่ขนานส าหรับบุคคลออทิสติกได้รับ
บริการสอนเสริมทักษะวิชาการ 

๑๐. โครงการจัดตั้ง
หน่วยบริการ 
 

๑.เพ่ือให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรีมีหน่วยบริการ
ส าหรับให้บริการทาง
การศึกษาส าหรับเด็กพิการใน
พ้ืนที่ อ.ดอนเจดีย์ อ.บางปลา
ม้า และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
๒.เพ่ือให้เด็กพิการใน
ชุมชนได้รับสิทธิและ
โอกาสทางการศึกษาอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียม  
สามารถเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
 ๓.  เพ่ือให้เด็กพิการได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ และมี
พัฒนาการดีขึ้น 
 

เชิงปริมาณ 
๑. หน่วยบริการของศูนย์การศึกษา
พิเศษ จ านวน ๒ หน่วย  ได้แก่ 
 ๑.๑ หน่วยบริการดอนเจดีย์ 
 ๑.๒ หน่วยบริการบางปลาม้า 
 ๒. เด็กพิการจ านวน ๓๒  คน 
เชิงคุณภาพ 
๑ .  ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ  เ ข ต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีมี
หน่วยบริการส าหรับให้บริการทาง
การศึกษาส าหรับเด็กพิการในพ้ืนที่ 
อ าเภอดอนเจดีย์ และอ าเภอบางปลา
ม้าและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของเด็กพิการใน
ชุมชนได้รับสิทธิและโอกาสทางการ
ศึกษาอย่างเสมอภาคและ เท่าเทียม
สามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ได้อย่างทั่วถึง 

มาตรฐานที่ ๑  
มาตรฐานที่ ๓  



๕๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

๓. ร้อยละ ๘๐ ของเด็กพิการได้รับ
ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ  แ ล ะ มี
พัฒนาการดีขึ้น 

๑๑. โครงการ
ส่งเสริมการเตรียม
ความพร้อมส่งต่อ
นักเรียน 
 

1. เพื่อให้นักเรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ที่มีความพร้อมในการส่ง
ต่อจากศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี ส่ง
ต่อไปยังโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการหรือโรงเรียน
แกนน าจัดการเรียนร่วม
หรือสถานศึกษาอ่ืนใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
2. เพื่อให้นักเรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ
สามารถปรับตัวในการเข้า
รับบริการในโรงเรียน
เฉพาะความพิการหรือ
โรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วมหรือสถานศึกษา
อ่ืนในระดับที่สูงขึ้น 

 

เชิงปริมาณ 
เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษที่มี
ความพร้อมในการส่งต่อ  จ านวน  
20 คน 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษที่มีความพร้อม
ในการส่งต่อ สามารถเข้าเรียนใน
โรงเรียนเฉพาะความพิการหรือ
โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมหรือ
สถานศึกษาอ่ืนในระดับที่สูงขึ้น 
 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษที่ม ี

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่ ๓ 

 

๑๒. โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1 นักเรียนศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับ
แบบฝึกหัด/หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน และ
เครื่องแบบนักเรียนโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 
2.นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามความ

เชิงปริมาณ 
นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จ านวน 120 คน 
เชิงคุณภาพ 
1 นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ ได้ รับแบบฝึกหัด/
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และ
เครื่ อ งแบบนั ก เ รี ยน โดยไม่ เ สี ย
ค่าใช้จ่าย 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรี ยนที่ส่ ง เสริม

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ 3 
 



๕๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

ต้องการจ าเป็นพิเศษ
เฉพาะบุคคลโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

ศักยภาพตามความต้องการจ าเป็น
พิ เ ศษ เ ฉพา ะบุ คค ล โ ดย ไม่ เ สี่ ย
ค่าใช้จ่าย 

๑๓. โครงการอาชา
บ าบัด 
 

1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายในด้าน
การทรงตัว การควบคุม
การเคลื่อนไหว และ         
มีสหสัมพันธ์ของการ
เคลื่อนไหวร่างกายท่ีดีขึ้น 
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
ควบคุมตัวเอง มีพฤติกรรม
ที่เหมาะสม อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้        
อย่างมีความสุข 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอาชา
บ าบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
จ านวน ๓๕ คน  
เชิงคุณภาพ   
๑. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายในด้านการทรงตัว การ
ควบคุมการเคลื่อนไหว และมี
สหสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหว
ร่างกายที่ดีขึ้น 
๒. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการสามารถควบคุมตัวเอง 
มีพฤติกรรมที่เหมาะสม อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนและ
ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในระดับดีมาก 

มาตรฐานที๑่ 
มาตรฐานที๓่ 

1๔.โครงการส่งเสริม
การแลกเปลี่ยน
รูปภาพเพ่ือการสื่อสาร 
(PECS) 

 

1. เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  ให้มี
ความรู้ความเข้าใจและ
สามารถใช้การแลกเปลี่ยน
รูปภาพเพ่ือการสื่อสาร 
(PECS: Picture 
Exchange 
Communication 
System) 
2. เพ่ือให้นักเรียนที่ไม่

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี  จ านวน  70  คน 
2. นักเรียนที่มารับบริการศูนย์
การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน  30  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของครแูละบุคลากร
ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถใช้การแลกเปลี่ยน
รูปภาพเพ่ือการสื่อสาร (PECS: 

มาตรฐานที่ 1  
มาตรฐานที่ 3  
 



๕๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

สามารถสื่อสารบอกความ
ต้องการได้ใช้การสื่อสาร
ทางเลือกโดยการ
แลกเปลี่ยนรูปภาพเพ่ือ
การสื่อสาร (PECS: 
Picture Exchange 
Communication 
System) 
 

Picture Exchange 
Communication System) 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ  ใช้การสื่อสาร
ทางเลือกโดยการแลกเปลี่ยนรูปภาพ
เพ่ือการสื่อสาร (PECS: Picture 
Exchange Communication 
System) ได้ 
 

๑๕.โครงการส่งเสริม
สุขภาพส าหรับ
บุคคลที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ
และผู้ปกครอง 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนและ
บุคลากรของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี มีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี 
๒. เพ่ือปูองกันโรคระบาด
ที่อาจเกิดข้ึนในศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑.  มีการตรวจสุขภาพนัก เรี ยน  
ผู้ปกครองนักเรียน  และบุคลากรใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านต่างๆ 
อย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง  ร้อยละ 
๑๐๐  
๒. มีการปฐมพยาบาล เวชภัณฑ์ที่
เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน 
ร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
๑.ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดี  มีสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
๒.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการในระดับ มาก 

มาตรฐานที่ ๑  
มาตรฐานที่ ๒  
มาตรฐานที่ ๓  

1๖.โครงการออก
ก าลังกายในน้ า 
 

1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านร่ างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสั งคม การ
เรียนรู้และการรับรู้ของเด็ก
ที่ มี ค ว า ม บ ก พ ร่ อ ง ทุ ก
ประเภท 
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การฟ้ืนฟู และการจัดการ
เรียนการสอน ส าหรับเด็ก
ที่มีความบกพร่องทุก 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนที่มารับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 20 คน 
2. ผู้ปกครองนักเรียนที่มารับบริการ
ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
จ านวน 20 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้า

มาตรฐานที่ 1  
มาตรฐานที่ 3  



๕๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

ร่วมโครงการ ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม การเรียนรู้และ
การรับรู้เพิ่มขึ้น 
2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความสุขในการออกก าลังกายในน้ า
ในระดับมาก 
3.ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับมาก 

 



๕๘ 
 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

๑. โครงการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 
 

๑.  เพ่ือเป็นการวางแผน
ในการบริหารจัดการศึกษา
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา  ๕  จังหวัด
สุพรรณบุรี  ในปีการศึกษา 
๒๕๕๙  
๒.  เพ่ือให้การบริหารจัด
การศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ  เขต
การศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี   ใช้หลักการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร 
๓.  เพ่ือก าหนดรูปแบบ  
วิธีการด าเนินงาน  และ
งบประมาณในการบริหาร
โครงการ ที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ          
 1. ครู และบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน  70  
คน   
เชิงคุณภาพ 
1.  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
มีแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือ
เป็นแนวทางในการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
2. ร้อยละ ๘๐ของครูศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีวิธีการในการ
จัดท าโครงการ  มีรายงาน
โครงการและสรุปโครงการ ตาม
รูปแบบที่ก าหนดให้ 

มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ 4  

๒. โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
ให้เหมาะสมกับการ
ให้บริการบุคคลที่มี
ความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 

 

1.เพ่ือให้มีห้องเรียนที่เอ้ือ
ต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
2.เพ่ือให้นักเรียนมีสถานที่
มีความพร้อม มี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
ปลอดภัยและสามารถ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมพัฒนาการทาง
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์
และสังคม  การเรียนรู้และ
รับรู้  
3.เพ่ือพัฒนาปรับปรุง

๑. ห้องเรียน ห้องออกก าลังกาย 
ห้องเรียนระดับทักษะการด ารง 
ชีวิต สนามออกก าลังกาย  
๒. ท่อระบายน้ าภายในบริเวณ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ   
เขตการศึกษา 5   
จังหวัดสุพรรณบุรี  
ได้รับการปรับปรุงอย่างน้อย  
90 % 
๓. นักเรียน ที่มารับบริการ
สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ส่งเสริม
พัฒนาการทางร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์และสังคม  การเรียนรู้
และรับรู้มีความพึงพอใจต่อการ

มาตรฐานที่ 3  
 



๕๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

อาคารสถานที่ภายในและ
ภายนอก และอุปกรณ์ท่ี
ช ารุดให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้ 

ใช้บริการ ในระดับมาก 
 

๓. โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 - กิจกรรมสวน
เกษตร 
 - กิจกรรมฝึกอาชีพ
ศิลป การประดิษฐ์  
 - กิจกรรมการ
ท าอาหาร 
 
หมายเหตุ  อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินงาน 

๑.เพ่ือพัฒนาทักษะการ
ด ารงชีวิตประจ าวันของ
นักเรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษอย่างเต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
๒.เพ่ือให้ผู้ปกครอง
นักเรียนมีแนวทางในการ
ใช้กิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน 
๓.เพ่ือเตรียมความพร้อม
และทางเลือกด้านอาชีพ
ส าหรับนักเรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป็นทางเลือก
ในการประกอบอาชีพ 

เชิงปริมาณ 
1.เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษที่รับบริการแบบประจ าและ
แบบไป-กลับหมุนเวียน อายุ ๗ ปี
ขึ้นไป ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน ๙๐ คน 
๒.ผู้ปกครองเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษท่ีรับบริการแบบ
ประจ าและแบบไป-กลับ
หมุนเวียน อายุ ๗ ปีขึ้นไป ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
จ านวน ๙๐ คน 
๓.บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี  จ านวน ๖๕ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ 80 ของเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษและ
ผู้ปกครองมีแนวทางในการใช้
กิจกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียน 
๒.ร้อยละ ๘๐ ของเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษได้พัฒนา
ทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน
อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 
๓.ร้อยละ ๘๐ ของเด็กท่ีมีความ

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 



๖๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

ต้องการจ าเป็นพิเศษและ
ผู้ปกครองได้รับการเตรียมความ
พร้อมและทางเลือกด้านอาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน 

๔.โครงการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้
ตามแนวการศึกษา
วอลดอร์ฟ 

1.เพ่ือพัฒนานักเรียนฝุาย
บกพร่องทางการได้ยิน
ได้รับการพัฒนาให้เป็น
มนุษย์ที่มีบุคลิกภาพที่
สมดุลเต็มศักยภาพ 
2.เพ่ือให้นักเรียนฝุาย
บกพร่องทางการได้ยินได้
เรียนรู้วิถีชีวิตตาม
ธรรมชาติ 
 

1.จัดท าโครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรูตามแนวการศึกษา
วอลดอร์ฟ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.ขออนุมัติผู้บริหาร 
4.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
5.จัดท าแบบประเมิน 
6.ขออนุมัติการใช้งบประมาณ 
7.จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
8.ด าเนินกิจกรรม 
9.ก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมในโครงการ 
10.ประเมินความพึงพอใจ 
11.เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผล
การด าเนินโครงการ 
12.สรุปผลการด าเนินโครงการ 

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่ ๓ 

 



๖๑ 
 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

๑. โครงการธรรมะ
พัฒนาจิต 
 

1.เพ่ือกลมเกลาจิตใจ
บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา5 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
2.เพ่ือให้บุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา5 จังหวัด
สุพรรณบุรีได้มีความรู้ใน
ด้านพระพุทธศาสนาการ
ครองตนอย่างมีความสุข 
3.เพ่ือให้บุคลากรของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา5 จังหวัด
สุพรรณบุรีน าหลักธรรมไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เชิงปริมาณ 
๑. บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา5 จังหวัดสุพรรณบุรี
จ านวน 78 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 80 เพ่ือให้บุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา5 
จังหวัดสุพรรณบุรีได้ปฎิบัติธรรมะ
เพ่ือการพัฒนาจิตใจและฝึกสมาธิ 
 2. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา5 
จังหวัดสุพรรณบุรีสามารถน าความรู้
ในด้านธรรมะไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 

๒. โครงการพัฒนา
บุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
๒.1 กิจกรรมอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคการจัดการ
เรียนการสอน 
๒.2 กิจกรรมทัศน
ศึกษา และศึกษาดู
งาน 

๑.เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี สร้าง
สัมพันธภาพที่ดี สร้าง
ความสามัคคีความเป็นน้ า
หนึ่งใจเดียวกันและ
ส่งเสริมศักยภาพของ
บุคลากร 
๒.เพ่ือให้บุคลากรได้มีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมของ
สมาคมชาวศึกษา
สงเคราะห์และศึกษาพิเศษ 
๓.เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุก
คนในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ จังหวัด

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
จ านวน ๒๕ คน 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
จ านวน ๑๐ คน 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
จ านวน ๗๘ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
๕ จังหวัดสุพรรณบุรีมีทักษะการ
แข่งขันกีฬาเพ่ิมมากขึ้น 
๒.ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ 



๖๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

สุพรรณบุรี 
๔.เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี มีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานพร้อมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

๕ จังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรม
ของสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และ
ศึกษาพิเศษ 
๓.ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
๕ จังหวัดสุพรรณบุรีมีความพึงพอใจ
ในกิจกรรมและเกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓.โครงการส่งเสริม
การจัดท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 
 

1. เพ่ือให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าวิจัยใน
ชั้นเรียน ส าหรับนักเรียนที่
มีความต้องการ    จ าเป็น
พิเศษทุกประเภท 
2. เพ่ือพัฒนาให้ครู
สามารถน าการวิจัยในชั้น
เรียนมาพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้และจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เชิงปริมาณ 
1. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จ านวน 39 คน มี
งานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง ใน 1 ปี
การศึกษา 
2. วิทยากร จ านวน 1 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 100 ของครูมีความรู้
เกี่ยวกับงานวิจัยสามารถน าความรู้
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 100 ของครูสามารถ
จัดท างานวิจัยในชั้นเรียน และ
พัฒนากระบวนวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 

๔.โครงการ พัฒนา
ทักษะการใช้ ICT 
เพ่ือการเรียนรู้  
 

๑. เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถและพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ให้กับครู
ในการใช้สื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
๒. เพ่ือพัฒนาให้ครู
สามารถผลิตสื่อการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพและความสนใจ

เชิงปริมาณ 
๑. ครูมีสื่อการเรียนการสอนและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพียงพอต่อ
การใช้งาน 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของครูได้รับการ
พัฒนา และมีการจัดอบรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 



๖๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

ของผู้เรียน 
๓. ครูและนักเรียนสามารถ
น าสื่อการเรียนการสอนที่
ได้ไปใช้กับผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

เชิงคุณภาพ 
๑. ครูมคีวามสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  และมี
ทักษะที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
๒. ครูสามารถใช้/พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน 

๕.โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบ
บริหารงานพัสดุ แก่
บุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี 

 

1. เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
ของครูและบุคลากรใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถน าไป
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
2. เพื่อให้การบริหาร
จัดการและด าเนินงานตาม
บทบาทของศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
3. เพื่อลดปัญหาและ
อุปสรรคจากการท างาน
ด้านการพัสดุให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน 50 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ครูและบุคลากรใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติงานพัสดุตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ อย่าง
ถูกต้อง 
เป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
2. ร้อยละ 80 ครูและบุคลากรใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
สามารถปฏิบัติงานพัสดุตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
ลดปัญหาและอุปสรรคจากการ
ท างานด้านการพัสดุ 
3.ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับมาก 
 
 

มาตรฐานที่ 2  

 



๖๔ 
 
 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษใน
จังหวัดสุพรรณบุรีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

๑. โครงการ
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่  
 
 

1.เพ่ือให้คนพิการ 
หน่วยงานราชการอ่ืนๆ 
และสาธารณะชน เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ
ได้อย่างทั่วถึง 
2.เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย 
 

เชิงปริมาณ 
1.1  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออน์
ไลน์ ๒ ช่องทาง  
1.2  ส.ค.ส สวัสดีปีใหม่ จ านวน 
๓๐๐ ใบ 
1.3  จัดท าโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ 1,๐๐๐ ใบ              
1.4  จัดท าแฟูมใส่เอกสาร 
๑,๐๐๐ เล่ม 
1.5 จัดท าบูธประชาสัมพันธ์ 
เชิงคุณภาพ 
2.1 คนพิการ หน่วยงานราชการ
อ่ืนๆ และสาธารณะชน เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารการจัดการศึกษา 
ส าหรับคนพิการได้อย่างทั่วถึง 
2.2  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการผ่านช่องทางที่
หลากหลาย 

มาตรฐานที่ ๒   

 



๖๕ 
 
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการให้บริการส าหรับบุคคลที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

๑. โครงการส่งเสริม
การด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัด
การศึกษาคนพิการ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ให้ภาคีเครือข่ายในจังหวัด
สุพรรณบุรี มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการส่งเสริม
การจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี 
2. เพื่อจัดท าแผนส่งเสริม
การจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการในจังหวัด
สุพรรณบุรี และยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา
ทั้ง 9 ประเภทในจังหวัด
สุพรรณบุรี 

เชิงปริมาณ 
1. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ
จังหวัดสุพรรณบุรี  
จ านวน 26 คน (จาก 26 
หน่วยงาน) 
2. การขับเคลื่อนแผนส่งเสริม
การจัดการศึกษาส าหรับ  คน
พิการในจังหวัดสุพรรณบุรี และ
ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาท้ัง 9 ประเภทใน
จังหวัดสุพรรณบุรี            
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของภาคีเครือข่าย
ในจังหวัดสุพรรณบุรี มีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัด
สุพรรณบุรี 
2. จังหวัดสุพรรณบุรีมีการ
ขับเคลื่อนแผนส่งเสริมการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการใน
จังหวัดสุพรรณบุรี และยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาทั้ง 9 
ประเภทในจังหวัดสุพรรณบุรี  
อย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ 2  
มาตรฐานที่ 3  

2.โครงการจัดท า
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่าง
ศูนย์ฯกับหน่วยงาน

1.เพ่ือจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี กับ

เชิงปริมาณ 
จัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรีกับหน่วยงานภายนอก

มาตรฐานที่ 1  
มาตรฐานที่ 2  
มาตรฐานที่ 3  
มาตรฐานที่ ๔ 



๖๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

 

หน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง 
2.เพ่ือประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการท าบันทึก
ข้อตกลงร่วมกัน 

ที่เก่ียวข้อง ๒ หน่วยงาน 
เชิงคุณภาพ 
จัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรีกับหน่วยงานภายนอก
ที่เก่ียวข้อง 

๓. โครงการกีฬา
สัมพันธ์ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี 

 

1. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่
ดีระหว่างนักเรียน 
บุคลากร และผู้ปกครอง 
ศูนย์ศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี 
2. เพ่ือให้นักเรียน 
บุคลากร และผู้ปกครอง 
ศูนย์ศกึษาพิเศษเขต
การศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี  
มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมร่วมกัน 
3. เพ่ือให้นักเรียน 
บุคลากร และผู้ปกครอง 
ศูนย์ศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี 
มีสุขนิสัย สุขภาพกาย
แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี 

เชิงปริมาณ 
 - ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวดั
สุพรรณบุรี จ านวน 70 คน 
- นักเรียนและผู้ปกครอง ที่มารับ
บริการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
จ านวน ๗๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม 
-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีสุขนิสัย สุขภาพกาย
แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี 
 
 
 

มาตรฐานที่ 2  
มาตรฐานที่ 3  

๔. โครงการพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพจิต
ของผู้ดูแลเด็กพิเศษ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 

๑.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพร่างกายและ
สุขภาพจิตใจแก่ผู้ดูแล
นักเรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต

เชิงปริมาณ 
ผู้ดูแลนักเรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน 80 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 80 ของผู้ดูแลนักเรียน

มาตรฐานที่ 2  
มาตรฐานที่ 3 



๖๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

การศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี 
๒.เพ่ือให้ผู้ดูแลนักเรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
มีสุขภาพร่างกายและ
สุขภาพจิตใจที่ดี 

ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา ๕ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแลสุภาพร่างกาย
และสุขภาพจิตใจ 
2.ร้อยละ 80 ของผู้ดูแลนักเรียน
ที่มี มีสุภาพร่างกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 

๕. โครงการส่งเสริม
การเตรียมความ
พร้อมส่งต่อนักเรียน 

1. เพื่อให้นักเรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ที่มีความพร้อมในการส่ง
ต่อจากศูนย์การศึกษา
พิเศษ  เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี ส่ง
ต่อไปยังโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการหรือโรงเรียน
แกนน าจัดการเรียนร่วม
หรือสถานศึกษาอ่ืนใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
2. เพื่อให้นักเรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ
สามารถปรับตัวในการเข้า
รับบริการในโรงเรียน
เฉพาะความพิการหรือ
โรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วมหรือสถานศึกษา
อ่ืนในระดับที่สูงขึ้น 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษที่มีความพร้อมในการส่งต่อ  
จ านวน  20 คน  
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษท่ีมี
ความพร้อมในการส่งต่อ สามารถ
เข้าเรียนในโรงเรียนเฉพาะความ
พิการหรือโรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วมหรือสถานศึกษาอ่ืนใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษท่ีมี
ความพร้อมในการส่งต่อ และ
ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ 
 

มาตรฐานที่ 1  
มาตรฐานที่ 2  
มาตรฐานที่ 3  
 

 
 



๖๘ 
 

ตอนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา   

 
๑. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของศูนย์การศึกษาพิเศษ   
 
 ๑.๑ ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษให้มี
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

1. โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
1.จัดท าแบบประเมินหลักสูตร
ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม และ
โปรแกรมการพัฒนาทักษะการ
ด ารงชีวิตส าหรับบุคคลท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ประกอบด้วย แบบสอบถาม
ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร 
จ านวน 30 ชุด 
2.ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
จ านวน 30 คน 
เชิงคุณภาพ  
1.หลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษระยะ
แรกเริ่มเหมาะสมกับการ
น าไปใช้ 
2.โปรแกรมการพัฒนาทักษะ
การด ารงชีวิตส าหรับบุคคลท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ
เหมาะสมกับการน าไปใช้ 
3. อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจใน

เชงิปริมาณ 
1.จัดท าแบบประเมินหลักสูตร
ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษระยะแรกเริ่ม และโปรแกรม
การพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต
ส าหรับบุคคลท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ประกอบด้วย 
แบบสอบถามความคิดเห็น/ความ
พึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตร จ านวน  
30 ชุด 
2.ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
จ านวน 30 คน 
เชิงคุณภาพ  
1. หลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม
เหมาะสมกับการน าไปใช้ 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ และบริบทของ
หน่วยงาน 
2.โปรแกรมการพัฒนาทักษะการ
ด ารงชีวิตส าหรับบุคคลท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษเหมาะสมกับ
การน าไปใช้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และบริบท

มาตรฐานท่ี ๓ 

 



๖๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

ระดับมาก ของหน่วยงาน 
๓. ร้อยละ 83.54 ของผู้เกี่ยวข้อง
มีความพึงพอใจในระดับมาก 

2. โครงการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้
กลวิธีการเรียนผ่าน
การมอง (Visual 
Strategies)   
 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน ๗๐  
คน 
2. นักเรียน จ านวน  ๑๗๔ คน  
๒.๑ นักเรียนท่ีมารับบริการ
ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
จ านวน  ๑๒๐  คน 
 ๒.๒ นักเรียนท่ีมารับบริการที่
หน่วยบริการ จ านวน ๕๔ คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรีมีความรู้ ความใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้กลวิธีการรับรู้ผ่าน
การมอง(Visual Strategies)  
ผลิตส่ือท่ีสามารถน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการได้รับการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
กลวิธีการรับรู้ผ่านการมองและ
มีพัฒนาการด้านการส่ือสารที่ดี
ขึ้นและปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
อย่างเป็นระบบ 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี  จ านวน  ๖๐  คน 
2. นักเรียน จ านวน  ๑๓๖ คน  
๒.๑ นักเรียนท่ีมารับบริการภายใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน  ๙๐  
คน 
๒.๒ นักเรียนท่ีมารับบริการที่หน่วย
บริการ จ านวน ๕๔ คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ ๙๖.๖๗ ของครูและ
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีมี
ความรู้ ความใจเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการรับรู้
ผ่านการมอง(Visual Strategies) 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด และร้อยละ 
๙๕ ของครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างถูกต้อง อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด 
2. ร้อยละ ๙๓.๘๔ ของนักเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการได้รับการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการรับรู้
ผ่านการมองและมีพัฒนาการด้าน
การส่ือสารที่ดีขึ้นและปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันอย่างเป็นระบบอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 

มาตรฐานท่ี ๑  
มาตรฐานท่ี ๓ 
 



๗๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

๓. โครงการเด็ก
เจ็บป่วยเรื้อรังใน
โรงพยาบาล   

เชิงปริมาณ 
๑.จ านวนนักเรียนเจ็บป่วยท่ีเข้า
รั บ บ ริ ก า ร รั ก ษ า อ ยู่ ใ น
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ได้มีโอกาสทางศึกษาอย่างต่อ
จ านวน ๕๐๐ คน/ปีการศึกษา  
๒.จ านวนนักเรียนเจ็บป่วยท่ีเข้า
รั บ บ ริ ก า ร รั ก ษ า อ ยู่ ใ น
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การท างานและอาชีพ จ านวน 
๖๐ คน/ปีการศึกษา  
เชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๘๕ ของจ านวนเด็ก
เจ็บป่วยที่เข้าร่วมโครงการได้มี
โอกาสทางศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และท่ัวถึง 
๒.ร้อยละ ๘๕ ของจ านวนเด็ก
เจ็บป่วยที่เข้าร่วมโครงการได้รับ
การรักษาอยู่ในโรงพยาบาลจะมี
สุขภาพจิตดีขึ้น 
๓.ร้อยละ ๘๕ ของจ านวนเด็ก
เจ็บป่วยและผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีร่วม
เข้าร่วมท ากิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการท างานและอาชีพมี
ความพึงพอใจระดับมาก 

 

เชิงปริมาณ 
๑.จ านวนนักเรียนเจ็บป่วยที่เข้ารับ
บริการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล
เจ้าพระยายมราชได้มีโอกาสทาง
ศึกษาอย่างต่อจ านวน ๕๐๐ คน/ปี
การศึกษา ปฏิบัติได้จริง จ านวน 
๕๕๖ คน/ปีการศึกษา 
๒.จ านวนนักเรียนเจ็บป่วยที่เข้ารับ
บริการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล
เจ้าพระยายมราชท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการท างาน
และอาชีพ จ านวน ๖๐ คน/ปี
การศึกษาสามารถปฏิบัติได้ตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ 
เชิงคุณภาพ 
๑.จ านวนเด็กเจ็บป่วยท่ีเข้าร่วม
โครงการได้มีโอกาสทางศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและท่ัวถึง อยู่ในระดับ   
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๗ 
๒.จ านวนเด็กเจ็บป่วยท่ีเข้าร่วม
โครงการไ ด้รับการรักษาอยู่ ใน
โรงพยาบาลจะมีสุขภาพจิตดีขึ้น 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ ๙๘.๐๗ 
๓.จ านวน เด็ก เ จ็บป่ วยและ ผู้ ท่ี
เกี่ยวข้องท่ีร่วมเข้าร่วมท ากิจกรรม
ส่งเสริมทักษะการท างานและอาชีพ
มี ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ ๙๘.๐๗ 

มาตรฐานท่ี ๑   
มาตรฐานท่ี ๓ 

๔. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
ในเด็ก 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนของศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕  จังหวัด
สุพรรณบุรี  จ านวน ๑๒๐  คน 
๒.บุคลากร ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕  จังหวัด

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนของศูนย์การศึกษา
พิเศษ  เขต การศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี ท่ีเข้าร่วม โครงการร้อย
ละ  ๙๕  ขึ้นไป 
๒. บุคลากร ของศูนย์การศึกษา

มาตรฐานท่ี ๑    
มาตรฐานท่ี ๓   



๗๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

สุพรรณบุรี  จ านวน  ๓๐  คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการมีมารยาททาง
สังคม  มีคุณธรรมจริยธรรมตาม
ศักยภาพ  
๒.ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการมีการเรียนรู้ 
วัฒนธรรม การท าบุญไหว้พระ
ตามหลักพระพุทธศาสนา 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการมีสมาธิ 
สามารถควบคุมตนเอง และท า
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นภายนอก
ห้องเรียนได้ 

พิเศษ  เขตการศึกษา  ๕  จังหวัด 
สุพรรณบุรี ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ  ๙๕ ขึ้นไป 
เชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการมีมารยาททางสังคม  
มีคุณธรรมจริยธรรมตามศักยภาพ 
๒. ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนท่ีเข้า
ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร มี ก า ร เ รี ย น รู้ 
วัฒนธรรม การท าบุญไหว้พระตาม
หลักพระพุทธศาสนา 
๓. ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนท่ีเข้า
ร่ วมโครงการมีสมาธิ  สามารถ
ควบคุมตนเอง และท ากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นภายนอกห้องเรียนได้ 

๕. โครงการปรับ
บ้านเป็นห้องเรียน
เปล่ียนพ่อแม่เป็นครู 
 

เชิงปริมาณ 
๑.ครอบครัวเด็กพิการท่ีรับ
บริการตามบ้านของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 1
๕๙ ครอบครัว 
๒.เด็กพิการท่ีรับบริการตาม
บ้านของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน 1๕๙ คน 
เชิงคุณภาพ 
  ๑. ร้อยละ ๘๐ ของเด็กพิการ
ท่ีรับบริการตามบ้านของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการ
พัฒนา สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ตามศักยภาพ 
 ๒. ร้อยละ ๘๐ ของพ่อ แม่ 
ผู้ปกครองเด็กพิการ รวมทั้ง
ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ 

เชิงปริมาณ 
๑.ครอบครัวเด็กพิการท่ีรับบริการ
ตามบ้านของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
จ านวน 1๖๔ ครอบครัว 
๒. เด็กพิการท่ีรับบริการตามบ้าน
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
จ านวน ๑๖๔ คน 
เชิงคุณภาพ 
  1. ร้อยละ 98.78  ของเด็ก
พิการที่รับบริการตามบ้านของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการพัฒนา 
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตาม
ศักยภาพ 
2. ร้อยละ 98.78   ของพ่อ แม่ 
ผู้ปกครองเด็กพิการ รวมทั้งชุมชน 
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถดูแล 
ช่วยเหลือ พัฒนาเด็กพิการท่ีรับ

มาตรฐานท่ี 1 
มาตรฐานท่ี ๒ 
มาตรฐานท่ี ๓ 



๗๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

สามารถดูแล ช่วยเหลือ พัฒนา
เด็กพิการท่ีรับบริการตามบ้าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรง
ตามศักยภาพของเด็กพิการ 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของพ่อ แม่ 
ผู้ปกครองเด็กพิการ ชุมชน 
สามารถแลกเปล่ียนความรู้ 
พัฒนาองค์ความรู้ท่ีเหมาะสม
และทันสมัย ในการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กพิการท่ีรับ
บริการตามบ้าน 

บริการตามบ้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงตาม
ศักยภาพของเด็กพิการ 
3. ร้อยละ 98.78   ของพ่อ แม่ 
ผู้ ป ก ค ร อ ง เ ด็ ก พิ ก า ร  ชุ ม ช น 
สามารถแลกเปล่ียนความรู้ พัฒนา
องค์ความรู้ท่ีเหมาะสมและทันสมัย 
ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
พิการที่รับบริการตามบ้าน 

๖. โครงการวัน
ส าคัญ และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ไทย 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนของศูนย์การศึกษา
พิเศษ  เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน  
๑๒๐ คน 
๒. บุคลากร ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ  เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรีจ านวน ๔๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน 

 นักเรียนสามารปรับตัวให้เข้ากับ
สถานท่ีต่าง ๆและการปฏิบัติตน
ในสังคม 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน 
นักเรียนเรียนรู้วันส าคัญและ
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน 
นักเรียนเรียนรู้การอยู่ร่วมกนัใน
สังคม และสามารถอยู่ร่วมกับ
สังคมได้อย่างมีความสุข 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียน และบุคลากรของศูนย์
การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕  
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน  
๑๖๐ คน ท่ีเข้าร่วม 
โครงการคิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๙๕ ของผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมสามารปรับตัวให้เข้ากับ
สถานท่ีต่าง ๆ และการปฏิบัติตนใน
สังคม 
๒. ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วันส าคัญ
และประเพณีวัฒนธรรมไทย 
๓. ร้อยละ ๙๕ ของ ผู้ เข้ าร่ วม 
กิจกรรมเรียนรู้การอยู่ร่วมกันใน
สังคม และสามารถอยู่ร่วมกับ 
สังคมได้อย่างมีความสุข 

มาตรฐานท่ี ๑ 
มาตรฐานท่ี ๓ 

๗. โครงการส่งเสริม
ระบบการให้บริการ
เทคโนโลยี  
ส่ิงอ านวยความ

เชิงปริมาณ 
๑.ครูและบุคลากรโรงเรียนเรียน
รวม  สพป.สพ.๑ , สพป.สพ.๒, 
สพป.สพ.๓, จ านวน  ๖๐  คน  

เชิงปริมาณ 
๑.ครูและบุคลากรโรงเรียนเรียน
รวม  สพป.สพ.๑ , สพป.สพ.๒, 
สพป.สพ.๓, ท่ีเข้ารับการอบรม 

มาตรฐานท่ี ๑ 
มาตรฐานท่ี ๓ 
 



๗๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

สะดวก ส่ือบริการ 
และความช่วยเหลือ 
อื่นใดทางการศึกษา 
 

๒.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 
๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน 
๔๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ของครูและ
บุคลากรในโรงเรียนเรียนรวม ท่ี
เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้
เรื่องการจัดท าIEP ON LINE  

จ านวน  ๖๐  คน 
๒.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  ท่ีเข้ารับการ
อบรม จ านวน ๔๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ ๙๔.๒๗ ของผู้ท่ีเข้ารับ
การอบรม มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดท า IEP ON LINE  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

๘. โครงการส่งเสริม
การให้บริการใน
โรงเรียนจัดการเรียน
รวม 
  - กิจกรรมคัดกรอง 
  - กิจกรรมนิเทศ 
ติดตาม   
 

เชิงปริมาณ 
๑. จ านวนนักเรียนกลุ่มเส่ียงท่ี
คัดกรอง จ านวน ๕๐๐ คน  
๒. จ านวนโรงเรียนท่ีจัดการ
เรียนรวม จ านวน ๘๐ โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนท่ีมี
ความเส่ียงได้รับการคัดกรอง 
๒.ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน
เรียนรวมท่ีได้รับการนิเทศ
สามารถจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กท่ีมีความบกพร่องได้
สอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียน จ านวน ๕๐๐ คน 
ได้รับการคัดกรองโดยใช้แบบคัด
กรองของกระทรวงศึกษาธิการ 
๒. โรงเรียน จ านวน ๘๐ โรงเรียน
ได้รับการนิเทศ ติดตาม จากศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี และเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนท่ีมี
ความเส่ียงได้รับการคัดกรอง 
๒.ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนเรียน
รวมท่ีได้รับการนิเทศสามารถจัด
การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องได้สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
  

มาตรฐานท่ี ๒  
มาตรฐานท่ี ๓                                                                                                                            

๙. โครงการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้
ส าหรับบุคคลออทิ
สติกในห้องเรียน
คู่ขนาน 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนห้องเรียนคู่ขนาน
ส าหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียน
วัดเสาธง และโรงเรียนสมเด็จ
พระวนัรัต จ านวน ๑๗ คน 
2.ผู้ปกครองของนักเรียน
ห้องเรียนคู่ขนานส าหรับบุคคล

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนห้องเรียนคู่ขนานส าหรับ
บุคคลออทิสติกโรงเรียนวัดเสาธง 
และโรงเรียนสมเด็จพระวันรัต 
จ านวน ๑๗ คน 
2.ผู้ปกครองของนักเรียนห้องเรียน
คู่ขนานส าหรับบุคคลออทิสติก

มาตรฐานท่ี 1  
มาตรฐานท่ี ๓ 



๗๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

ออทิสติกโรงเรียนวัดเสาธง และ
โรงเรียนสมเด็จพระวันรัต 
จ านวน ๑๗ คนเชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ห้องเรียนคู่ขนานส าหรับบุคคล
ออทิสติกได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม ภาษา ความคิด
สร้างสรรค์ จินตนาการ และ
การรับรู้ อย่างเต็มศักยภาพ 
2.ร้อยละ ๘0 ของนักเรียน
ห้องเรียนคู่ขนานส าหรับบุคคล
ออทิสติกได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน 
3.ร้อยละ ๘0 ของนักเรียน
ห้องเรียนคู่ขนานส าหรับบุคคล
ออทิสติกได้รับบริการสอนเสริม
ทักษะวิชาการ 

โรงเรียนวัดเสาธง และโรงเรียน
สมเด็จพระวันรัต จ านวน ๑๗ คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ห้องเรียนคู่ขนานส าหรับบุคคล  
ออทิสติกได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
ภาษา ความคิดสร้างสรรค์ 
จินตนาการ และการรับรู้ เต็ม
ศักยภาพ 
2.ร้อยละ ๘0 ของนักเรียน
ห้องเรียนคู่ขนานส าหรับบุคคล 
ออทิสติกได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน 
3 . ร้ อ ย ละ  ๘ 0  ข อ ง นั ก เ รี ย น
ห้องเรียนคู่ขนานส าหรับบุคคลออทิ
สติกได้รับบริการสอนเสริมทักษะ
วิชาการ 

๑๐. โครงการจัดต้ัง
หน่วยบริการ 
 

เชิงปริมาณ 
๑. หน่วยบริการของศูนย์
การศึกษาพิเศษ จ านวน ๒ 
หน่วย  ได้แก่     
๑.๑ หน่วยบริการดอนเจดีย์ 
๑.๒ หน่วยบริการบางปลาม้า 
 ๒. เด็กพิการจ านวน  ๓๒  
คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี
มีหน่วยบริการส าหรับให้บริการ
ทางการศึกษาส าหรับเด็กพิการ
ในพื้นท่ี อ าเภอดอนเจดีย์ และ
อ าเภอบางปลาม้าและพื้นท่ี
ใกล้เคียง 

เชิงปริมาณ 
๑.หน่วยบริการจ านวน ๒ หน่วยคือ 
หน่วยดอนเจดีย์ และหน่วยบาง
ปลาม้าได้จัดต้ังและบริการนักเรียน
ตามเป้าหมาย 
๒. เด็กหน่วยบริการดอนเจดีย์ และ
หน่วยบริการบางปลาม้าจ านวน 
๓๒ คน ได้รับบริการตามเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้ 
เชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ 93.59ศูนย์การศึกษา
พิเศษเขตการศึกษา ๕ มีหน่วย
บริ ก า ร ส าหรั บ ให้ บ ริ ก า รทา ง
การศึกษาส าหรับพิการในอ าเภอ
ดอนเจดีย์ และปลาม้า และพื้นท่ี
ใกล้เคียง 

มาตรฐานท่ี ๑  
มาตรฐานท่ี ๒  
มาตรฐานท่ี ๓ 
 



๗๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของเด็กพิการใน
ชุมชนได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมสามารถเข้าถึง
บริการทางการศึกษาได้อย่าง
ท่ัวถึง 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของเด็กพิการ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมี
พัฒนาการดีข้ึน 

๒.เด็กพิการในชุมชนได้รับสิทธิและ
โอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอ
ภาคเท่าเทียมและสามารถเข้าถึง
บริการตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
๓.เด็กพิการได้รับการพัฒนา และมี
พัฒนาการท่ีขึ้นตามเป้าหมายท่ีต้ัง
ไว้ 
 
 
  

๑๑. โครงการ
ส่งเสริมการเตรียม
ความพร้อมส่งต่อ
นักเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษท่ีมีความพร้อมในการส่ง
ต่อ  จ านวน  20 คน  
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษท่ีมี
ความพร้อมในการส่งต่อ 
สามารถเข้าเรียนในโรงเรียน
เฉพาะความพิการหรือโรงเรียน
แกนน าจัดการเรียนร่วมหรือ
สถานศึกษาอื่นในระดับท่ีสูงขึ้น 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษท่ีมี
ความพร้อมในการส่งต่อ และ
ผู้ปกครองท่ีเข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนท่ีมีพัฒนาการดีข้ึนและ       
มีความสามารถในการช่วยเหลือ
ตนเองเบ้ืองต้นได้รับการส่งต่อเข้า
เรียนในโรงเรียนเรียนร่วมหรือ
โรงเรียนเฉพาะความพิการจ านวน 
19 คน  
เชิงคณุภาพ  
1.นักเรียนท่ีมีความพร้อมในการส่ง
ต่อมีโอกาสได้รับการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น ในโรงเรียนท่ี
เหมาะสมความสามารถและ
ประเภทความพิการ 
๒. ร้อยละ 90.38 ของผู้เกี่ยวข้อง
มีความพึงพอใจในระดับมาก 

มาตรฐานท่ี 1  
มาตรฐานท่ี 2  
มาตรฐานท่ี 3  
 

๑๒. โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จ านวน 120 
คน 
เชิงคุณภาพ 
1 นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เ ข ต ก า ร ศึ ก ษ า  ๕  ไ ด้ รั บ
แ บ บ ฝึ ก หั ด / ห นั ง สื อ เ รี ย น 
อุ ป ก ร ณ์ ก า ร เ รี ย น  แ ล ะ

เชิงปริมาณ 
นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จ านวน 120 คน 
เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ ได้รับแบบฝึกหัด/
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
และเครื่องแบบนักเรียนโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

มาตรฐานท่ี 1 
มาตรฐานท่ี 2 
มาตรฐานท่ี 3 



๗๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

เครื่องแบบนักเรียนโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี
ส่งเสริมศักยภาพตามความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะ
บุคคลโดยไม่เส่ียค่าใช้จ่าย 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาตาม
ศักยภาพตามความต้องการจ าเป็น
พิเศษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 87.82 

๑๓.โครงการอาชา
บ าบดั 
 

เชิงปริมาณ  
๑. นักเรียนที่เข้ารว่มโครงการ
อาชาบ าบัด ศนูย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบรุ ีจ านวน ๓๕ คน  

เชิงคุณภาพ   
๑. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายในด้านการ
ทรงตัวการควบคุมการ
เคลื่อนไหว และมสีหสัมพันธ์
ของการเคลื่อนไหวร่างกายที่ดี
ข้ึน 

๒. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการสามารถ
ควบคุมตัวเอง มีพฤติกรรมที่
เหมาะสม อยูร่่วมกบัผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

๓. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
และผู้ปกครองที่เข้ารว่ม
โครงการมีความพึงพอใจใน
ระดับดีมาก 

เชิงปริมาณ  
๑. นักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการ
อาชาบ าบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เ ข ต ก า ร ศึ ก ษ า  5  จั ง ห วั ด
สุพรรณบุรี จ านวน ๓๕ คน  
เชิงคุณภาพ   
๑.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
พัฒนาการทางด้านร่างกายในด้าน
ก า ร ท ร ง ตั ว  ก า ร ค ว บ คุ ม             
การเคลื่อนไหว และมีสหสัมพันธ์
ของการเคลื่อนไหวร่างกายที่ดีข้ึน 
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๕ 

๒. นักเรียนที่ เข้าร่วมโครงการ
ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม ตั ว เ อ ง  มี
พฤติกรรมที่เหมาะสม อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๕ 
๓.นักเรียนและผู้ปกครองที่ เข้า
ร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๗ 

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่ ๓  

1๔.โครงการส่งเสริม
การแลกเปล่ียน
รูปภาพเพื่อการ
ส่ือสาร (PECS) 

เชิงปริมาณ 
1.  ครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน  70  
คน 

เชิงปริมาณ 
1.  ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี  เข้าร่วมโครงการ
จ านวน  72  คน 

มาตรฐานท่ี 1  
มาตรฐานท่ี 3  
 



๗๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

 2.  นักเรียนท่ีมารับบริการศูนย์
การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน  30  
คน 
เชิงคุณภาพ 
1.  ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ใช้การแลกเปล่ียนรูปภาพเพื่อ
การส่ือสาร (PECS: Picture 
Exchange Communication 
System) 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการ  ใช้การส่ือสาร
ทางเลือกโดยการแลกเปล่ียน
รูปภาพเพื่อการส่ือสาร (PECS: 
Picture Exchange 
Communication System) ได้ 

2.  นักเรียนท่ีมารับบริการศูนย์
การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน  30  
คน 
เชิงคุณภาพ 
1.  ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถใช้การ
แลกเปล่ียนรูปภาพเพื่อการส่ือสาร 
(PECS: Picture Exchange 
Communication System) 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ  ใช้การส่ือสาร
ทางเลือกโดยการแลกเปล่ียน
รูปภาพเพื่อการส่ือสาร (PECS: 
Picture Exchange 
Communication System) ได้ 
 

๑๕.โครงการส่งเสริม
สุขภาพส าหรับ
บุคคลท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ
และผู้ปกครอง 
 

เชิงปริมาณ 
๑. มีการตรวจสุขภาพนักเรียน  
ผู้ปกครองนักเรียน  และ
บุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี ในด้านต่างๆ อย่าง
น้อย เดือนละ ๑ ครั้ง  ร้อยละ 
๑๐๐  
๒. มีการปฐมพยาบาล 
เวชภัณฑ์ท่ีเพียงพอกับความ
ต้องการของผู้เรียน ร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนมีพัฒนาการท่ีดี  มี
สุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง
สมบูรณ์ 
๒.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการในระดับ 

เชิงปริมาณ 
๑. มีการตรวจสุขภาพนักเรียน  
ผู้ปกครองนักเรียน  และบุคลากร
ใน ศู นย์ ก า ร ศึ กษ าพิ เ ศษ  เ ข ต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ใน
ด้านต่างๆ อย่างน้อย เดือนละ ๑ 
ครั้ง  จ านวน 75 คน  
๒. มีการปฐมพยาบาล เวชภัณฑ์ท่ี
เพียงพอกับความ ต้องการของ
ผู้เรียน จ านวน 30 คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.ร้อย  85 ผู้เรียนมีพัฒนาการท่ีดี  
และมี สุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง
สมบูรณ์ 
๒.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง

มาตรฐานท่ี ๑ 
มาตรฐานท่ี ๒ 
มาตรฐานท่ี ๓ 
           



๗๘ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

มาก พอใจต่อการให้บริการในระดับ 
มาก  

1๖. โครงการออก
ก าลังกายในน้ า 
 

เชงิปริมาณ 
1. นักเรียนท่ีมารับบริการท่ีศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 20 
คน 
2. ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมารับ
บริการท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
จ านวน 20 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม การเรียนรู้และ
การรับรู้เพิ่มข้ึน 
2. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมี
ความสุขในการออกก าลังกายใน
น้ าในระดับมาก 
3.ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับ
มาก 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนท่ีมารับบริการท่ีศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 36 คน 
2. ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมารับ
บริการท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
จ านวน36 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 93.46  ของนักเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการ ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม การเรียนรู้และ
การรับรู้เพิ่มขึ้น 
2. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมี
ความสุขในการออกก าลังกายในน้ า
ในระดับมากท่ีสุด 
3.ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับ
มากท่ีสุด 

มาตรฐานท่ี 1  
มาตรฐานท่ี 3  
 
 
 
 
 
  

 



๗๙ 
 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษใหเ้ป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

๑. โครงการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
3.1.1 ครู และบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน  
70  คน 
เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี  มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เพื่อเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
3.๒.๒ ร้อยละ ๘๐ ของครูศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีวิธีการใน
การจัดท าโครงการ  มีรายงาน
โครงการและสรุปโครงการ ตาม
รูปแบบท่ีก าหนดให้ 

เชิงปริมาณ 
3.1.1 ครู และบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน  70  
คน 
เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
มีแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อ
เป็นแนวทางในการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
3.๒.๒ ร้อยละ ๘๐ของครูศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีวิธีการในการ
จัดท าโครงการ  มีรายงาน
โครงการและสรุปโครงการ ตาม
รูปแบบท่ีก าหนดให้ 
 

มาตรฐานท่ี 2 
มาตรฐานท่ี 4 

๒. โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
ให้เหมาะสมกับการ
ให้บริการบุคคลท่ีมี
ความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 

 

เชิงปริมาณ 
1.ห้องเรียน ห้องออกก าลัง 
กาย ห้องเรียนระดับทักษะ 
การด ารงชีวิต สนามออก 
ก าลังกาย ท่อระบายน้ า 
ภายในบริเวณศูนย์การ 
ศึกษาพิเศษ เข9การศึกษา 5  
จังหวัด สุพรรณบุรี ได้รับการ
ปรับปรุงอย่างน้อย 90 % 
เชิงคุณภาพ 

2.นักเรียน ท่ีมารับบริการ
สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ส่งเสริม
พัฒนาการทางร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์และสังคม  การเรียนรู้

เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ห้องเรียน ห้อง
ออกก าลังกาย ห้องเรียนระดับ
ทักษะการด ารงชีวิต สนามออก 
ก าลังกาย ท่อระบายน้ า 
ภายในบริเวณศูนย์การ 
ศึกษาพิเศษ เข9การศึกษา 5  
จังหวัด สุพรรณบุรี ได้รับการ
ปรับปรุง  
เชิงคุณภาพ 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนท่ี
เข้าท่ีมารับบริการ ใช้แหล่งเรียนรู้
ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย  
จิตใจ  อารมณ์และสังคม  การ

มาตรฐานท่ี 3 



๘๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

และรับรู้มีความพึงพอใจต่อการ
ใช้บริการ ในระดับมาก 

เรียนรู้และรับรู้มีความพึงพอใจ
ต่อการใช้บริการ ในระดับมาก 

๓.โครงการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้
ตามแนวการศึกษา
วอลดอร์ฟ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยินของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 5 
คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 80 ของนักเรียน
บกพร่องทางการได้ยินให้ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นมนุษย์ท่ีมี
บุคลิกภาพท่ีสมดุล เต็ม
ศักยภาพ 
2.ร้อยละ 80 ของนักเรียน
บกพร่องทางการได้ยินได้เรียนรู้
วิถีชีวิตตามธรรมชาติ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยินของศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน 5 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 100 ของนักเรียน
บกพร่องทางการได้ยินให้ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นมนุษย์ท่ีมี
บุคลิกภาพท่ีสมดุล เต็มศักยภาพ 
2.ร้อยละ 100 ของนักเรียน
บกพร่องทางการได้ยินได้เรียนรู้
วิถีชีวิตตามธรรมชาติ 
 

มาตรฐานท่ี ๑ 
มาตรฐานท่ี ๓ 

 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

๑. โครงการธรรมะ
พัฒนาจิต 
 

เชิงปริมาณ 
1.บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรีจ านวน 78 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 80 เพื่อให้บุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
ได้ปฏบิัติธรรมะเพื่อการพัฒนา
จิตใจและฝึกสมาธิ 
2. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร

เชิงปริมาณ 
1.บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรีจ านวน 71 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ ๘0 บุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรีได้ปฏิบัติ
ธรรมะเพื่อการพฒันาจิตใจและ
ฝึกสมาธิ 
2. ร้อยละ ๘๐ บุคลากรศูนย์

มาตรฐานท่ี 2 
มาตรฐานท่ี ๓ 



๘๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
สามารถน าความรู้ในด้านธรรมะ
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถน า
ความรู้ในด้านธรรมะไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

๒. โครงการพัฒนา
บุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
๒.1 กิจกรรมอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคการจัดการ
เรียนการสอน 
๒.2 กิจกรรมทัศน
ศึกษา และศึกษาดู
งาน 

 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน ๗๘ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๘๐ ของครูและ
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรีมีทักษะการแข่งขัน
กีฬาเพิ่มมากขึ้น 
๒.ร้อยละ ๘๐ ของครูและ
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรมของ
สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์
และศึกษาพิเศษ 
๓.ร้อยละ ๘๐ ของครูและ
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรีมีความพึงพอใจใน
กิจกรรมและเกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานพร้อมปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน ๗๘ คนมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานจริง
จ านวน ๖๔ คน ไม่สามารถเข้า
ร่วมได้เนื่องจากติดราชการ
เจ็บป่วยและลาคลอดบุตรจ านวน 
๑๔ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรีมีทักษะการแข่งขัน
กีฬาเพิ่มมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
๘๗.๑๘ อยู่ในระดับมาก 
๒.ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรมของ
สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และ
ศึกษาพิเศษร้อยละ ๘๗.๘๒ อยู่
ในระดับมาก 
๓.ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรีมีความพึงพอใจใน
กิจกรรมและเกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานพร้อมปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 
๘๕.๙ อยู่ในระดับมาก 

มาตรฐานท่ี ๒ 

๓. โครงการ ส่งเสริม
การจัดท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการ

เชิงปริมาณ 
1.ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จ านวน 39 คน มี

เชิงปริมาณ 
1.ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จ านวน 39 คน มี

มาตรฐานท่ี 2  
มาตรฐานท่ี 3  
 



๘๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

จัดการศึกษา 
 

งานวิจัย อย่างน้อย 1เรื่อง     
ใน1 ปีการศึกษา 
2.วิทยากร จ านวน 1 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 100 ของครูมี
ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยสามารถ
น าความรู้มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 100 ของครู
สามารถจัดท างานวิจัยในช้ัน
เรียน และพัฒนากระบวนวิจัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานวิจัย มีงานวิจัยทางการศึกษา 
2.วิทยากร จ านวน 1 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 100 ของครูมีความรู้
เกี่ยวกับงานวิจัยสามารถน า
ความรู้มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได้ 
2. ร้อยละ 100 ของครูสามารถ
จัดท างานวิจัยในช้ันเรียน และ
พัฒนากระบวนวิจัยได้ 
 

๔.โครงการ พัฒนา
ทักษะการใช้ ICT 
เพื่อการเรียนรู ้ 
 

เชิงปริมาณ 
๑. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
จ านวน 35 คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  และมี
ทักษะท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 
๒. ครูสามารถใช้/พัฒนาส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน 

เชิงปริมาณ 
๑. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
จ านวน 35 คนเข้าร่วมกิจกรรม
และมีส่ือการเรียนการสอนและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพียงพอ
ต่อการใช้งาน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรีมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  และมี
ทักษะท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรีสามารถใช้/
พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน
การสอน  
 

มาตรฐานท่ี ๒ 
มาตรฐานท่ี ๓ 



๘๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

๕.โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบ
บริหารงานพัสดุ แก่
บุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 
50 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ครูและบุคลากร
ในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติงานพัสดุตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ อย่างถูกต้อง 
เป็นระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
2. ร้อยละ 80 ครูและบุคลากร
ในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
สามารถปฏิบัติงานพัสดุตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ ลดปัญหาและ
อุปสรรคจากการท างานด้าน
การพัสดุ 
3. ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมใน
ระดับมาก 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 50 
คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ครูและบุคลากร
ในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติงานพัสดุตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ อย่างถูกต้อง 
เป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
2. ร้อยละ 80 ครูและบุคลากร
ในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
สามารถปฏิบัติงานพัสดุตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ ลดปัญหาและ
อุปสรรคจากการท างานด้านการ
พัสดุ 
3. ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับ
มาก 
 
 

มาตรฐานท่ี ๒ 
 

 



๘๔ 
 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษใน
จังหวัดสุพรรณบุรีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

๑. โครงการ
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่  
 
 

เชิงปริมาณ 
๓.๑.๑  ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ
ออน์ไลน์ ๒ ช่องทาง  
๓.๑.๒  ส.ค.ส สวัสดีปีใหม่ 
จ านวน ๓๐๐ ใบ 
๓.๑.๓  จัดท าโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ ๑,๐๐๐ ใบ              
๓.๑.๔  จัดท าแฟ้มใส่เอกสาร 
๑,๐๐๐ เล่ม 
๓.๑.๕  จัดท าบูธประชา
สัมพันธ์ 
เชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑  คนพิการ หน่วยงาน
ราชการอื่นๆ และสาธารณะ
ชน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการ
จัดการศึกษา ส าหรับคนพิการ
ได้อย่างท่ัวถึง 
๓.๒.๒  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕จังหวัด
สุพรรณบุรี ได้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการผ่านช่องทางท่ี
หลากหลาย 

เชิงปริมาณ 
๑.ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออน์ไลน์  
๒ช่องทาง  
๒.  ส.ค.ส สวัสดีปีใหม่ จ านวน 
๓๐๐ ใบ 
๓. จัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
๑,๐๐๐ ใบ              
๔.  จัดท าแฟ้มใส่เอกสาร ๑,๐๐๐ 
เล่ม 
๕  จัดท าบูธประชาสัมพันธ์ ๑ บูธ 
เชิงคุณภาพ 
คนพิการ หน่วยงานราชการอื่นๆ 
และสาธารณะชน เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารการจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการได้อย่างท่ัวถึง 

มาตรฐานท่ี ๒   

 



๘๕ 
 

กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการให้บริการส าหรับบุคคลทีมี่ความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษอยา่งเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

๑. โครงการส่งเสริม
การด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัด
การศึกษาคนพิการ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

เชิงปริมาณ 
1.คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการจังหวัด
สุพรรณบุรี  
จ านวน 26 คน (จาก 26 
หน่วยงาน) 
2. การขับเคล่ือนแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส าหรับ  คนพิการใน
จังหวัดสุพรรณบุรี และ
ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาท้ัง 9 ประเภท
ในจังหวัดสุพรรณบุรี       
      

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของภาคีเครือข่าย
ในจังหวัดสุพรรณบุรี มีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัด
สุพรรณบุรี 
2. จังหวัดสุพรรณบุรีมีการ
ขับเคล่ือนแผนส่งเสริมการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการใน
จังหวัดสุพรรณบุรี และยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาท้ัง 9 
ประเภทในจังหวัดสุพรรณบุรี  
อย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานท่ี 2 
มาตรฐานท่ี 3  

2.โครงการจัดท า
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่าง
ศูนย์ฯกับหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

 

เชิงปริมาณ 
จัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรีกับหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ๒ 
หน่วยงาน 

เชิงคุณภาพ 
จัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรีกับหน่วยงานภายนอก
ท่ีเกี่ยวข้อง 

มาตรฐานท่ี 1 
มาตรฐานท่ี 2 
มาตรฐานท่ี 3 

๓. โครงการกีฬา
สัมพันธ์ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี 

 

เชิงปริมาณ 
๑. ครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน 70 
คน 
๒. นักเรียนและผู้ปกครอง 
ท่ีมารับบริการศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต

เชิงปริมาณ 
๑. ครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 70 
คนเข้าร่วมกิจกรรม 
๒. นักเรียนและผู้ปกครอง ท่ีมา
รับบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน 100 คน 

มาตรฐานท่ี 2  
มาตรฐานท่ี 3 



๘๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่) 

การศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน70 คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
สัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน 
๒.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ มีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรม 
๓. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ มีสุข
นิสัย สุขภาพกายแข็งแรง 
และสุขภาพจิตท่ีดี 

คนเข้าร่วมกิจกรรม 
 
เชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ 87.18 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน 
๒. ร้อยละ 87.82 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม 
๓. ร้อยละ 85.9 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีสุขนิสัย สุขภาพกาย
แข็งแรง และสุขภาพจิตท่ีดี 

๔. โครงการพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพจิต
ของผู้ดูแลเด็กพิเศษ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

เชิงปริมาณ 
ผู้ดูแลนักเรียนท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน 80 
คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ผู้ดูแลนักเรียนท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ ศูนย์
การศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา ๕ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดูแลสุภาพร่างกายและ
สุขภาพจิตใจ 
2.ผู้ดูแลนักเรียนท่ีมี มี
สุภาพร่างกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้ดูแลนักเรียนท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 35 
คน 
2. ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมารับ
บริการท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
จ านวน 40 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 93.75  ของนักเรียน
ท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแล
สุภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ
เพิ่มข้ึน 
2. ผู้ดูแลนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม มีสุภาพร่างกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี 
3.ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับ
มากท่ีสุด 

มาตรฐานท่ี 2  
มาตรฐานท่ี 3 



๘๗ 
 

๒. ผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานการศกึษาศนูยก์ารศกึษาพิเศษ  
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ / กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 

๔ ดีเยี่ยม - คู่มือการใช้ส่ืออุปกรณ์ในการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
- สรุปผลการให้บริการกิจกรรม
ศิลปะเพื่อการพัฒนา 
- สรุปผลการให้บริการกิจกรรม
ดนตรีเพื่อการพัฒนา 
- สรุปผลการให้บริการกิจกรรม                 
พลศึกษาเพื่อการพัฒนา 
- โครงการวันส าคัญและสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- โครงการภาษามือวันละค า 
- โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต 
- โครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนผ่าน
การมอง  
(Visual Strategies)     
- โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน
เปล่ียนพ่อแม่เป็นครู 
- โครงการจัดต้ังหน่วยบริการ 
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพส าหรับ
บุคคลท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษและผู้ปกครอง 
- โครงการส่งเสริมระบบการ
ให้บริการเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความ
สะดวก  ส่ือ บริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
- ความต้องการส่ิงอ านวยความ
สะดวก ส่ือ บริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามท่ี



๘๘ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ / กิจกรรม) 

ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลและแผนให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  
- ภาพการมอบส่ิงอ านวยความ
สะดวก ส่ือ บริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
๖. การประเมินความก้าวหน้า 
- แบบประเมินความสามารถ
พื้นฐาน 
- สรุปผลการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มและเตรียมความ
พร้อม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
- แบบสรุปผลผู้เรียนมีพัฒนาการ
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลและ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว   
- สรุปการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
ด้านความสามารถในการท ากิจวัตร
ประจ าวัน การอยู่ร่วมกับสังคมได้
อย่างมีความสุข และการปฏิบัติตน
ในสังคม ของผู้เรียน 
- สรุปผลการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- สรุปผลการประเมินคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ 
- ภาพการประเมินความก้าวหน้า 
๗. การนิเทศติดตาม ประเมินและ
การส่งต่อ 
- สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 
- แผนเปล่ียนผ่านเฉพาะบุคคล 
- เอกสารการส่งต่อนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่อง 
- สรุปผลการส่งต่อนักเรียน 
- โครงการส่งเสริมการเตรียมความ
พร้อมส่งต่อนักเรียน 
- ภาพการนิเทศติดตาม ประเมิน



๘๙ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ / กิจกรรม) 

และการส่งต่อ 
๘. ภาพกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน 
มีความสามารถท ากิจวัตร
ประจ าวัน 
- ภาพกิจกรรมการรับประทาน
อาหาร 
- ภาพกิจกรรมการแต่งกาย 
- ภาพกิจกรรมการขับถ่าย 
- ภาพกิจกรรมการท าความสะอาด
ร่างกาย 
- ภาพกิจกรรมการดูแลอนามัยส่วน
บุคคล 
- ภาพกิจกรรมการซื้อขายสินค้า  
๙. ภาพกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้ อย่างมีความสุข  
- ภาพกิจกรรมการเล่น และการท า
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น 
- ภาพกิจกรรมการยิ้ม ทักทายหรือ
พูดคุยกับผู้อื่น 
- ภาพกิจกรรมการมีความมั่นใจ
และกล้าแสดงออก 
- ภาพกิจกรรมเข้าแถว-เคารพธง
ชาติ  
- ภาพกิจกรรมการอยู่หอพัก
นักเรียน 
๑๐. ภาพกิจกรรมส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสามารถปฏิบัติตน
ในสังคม 
- ภาพกิจกรรมวันส าคัญ 

ภาพรวม ๔ ดีเยี่ยม  
 



๙๐ 
 

๑) วิธีการพัฒนา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีมีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการให้บริการ

ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน มีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคลท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  เน้นให้ผู้เรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนในการสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพท่ีเหลืออยู่ โดยมีการเน้นให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเอง และอยู่ในสังคมได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ โดยในการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ เน้นพัฒนาใน ๖ ทักษะพื้นฐาน คือ ๑. ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ๒. ทักษะ
กล้ามเนื้อมัดเล็ก  ๓. ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน  ๔. ทักษะสังคม  ๕. ทักษะการรับรู้และ
แสดงออกทางภาษา ๖. ทักษะการใช้สติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ และโปรแกรมการ
พัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับบุคคลท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เน้นพัฒนาใน 
๔ ทักษะ คือ ๑. ทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน ๒. ทักษะวิชาการเพื่อการด ารงชีวิต  ๓. ทักษะส่วนบุคคลและ
สังคม  ๔. ทักษะการท างานและอาชีพ   และ ๑. ทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจ าเป็นอื่นๆ ศูนย์
การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีรูปแบบการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนคือ จัดให้มีการ
ประเมินก่อน – หลังเรียน จัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมและมีความหลากหลายตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของ
แต่ละบุคคล โดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะการด ารงชีวิต และทักษะพื้นฐานอาชีพในกลุ่มเด็กโต มีการประเมิน
ความก้าวหน้า สรุปพัฒนานักเรียนเป็นรายภาคเรียน คือ ปีละ ๒ ครั้ง พร้อมท้ังมีการปรับปรุงแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษาของผู้เรียนแต่ละบุคคล ผู้เรียนได้รับส่ิง
อ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) หรือแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ( IFSP) ได้รับบริการช่วงเช่ือมต่อตามความ
เหมาะสมกับเต็มศักยภาพผู้เรียนแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนท ากิจวัตรในชีวิตประจ าวันได้เต็มศักยภาพได้ด้วย
ตนเอง สามารถปฏิบัติตนในสังคม โดยแสดงออกถึงความต้องการของตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น และ
ปฏิบัติตนตามมารยาทในสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข   

ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี                     
มีวิธีการพัฒนาท่ีส าคัญท่ีสุด คือ เน้นให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ท้ังในรูปแบบของ
วิชาการและกิจกรรมต่างๆ ให้มากขึ้น โดยมีการสร้างความเข้าใจและการให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียน                    
บนพื้นฐานความเช่ือท่ีว่าเด็กพิการทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ และสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับประเภทความพิการ การจัดรูปแบบการจัดการศึกษา  ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการต่างๆ และ
การเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล ซึ่งต้องนับว่าผู้ปกครองมีส่วนส าคัญในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามความศักยภาพท่ีเหลืออยู่ รวมท้ังความต่อเนื่องในการมารับบริการการจัดการศึกษาจ าเป็น
จะต้องมีความต่อเนื่องเพราะผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ นั้นจ าเป็นจะต้องได้รับพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่องตามความเหมาะสมของประเภทความพิการและสภาพความพิการของผู้เรียน   

 
๒) ผลการพัฒนา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ประเมินตนเองด้านผู้เรียนมีพัฒนาการ
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว และผู้เรียน
สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี    
อยู่ในระดับคุณภาพ ๕ คือ ระดับดีเย่ียม พิจารณาจากผลการสรุปพัฒนาการผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ พบว่า 
ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน ทักษะสังคม  



๙๑ 
 

ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา ทักษะการใช้สติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ   ทักษะ
การด ารงชีวิตประจ าวัน  ทักษะวิชาการเพื่อการด ารงชีวิต  ทักษะส่วนบุคคลและสังคม  ทักษะการท างานและ
อาชีพ  และทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจ าเป็นอื่นๆ เนื่องจากผู้เรียนมารับบริการอย่างต่อเนื่อง
และผู้ปกครองมีความเอาใจใส่ดูแล มุ่งมั่น และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพบุตรหลานของตนเอง  
 
๓) แนวทางการพัฒนา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีมีสร้างความตระหนัก และองค์ความรู้ให้กับ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ท้ังในด้านของการจัดการศึกษา หรือ ส่ือและบริการ                     
ท่ีเหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละบุคคล  การพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะพื้นฐาน
ด้านอาชีพ และทักษะสังคมอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ อีกท้ังผู้ปกครองยังได้มีส่วนร่วมในการวางแผน ขั้นตอนการจัดกิจกรรม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม และการน าไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้กับผู้ปกครองว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้
ในทุก ๆ สถานท่ี และส่ือการเรียนการสอนนั้น ไม่จ าเป็นจะต้องมาจากครู หรือเป็นส่ือท่ีมีราคาแพง ซึ่งจริง ๆ 
แล้วนั้น ส่ือการเรียนการสอน สามารถจัดหา หรือดัดแปลง ประยุกต์ใช้ได้จากส่ิงต่าง ๆ รอบตัวเอง รวมถึง
สามารถสังเกตพัฒนาการของผู้เรียนได้ด้วยตนเอง 
 



๙๒ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ / กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

๔ ดีเยี่ยม - โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน
เปล่ียนพ่อแม่เป็นครู 
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการส่งเสริมการให้บริการใน
โรงเรียนจัดการเรียนรวม 
- โครงการจัดต้ังหน่วยบริการ 
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพส าหรับ
บุคคลท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษและผู้ปกครอง ผู้ปกครอง 
- โครงการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา 
- โครงการธรรมะพฒันาจิต 
- โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี                 
- กิจกรรมทัศนศึกษา และศึกษา                    
ดูงาน 
- โครงการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ 
- โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาคนพิการ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
- โครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพจิตของผู้ดูแล
เด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
-โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้
บริการประชาชน 

ภาพรวม ๔ ดีเยี่ยม  
 



๙๓ 
 

๑) วิธีการพัฒนา 
ผู้บริหารด าเนินงานโดยการบริหารการศึกษาโดยใช้การมีส่วนร่วมของบุคลากร คณะกรรมการ

สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่าย  มีระบบการท างานอย่างมีคุณภาพ (PDCA) นอกจากนี้ 
ผู้บริหารมีการจัดองค์กรโครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 
โดยแต่งต้ังค าส่ังมอบหมายงานตามฝ่ายงาน ๔ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  ฝ่าย
บริหารงานบุคคล  และฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน การบริหารงานมีความคล่องตัวสูงปรับเปล่ียน
ได้ตามความเหมาะสม มีการบริหารงานเชิงกลยุทธ์  มีการวิเคราะห์เชิงระบบ ( SWOT  Analysis ) เพื่อ
ก าหนดทิศทางในการท างานของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีในระยะ ๓ ปี ท้ังนี้
โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคคลากร ซึ่งจะสะท้อนรูปแบบการด าเนินงานแบบจากบนสู่ล่าง(TOP DOWN ) 
ในรูปของนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และการด าเนินงานแบบจากล่างสู่บน (BOTTOM UP) และมีการ
ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะ 

 
๒) ผลการพัฒนา 

ผู้บริหารเป็นผู้น าท่ีมีวิสัยทัศน์ มีความสามารถท้ังด้านการบริหารและวิชาการ สามารถจัดการบริหาร
องค์กรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา ด าเนินงานโดยการบริหารการศึกษาโดยใช้การมีส่วนร่วม มีระบบการ
ท างานอย่างมีคุณภาพ (PDCA)  ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน โดย
จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องท้ัง ๙ ประเภท โดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เป็น ๒ 
หลักสูตร คือ หลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม และโปรแกรมการพัฒนาทักษะ
การด ารงชีวิต นักเรียนท่ีมารับบริการได้รับการจัดการศึกษานั้นมีความสอดคล้องกับสภาพความพิการของ
นักเรียน   โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการจากชุมชนและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในการจัดการศึกษา
ให้เหมาะสมกับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องท้ัง 9 ประเภท  

ผู้บริหารเป็นผู้น าในการด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติการ สนับสนุนการ
ด าเนินงานของครูท้ังในการพัฒนาด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารท่ัวไป และด้านแผนงานและ
งบประมาณ นิเทศติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบส่งผลให้สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
   

๓) แนวทางการพัฒนา 
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษามีการให้ความส าคัญในการส่งเสริมให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ท้ังองค์กร

ภาครัฐและภาคเอกชน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงาน
ด้านการแพทย์ หน่วยงานด้านการศึกษา เป็นต้น ตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กพิการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการในจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ แผนการพัฒนาจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการ โดยบูรณาการให้เข้ากับแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประสาน
การด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการทุกภาคส่วนเพื่อระดมทรัพยากรในการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการในจังหวัด ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ ท้ังการศึกษาใน
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาทางเลือก ช่วยกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการบริการศึกษาส าหรับคนพิการของ
ทุกหน่วยงาน รวมท้ังสนับสนุนโครงการเพื่อสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในจังหวัด  รวมท้ังส่งเสริม 
สนับสนุนให้คนพิการในจังหวัดได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพท่ัวถึง เสมอภาค และการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษและการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  
 



๙๔ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ / กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๔ ดีเย่ียม - IEP/IFSP 
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-โครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนผ่าน
การมอง (Visual Strategies) 
-โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในเด็ก 
-โครงการวันส าคัญ และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 
-โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-โครงการส่งเสริมระบบการ
ให้บริการเทคโนโลยี  
ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือบริการ 
และความช่วยเหลือ 
อื่นใดทางการศึกษา 
-โครงการส่งเสริมการส่งต่อนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมสุขภาพส าหรับ
บุคคลท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษและผู้ปกครอง 
-โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ให้
เหมาะสมกับการให้บริการบุคคลท่ี
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

ภาพรวม ๔ ดีเยี่ยม  
 



๙๕ 
 

๑) วิธีการพัฒนา 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลตามกระบวนการการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม มีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล มีแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคลท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนและ
ผู้ปกครองได้มีส่วนในการสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพท่ีเหลืออยู่ โดยมีการ
เน้นให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเอง 
และอยู่ในสังคมได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ มีการจัดหา ดัดแปลง ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือบริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาได้เหมาะสมกับลักษณะความพิการของผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการ
ส่งเสริมทักษะชีวิต โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนผ่านการมอง และโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น โดยสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ี
สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง และจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ท้ัง
ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูทุกคนท างานวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง โดยพัฒนาส่ือการ
เรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
๒) ผลการพัฒนา 

จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ในการพัฒนาผู้เรียนและเน้นให้ครูจัดการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะ
บุคคล ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ อยู่ในระดับดีเย่ียม 

 
๓) แนวทางการพัฒนา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี สร้างความตระหนักและองค์ความรู้ให้กับ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ท้ังในด้านของการจัดการศึกษา หรือ ส่ือและบริการ ท่ี
เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละบุคคล  การพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะพื้นฐานด้าน
อาชีพ และทักษะสังคมอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 
อีกท้ังผู้ปกครองยังได้มีส่วนร่วมในการวางแผน ขั้นตอนการจัดกิจกรรม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
และการน าไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้กับผู้ปกครองว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ในทุก ๆ 
สถานท่ี และส่ือการเรียนการสอนนั้น ไม่จ าเป็นจะต้องมาจากครู หรือเป็นส่ือท่ีมีราคาแพง ซึ่งจริง ๆ แล้วนั้น 
ส่ือการเรียนการสอน สามารถจัดหา หรือดัดแปลง ประยุกต์ใช้ได้จากส่ิงต่าง ๆ รอบตัวเอง รวมถึงสามารถ
สังเกตพัฒนาการของผู้เรียนได้ด้วยตนเอง 
 
 
 



๙๖ 
 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ / กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

๔ ดีเยี่ยม - เล่มมาตรฐานการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
- การประชุม เรื่อง การก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
- ประกาศค่ามาตรฐานและ
ประกาศค่าเป้าหมาย 
- แบบวิเคราะห์ สังเคราะห์
มาตรฐานการจัดการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
- เอกสารเผยแพร่รูปแบบต่างๆ 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- โครงการในแผนปฏิบัติการ 
- สรุปแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ 
- ปฏิทินแผนการด าเนินงาน 
- แบบเสนอเห็นชอบในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
- สรุปโครงการต่างๆ 
- ค าส่ังมอบหมายงานสารสนเทศ 
- คู่มือระบบสารสนเทศ 
- เล่มสารสนเทศ 
- แบบประเมินความพึงพอใจงาน
สารสนเทศ 
- บันทึกข้อความขอยืมประวัติ
นักเรียนของฝ่ายต่างๆเพื่อขอเป็น
ข้อมูลในการวางแผนงาน 
- สรุปจ านวนการขอยืมประวัติ
นักเรียน 
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 



๙๗ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ / กิจกรรม) 

- ปฏิทินการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา ศูนย์การศึกษา
พิเศษ 
- สรุปผลการติดตามตรวจสอบ 
- เครื่องมือในการติดตามตรวจสอบ 
- ข้อมูลสารสนเทศ ๓ ปี 
- รายงานการประเมินตนเอง 
- แผนกลยุทธ์และกรอบ
งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ
ปานกลาง 
- รายงานผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 
- สรุปวาระการประชุมผู้ปกครอง 
- ภายถ่าย 

ภาพรวม ๔ ดีเยี่ยม  
 
๑) วิธีการพัฒนา 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ โดยด าเนินการ ดังนี้ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดท าและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 
๒) ผลการพัฒนา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษได้มีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและน าข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้มีการติดตามตรวจสอบ
ระบบงานประกันคุณภาพ และมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
โดยน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
 



๙๘ 
 

๓) แนวทางการพัฒนา 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕ จังหัดสุพรรณบุรี ควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรครูมีความรู้ 
ความเข้าใจ และการให้ความส าคัญเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยสร้างความ
ตระหนักในการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากร จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่าง
น้อย ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง ให้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามโครงสร้างการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕  
    จังหวัดสุพรรณบุรี  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๔ ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๔ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๔ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล ๔ ดีเย่ียม 
ภาพรวม ๔ ดีเยี่ยม 

 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  มีผลการประเมินคุณภาพภายใน           
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในภาพรวม  ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม    



๙๙ 
 

๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา หรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 
 

    ๔.๑ ผลพัฒนาการผู้เรียน 
       ๔.๑.๑ ผลการพัฒนาการผู้เรียนตามหลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพเิศษระยะ
แรกเร่ิมของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนผู้เรียน

ที่ประเมิน 
จ านวน/ร้อยละของผู้เรียนตามระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีเยี่ยม 
ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ๘๕ - - - ๑๐๐ 
ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ๘๕ - - - ๑๐๐ 

ทักษะการช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจ าวัน 

๘๕ - - - ๑๐๐ 

ทักษะการรับรู้และแสดงออก                  
ทางภาษา 

๘๕ - - - ๑๐๐ 

ทักษะทางสังคม ๘๕ - - - ๑๐๐ 
ทักษะทางสติปัญญาหรือ                        
การเตรียมความพร้อมทางวิชาการ 

๘๕ - - - ๑๐๐ 

ทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการหรือ
ทักษะจ าเป็นอื่นๆ  

๘๕ - - - ๑๐๐ 

 
หมายเหตุ  ผู้เรียน   หมายถึง นักเรียนพิการที่รับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษและรับบริการที่บ้าน 
 
       ๔.๑.๒  ผลการพัฒนาการผู้เรียนตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับบุคคลที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช  
๒๕๖๐ 
 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนผู้เรียน

ที่ประเมิน 
จ านวน/ร้อยละของผู้เรียนตามระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีเยี่ยม 
ทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน  ๒๖๔ - - - ๑๐๐ 
ทักษะวิชาการเพื่อการด ารงชีวิต  ๒๖๔ - - - ๑๐๐ 
ทักษะส่วนบุคคลและสังคม  ๒๖๔ - - - ๑๐๐ 
ทักษะการท างานและอาชีพ  ๒๖๔ - - - ๑๐๐ 
ทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการหรือ
ทักษะจ าเป็นอื่นๆ  

๒๕๘ - - - ๑๐๐ 

 
หมายเหตุ  ผู้เรียน   หมายถึง นักเรียนพิการที่รับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษและรับบริการที่บ้าน 
 
 
 



๑๐๐ 
 

     ๔.๒ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ประเภทความพิการ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 1๕ - - ๖.๖๗ ๙๓.๓๓ 
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ๘ - -  ๑๓ ๘๗ 
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ๘๙  ๓.๓๗ ๘.๙๙ ๘๗.๖๔ 
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือสุขภาพหรือการเคล่ือนไหว 

1๒6 - ๓.๑๗ ๘.๗๓ ๘๘.๑๐ 

บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ - - - - - 
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพูด
และภาษา 

๕ - - - ๑๐๐ 

บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรม
และอารมณ์ 

๓ - - - ๑๐๐ 

บุคคลออทิสติก ๗๑ - - - ๑๐๐ 
บุคคลพิการซ้อน ๓๑ - ๑๙.๓๕ ๖.๔๕ ๗๐.๙๗ 

เฉลี่ยร้อยละ  - ๓.๗๒ ๖.๖๖ ๘๙.๖๒ 
 

     ๔.๓. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ประเภทความพิการ 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ผลการประเมิน (ร้อยละ) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 1๕ ๑๐๐ - 
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ๙ ๑๐๐ - 
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ๘๙ ๑๐๐ - 
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือ
การเคล่ือนไหว 

1๒6 ๑๐๐ - 

บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ - ๑๐๐ - 

บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ๕ ๑๐๐ - 
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ ๓ ๑๐๐ - 
บุคคลออทิสติก ๗๑ ๑๐๐ - 
บุคคลพิการซ้อน ๓๑ ๑๐๐ - 

รวม ๓๔๙   

เฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐ - 
 
หมายเหตุ  ผู้เรียน   หมายถึง นักเรียนพิการที่รับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษและรับบริการที่บ้าน 

  
 



๑๐๑ 
 

ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้   

 
๑. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม  

ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้ด าเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงาน
ซึ่งประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ตลอดจนการด าเนินงานตามนโยบายพิเศษของหน่วยงานต้นสังกัด จากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้             
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  ประสบผลส าเร็จในการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มส าหรับเด็กพิการท่ีรับบริการภายในศูนย์ฯ  เด็กพิการระดับรุนแรงท่ีเรียนอยู่กับบ้าน เด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง
ในโรงพยาบาล  และในโรงเรียนจัดการเรียนร่วม  ซึ่งได้รับการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ของเด็กพิการ  นอกจากนี้การด าเนินงานดังกล่าวประสบผลส าเร็จด้วยการประสานความร่วมมือจากครู 
บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินโครงการ
และกิจกรรมของศูนย์ฯ เป็นอย่างดี 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ   
 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ   
 

โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 

-  นโยบายของฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
-  มีการวางแผนการด าเนินโครงการ 
-  มีการก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบการท างานท่ี
ชัดเจน 
-  มีการมอบหมายหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับบุคคลท่ี
รับผิดชอบ 
-  มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ 
-  มีการก ากับ  ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
   อย่างต่อเนื่อง 
-  ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการ 
-  บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี 
-  ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะครูแล้วน ามาปรับปรุง  

๒. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธี
การเรียนผ่านการมอง (Visual Strategies)   
 

-  นโยบายของฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
-  มีการวางแผนการด าเนินโครงการ 
-  มีการก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบการท างานท่ี
ชัดเจน 
-  มีการมอบหมายหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับบุคคลท่ี
รับผิดชอบ 

 



๑๐๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 
-  มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ 
-  มีการก ากับ  ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
   อย่างต่อเนื่อง 
-  ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการ 
-  บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี 
-  ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะครูแล้วน ามาปรับปรุง 

๓. โครงการเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล   

 

-  นโยบายของฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
-  มีการวางแผนการด าเนินโครงการ 
-  มีการก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบการท างานท่ี
ชัดเจน 
-  มีการมอบหมายหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับบุคคลท่ี
รับผิดชอบ 
-  มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ 
-  มีการก ากับ  ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
   อย่างต่อเนื่อง 
-  ใช้เงินนอกงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการ 
-  บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี 
-  ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะครูแล้วน ามาปรับปรุง 

๔. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ในเด็ก 
 

-  นโยบายของฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
-  มีการวางแผนการด าเนินโครงการ 
-  มีการก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบการท างานท่ี 
   ชัดเจน 
-  มีการมอบหมายหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับบุคคลท่ี 
   รับผิดชอบ 
-  มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ 
-  มีการก ากับ  ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
   อย่างต่อเนื่อง 
-  ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการ 
-  บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนให้ความร่วมมือในการ 
   ด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี 
-  ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะครูแล้วน ามาปรับปรุง 

๕. โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปล่ียนพ่อแม่เป็นครู 
 

-  นโยบายของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
-  มีการวางแผนการด าเนินโครงการ 
-  มีการก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบการท างานท่ี
ชัดเจน 



๑๐๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 
-  มีการมอบหมายหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับบุคคลท่ี
รับผิดชอบ 
-  มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ 
-  มีการก ากับ  ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
   อย่างต่อเนื่อง 
-  ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการ 
-  ผู้บริหาร ครูบุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนให้
ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี 
- ผู้บริหาร ครูบุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนมี
ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการในระดับมาก 
-  ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะครูแล้วน ามาปรับปรุง 

๖. โครงการวันส าคัญ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ไทย 
 

-  นโยบายของฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
-  มีการวางแผนการด าเนินโครงการ 
-  มีการก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบการท างานท่ี 
   ชัดเจน 
-  มีการมอบหมายหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับบุคคลท่ี 
   รับผิดชอบ 
-  มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ 
-  มีการก ากับ  ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
   อยา่งต่อเนื่อง 
-  ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการ 
-  บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนให้ความร่วมมือในการ 
   ด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี 
-  ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะครูแล้วน ามาปรับปรุง 

๗. โครงการส่งเสริมระบบการให้บริการเทคโนโลยี  
ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือบริการ และความช่วยเหลือ 
อื่นใดทางการศึกษา 
 

-  นโยบายของฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
-  มีการวางแผนการด าเนินโครงการ 
-  มีการวิเคราะห์ปัญญาในการจัดอบรม 
-  มีการให้ความรู้ตามโครงการท่ีวางแผนไว้ 
-  มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ 
-  มีการก ากับ  ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
   อย่างต่อเนื่อง 
-  ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการ 
-  ครูบุคลากร โรงเรียนร่วมและศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ ให้ความร่วมมือในการด าเนินการอบรมเป็น
อย่างดี 
-  ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะครูแล้วน ามาปรับปรุง 
 



๑๐๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 
๘. โครงการส่งเสริมการให้บริการในโรงเรียนจัดการ
เรียนรวม 
  - กิจกรรมคัดกรอง 
  - กิจกรรมนิเทศ ติดตาม   
 

-  นโยบายของฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
-  มีการวางแผนการด าเนินโครงการ 
-  มีการวิเคราะห์ปัญญาในการจัดอบรม 
-  มีการให้ความรู้ตามโครงการท่ีวางแผนไว้ 
-  มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว ้
-  มีการก ากับ  ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
   อย่างต่อเนื่อง 
-  ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการ 
-  ครูบุคลากร โรงเรียนร่วมและศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ ให้ความร่วมมือในการด าเนินการอบรมเป็น
อย่างดี 
-  ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะครูแล้วน ามาปรับปรุง 

๙. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ส าหรับบุคคลออทิ
สติกในห้องเรียนคู่ขนาน 
 
 

-  นโยบายของฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
-  มีการวางแผนการด าเนินโครงการ 
-  มีการวิเคราะห์ปัญญาในการจัดการเรียนการสอน 
-  มีการจัดกิจกรรมตามโครงการท่ีวางแผนไว้ 
-  มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ 
-  มีการก ากับ  ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

๑๐. โครงการจัดต้ังหน่วยบริการ 
 

-  นโยบายของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
-  มีการวางแผนการด าเนินโครงการ 
-  มีการก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบการท างานท่ี
ชัดเจน 
-  มีการมอบหมายหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับบุคคลท่ี
รับผิดชอบ 
-  มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ 
-  มีการก ากับ  ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
-  ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการ 
-  ผู้บริหาร ครูบุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนให้
ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี 
- ผู้บริหาร ครูบุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนมี
ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการในระดับมาก 
-  ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะครูแล้วน ามาปรับปรุง 

๑๑. โครงการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมส่งต่อ
นักเรียน 
 

-  นโยบายของฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
-  มีการวางแผนการด าเนินโครงการ 
-  มีการก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบการท างานท่ี



๑๐๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 
ชัดเจน 
-  มีการมอบหมายหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับบุคคลท่ี
รับผิดชอบ 
-  มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ 
-  มีการก ากับ  ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
-  ได้รับการสนับสนุนในการด าเนินโครงการ เช่น 
งบประมาณ ยานพาหนะ  
-  บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี 
-  สถานศึกษาท่ีส่งต่อนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

๑๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

-  มีการวางแผนการด าเนินโครงการ 
-  มีการก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบการท างานท่ี
ชัดเจน 
-  มีการมอบหมายหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับบุคคลท่ี
รับผิดชอบ 
-  มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ 
-  มีการก ากับ  ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
   อย่างต่อเนื่อง 
-  ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการ 
-  บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี 
-  ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะครูแล้วน ามาปรับปรุง 

1๓.โครงการส่งเสริมการแลกเปล่ียนรูปภาพเพื่อการส่ือสาร 
(PECS) 

 

-  นโยบายของฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
-  มีการวางแผนการด าเนินโครงการ 
-  มีการก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบการท างานท่ี
ชัดเจน 
-  มีการมอบหมายหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับบุคคลท่ี
รับผิดชอบ 
-  มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ 
-  มีการก ากับ  ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
-  ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการ 
-  บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี 
-  ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะครูแล้วน ามาปรับปรุง 
 



๑๐๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 
๑๔.โครงการส่งเสริมสุขภาพส าหรับบุคคลท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษและผู้ปกครอง 
 

-  นโยบายของฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
-  มีการวางแผนการด าเนินโครงการ 
-  มีการวิเคราะห์ปัญญาในการจัดอบรม 
-  มีการให้ความรู้ตามโครงการท่ีวางแผนไว ้
-  มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ 
-  มีการก ากับ  ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
-  ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการ 
-  ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๕ ให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินการอบรมเป็นอย่างดี 
-  ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะครูแล้วน ามาปรับปรุง 

1๕.โครงการออกก าลังกายในน้ า 
 

-  นโยบายของฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
-  มีการวางแผนการด าเนินโครงการ 
-  มีการก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบการท างานท่ี
ชัดเจน 
-  มีการมอบหมายหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับบุคคลท่ี
รับผิดชอบ 
-  มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ 
-  มีการก ากับ  ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
-  ได้รับการสนับสนุนในการด าเนินโครงการ เช่น 
งบประมาณ ส่ืออุปกรณ์ในการออกก าลังกายในน้ า 
ยานพาหนะ  
- สถานท่ีการท ากิจกรรมได้รับความร่วมมือจากสระว่าย
น้ าเอกชน  
-  นักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี 
-  ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะครู ผู้ปกครองแล้วน ามา
ปรับปรุง 

๑๖. โครงการ ส่งเสริมการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
 

-  นโยบายของฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
-  มีการวางแผนการด าเนินโครงการ 
-  มีการวิเคราะห์ปัญญาในการจัดอบรม 
-  มีการให้ความรู้ตามโครงการท่ีวางแผนไว้ 
-  มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ 
-  มีการก ากับ  ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
   อย่างต่อเนื่อง 
-  ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการ 



๑๐๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 
-  ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๕ ให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินการอบรมเป็นอย่างดี 
-  ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะครูแล้วน ามาปรับปรุง 

๑๗. โครงการ พัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู ้ 
 

-  มีการวางแผนการด าเนินโครงการ 
-  มีการก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบการท างานท่ี 
   ชัดเจน 
-  มีการมอบหมายหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับบุคคลท่ี 
   รับผิดชอบ 
-  มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว ้
-  มีการก ากับ  ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
   อย่างต่อเนื่อง 
-  ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการ 
-  บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนให้ความร่วมมือในการ 
   ด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี 
-  ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะครูแล้วน ามาปรับปรุง 

๑๘. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนว
การศึกษาวอลดอร์ฟ 

-  นโยบายของฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
-  มีการวางแผนการด าเนินโครงการ 
-  มีการก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบการท างานท่ี 
   ชัดเจน 
-  มีการมอบหมายหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับบุคคลท่ี 
   รับผิดชอบ 
-  มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว ้
-  มีการก ากับ  ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
   อย่างต่อเนื่อง 
-  ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการ 
-  บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนให้ความร่วมมือในการ 
   ด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี 
-  ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะครูแล้วน ามาปรับปรุง 

๑๙. โครงการอาชาบ าบัด -  นโยบายของฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
-  มีการวางแผนการด าเนินโครงการ 
-  มีการก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบการท างานท่ี 
   ชัดเจน 
-  มีการมอบหมายหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับบุคคลท่ี 
   รับผิดชอบ 
-  มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ 
-  มีการก ากับ  ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
   อย่างต่อเนื่อง 



๑๐๘ 
 

โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 
-  ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการ 
-  บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนให้ความร่วมมือในการ 
   ด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี 
-  ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะครูแล้วน ามาปรับปรุง 

  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 
1. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เหมาะสม
กับการให้บริการบุคคลท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

 

-  นโยบายของฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
-  มีการวางแผนการด าเนินโครงการ 
-  มีการก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบการท างานท่ี
ชัดเจน 
-  มีการมอบหมายหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับบุคคลท่ี
รับผิดชอบ 
-  มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว ้
-  มีการก ากับ  ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
   อย่างต่อเนื่อง 
-  ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการ 
-  บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี 
-  ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะครูแล้วน ามาปรับปรุง 

๒. โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  
 
 

 - วิเคราะห์สภาพปัญหา 
 - จัดท าโครงการการงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
 - ขออนุมัติผู้บริหาร 
 - จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าโครงการงาน
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
 - ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 - จัดท าแบบประเมิน 
 - ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 
 - ส.ค.ส สวัสดีปีใหม่ จ านวน ๓๐๐ ใบ 
 - จัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 1,๐๐๐ ใบ   
 - จัดท าแฟ้มใส่เอกสาร ๑,๐๐๐ เล่ม 
 - จัดท าบูธประชาสัมพันธ์ 
 - ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามกิจกรรมในโครงการ
งานประชาสัมพันธ์และเผลแพร่ 
 - ประเมินโครงการ  
  - สรุปผลการด าเนินโครงการ 



๑๐๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 
๓. โครงการส่งเสริมการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
คนพิการ จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

-  นโยบายของฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
-  มีการวางแผนการด าเนินโครงการ 
-  มีการก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบการท างานท่ี 
   ชัดเจน 
-  มีการมอบหมายหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับบุคคลท่ี 
   รับผิดชอบ 
-  มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ 
-  มีการก ากับ  ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
   อย่างต่อเนื่อง 
-  ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการ 
-  บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนให้ความร่วมมือในการ 
   ด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี 
-  ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะครูแล้วน ามาปรับปรุง 

๔. โครงการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
ศูนย์ฯกับหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

-  นโยบายของฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
-  มีการวางแผนการด าเนินโครงการ 
-  มีการวิเคราะห์ปัญญาในการจัดอบรม 
-  มีการให้ความรู้ตามโครงการท่ีวางแผนไว ้
-  มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ 
-  มีการก ากับ  ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
   อย่างต่อเนื่อง 
-  ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการ 
-  ครูบุคลากร โรงเรียนร่วมและศูนย์การศึกษาพิเศษ       
เขตการศึกษา ๕ ให้ความร่วมมือในการด าเนินการอบรม
เป็นอย่างดี 
-  ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะครูแล้วน ามาปรับปรุง 

๕. โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 

-  นโยบายของฝ่ายบริหารงานบุคคล 
-  มีการวางแผนการด าเนินโครงการ 
-  มีการก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบการท างานท่ี 
   ชัดเจน 
-  มีการมอบหมายหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับบุคคลท่ี 
   รับผิดชอบ 
-  มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ 
-  มีการก ากับ  ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
   อย่างต่อเนื่อง 
-  ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการ 
-  บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนให้ความร่วมมือในการ 
   ด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี 



๑๑๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 
-  ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะครูแล้วน ามาปรับปรุง 

๖. โครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิต
ของผู้ดูแลเด็กพิเศษ 

-  นโยบายของฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
-  มีการวางแผนการด าเนินโครงการ 
-  มีการก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบการท างานท่ี 
   ชัดเจน 
-  มีการมอบหมายหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับบุคคลท่ี 
   รับผิดชอบ 
-  มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ 
-  มีการก ากับ  ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
   อย่างต่อเนื่อง 
-  ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการ 
-  บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนให้ความร่วมมือในการ 
   ด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี 
-  ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะครูแล้วน ามาปรับปรุง 

 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 1.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค
การจัดการเรียนการสอน 
 1.2 กิจกรรมทัศนศึกษา และศึกษาดูงาน 

 

-  นโยบายของฝ่ายบริหารงานบุคคล 
-  มีการวางแผนการด าเนินโครงการ 
-  มีการก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบการท างานท่ี 
   ชัดเจน 
-  มีการมอบหมายหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับบุคคลท่ี 
   รับผิดชอบ 
-  มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ 
-  มีการก ากับ  ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
   อย่างต่อเนื่อง 
-  ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการ 
-  บุคลากร ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
- ได้รับข้อเสนอแนะจากบุคลากรแล้วน ามาปรับปรุง 

๒. โครงการธรรมะพัฒนาจิต 
 

-  นโยบายของฝ่ายบริหารงานบุคคล 
-  มีการวางแผนการด าเนินโครงการ 
-  มีการก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบการท างานท่ี 
   ชัดเจน 
-  มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ 
-  มีการก ากับ  ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
   อย่างต่อเนื่อง 



๑๑๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 
-  ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการ 
- บุคลากรของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๕ ให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินการอบรมเป็นอย่างดี 
-  ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะครูแล้วน ามาปรับปรุง 

 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 

โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 
1 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
 

-  นโยบายของฝ่ายบริหารงานท้ัง 4 ฝ่าย 
-  มีการวางแผนการด าเนินโครงการ 
-  มีการก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบการท างานท่ี
ชัดเจน 
-  มีการมอบหมายหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับบุคคลท่ี
รับผิดชอบ 
-  มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ 
-  มีการก ากับ  ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
-  ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการ 
-  บุคลากรให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมเป็น
อย่างดี 
-  ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะครูแล้วน ามาปรับปรุง 

2. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบบริหารงานพัสดุ 
แก่บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

-  นโยบายของฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
-  มีการวางแผนการด าเนินโครงการ 
-  มีการก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบการท างานท่ี
ชัดเจน 
-  มีการมอบหมายหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับบุคคลท่ี
รับผิดชอบ 
-  มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ 
-  มีการก ากับ  ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
-  ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการ 
-  บุคลากรให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมเป็น
อย่างดี 
-  ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะครูแล้วน ามาปรับปรุง 

 
 
 



๑๑๒ 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ   
 

โครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 
๑. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 - กิจกรรมสวนเกษตร 
 - กิจกรรมฝึกอาชีพศิลป การประดิษฐ์  
 - กิจกรรมการท าอาหาร 

*อยู่ระหว่างการด าเนินกิจกรรม 

 

๒. จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา 

 ๑) มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
      จุดเด่น 

๑. ผู้เรียนได้รับคัดกรอง การประเมินพัฒนาการ ประเมินความสามารถพื้นฐาน และวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  เพื่อน าข้อมูลไปจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) 
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว แผนการเปล่ียนผ่านเฉพาะบุคคล ให้สอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นพิเศษของผู้เรียน 

๒. ผู้เรียนได้รับบริการพัฒนาศักยภาพเหมาะสมกับวัยและความบกพร่องของแต่ละบุคคล 
๓. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายเช่น ดนตรีเพื่อการ

พัฒนา ศิลปะเพื่อการพัฒนา พลศึกษา คอมพิวเตอร์ กิจกรรมโยคะในเด็กพิเศษ โครงการการออกก าลังกายใน
น้ า โครงการท าบุญไหว้พระ โครงการหนังสือแฝด กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี เป็นต้น 

๔. ผู้เรียนได้รับการประเมินพัฒนาการทุกภาคเรียน เพื่อการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) และแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว(IFSP) ให้มีความสอดคล้องกับพัฒนาการของ
ผู้เรียน 

๕. ผู้เรียนได้รับบริการส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาอย่าง
เหมาะสม 

๖. ผู้เรียนได้รับบริการช่วงเช่ือมต่อตามความเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล เช่น                    
การเช่ือมต่อระหว่างทักษะ การเช่ือมต่อระหว่างนักสหวิชาชีพ และไปยังหน่วยองค์กรหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
ด้านการแพทย์ เช่น โรงพยาบาลอ าเภอ โรงพยาบาลจังหวัด ด้านการศึกษา เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
เฉพาะความพิการ  โรงเรียนเรียนรวม  

๗. ผู้ปกครองและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวของกับผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
๘. มีการด าเนินการโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเหมาะสมกับการน าไปใช้ 

 
 จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ผู้เรียนควรมารับบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพพัฒนาการผู้เรียนให้ดีขึ้น
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม  

๒. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีควรจัดกิจกรรมให้ ผู้ปกครอง
ตระหนักและเห็นความส าคัญในการน าความรู้ วิธีการ และเทคนิคการกระตุ้นพัฒนาการกลับไปกระตุ้น
พัฒนาการผู้เรียนอย่างต่อเนื่องท่ีบ้าน  



๑๑๓ 
 

๓. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองให้ความ
ร่วมมือกับศูนย์ฯ ในการน าผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกศูนย์ฯ 

๔. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ควรให้ความส าคัญกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีเน้นการพัฒนาทักษะชีวิต  

 
๒) มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  

  จุดเด่น 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีจุดเด่น ด้านกระบวนการบริหารและ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ 

๑. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีแผนพัฒนาการศึกษา ท่ีก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

๒. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ จ านวน ๒๗ โครงการ ท่ีส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีมีความเหมาะสมครอบคลุมโครงสร้างการบริหาร ๔ ฝ่าย ได้แก่ การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ และด าเนินการอย่างเป็นระบบ และจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๓. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

๔. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  มีการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

 จุดที่ควรพัฒนา 
ส่งเสริมการด าเนินงานด้านกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการน าผล

การด าเนินงานท่ีผ่านมา มาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานศึก ษาได้รับ        
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

๓) มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

              จุดเด่น 
       1. ครูตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
       2. ครูมีการจัดหา ผลิต ดัดแปลง ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือบริการ และความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาได้เหมาะสมกับลักษณะความพิการของผู้เรียน 
       3. ครูใหผู้้ปกครองและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
       4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 



๑๑๔ 
 

       5. คณะกรรมการวิจัยตรวจประเมินผลงานวจัิยในช้ันเรียนของครูทุกคนพร้อมท้ังให้ค าแนะน าท่ี
ครูสามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 

      จุดที่ควรพัฒนา 
        1. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
        2. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองนักเรยีนเพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนน าไปใช้พัฒนานักเรียน 
        ๓. เน้นการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
                 ๔. ควรน าผลงานวิจัยในช้ันเรียนมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม  
  

๔) มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  
    จุดเด่น 

๑. มีการก าหนดมาตรฐานภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ 

     ๒. มีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

๓. มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา
คุณภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ 

๔. มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

๕. มีการน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๖. มีการจัดท ารายงานประจ าปี 
 

              จุดที่ควรพัฒนา 
                 ควรมีการจัดท าระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างเนื่อง 
และควรมีการน าข้อมูลสารสนเทศไปเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนางานในปีถัดไป 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
     ๑. ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

๑. ผู้เรียนควรมารับบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพพัฒนาการผู้เรียนให้ดีขึ้นด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม  

๒. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีควรจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองตระหนักและ
เห็นความส าคัญในการน าความรู้ วิธีการ และเทคนิคการกระตุ้นพัฒนาการกลับไปกระตุ้นพัฒนาการผู้เรียน
อย่างต่อเนื่องท่ีบ้าน  

๓. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองให้ความร่วมมือ
กับศูนย์ฯ ในการน าผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกศูนย์ฯ 

๔. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ควรให้ความส าคัญกับกิจกรรมการเรียน
การสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีเน้นการพัฒนาทักษะชีวิต  
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

     ๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
     ส่งเสริมการด าเนินงานด้านกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการน าผล
การด าเนินงานท่ีผ่านมา มาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานศึกษาได้รับ     
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
  

     ๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

  1. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
 2. เน้นการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
 ๓. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองนักเรียนเพือ่ให้ผู้ปกครองนักเรียนน าไปใช้พัฒนานักเรียน 
 ๔. ควรน าผลงานวิจัยในช้ันเรียนมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

     ๔. ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
              ควรมีการจัดท าระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างเนื่อง 
และควรมีการน าข้อมูลสารสนเทศไปเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนางานในปีถัดไป 
 

๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  ต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนในการพัฒนา
ผู้เรียน และต้องการให้ช่วยเหลือในงบประมาณในการส่งเสริมให้ครูไปอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้มาถ่ายทอดให้แก่บุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีและ
น าไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 
ประกาศ เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 

เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 



๑๑๘ 
 



๑๑๙ 
 



๑๒๐ 
 



๑๒๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
ประกาศ เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 



๑๒๒ 
 

 



๑๒๓ 
 



๑๒๔ 
 



๑๒๕ 
 

 
 

 

 



๑๒๖ 
 

คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 
ทีป่รกึษา   
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๓. นางปุณยนุช  ศิริโรจนมงคล  ครู คศ. 2 
๔. นางสาวกัณหา  คงหอม  ครู คศ. 2 
๕. นายสุเมท  สว่างอารมณ์  ครู คศ.๒ 
๖. นางสาวสุกัญญา   อินทมา  ครู คศ.1 
๗. นางสาวเนตรนรินทร์  เขางาม  ครู คศ.1 
๘. นางสาวกาญจนา  มงค์คลส าโรง ครู คศ.1 
๙. นางสิริลักษณ์  จันทร์แก้ว  ครู คศ.1 
๑๐. นางสาวณัฐพร  ไชยถา  ครู คศ.1 
๑๑. นางสาวดวงรัตน์  ยาแสง  ครู คศ.1 
๑๒. นางนงลักษณ์  ยงสม   ครู คศ.1 
๑๓. นางณัฐฐินันท์  น้อยมา  ครู คศ.1 
๑๔. นางสาววิภารัตน์  คนแคล้ว  ครู คศ.1 
๑๕. นางสาวกิตติญาธร   พันทอง  ครูผู้ช่วย 
๑๖. นายวรรณธนุ   วรรณกิจ  ครูผู้ช่วย 
๑๗. นางสาวมณฑา  คชาชัย  ครูผู้ช่วย 
๑๘. นายสหภัฒน์   เชยล้อมข า  ครูผู้ช่วย 
๑๙. นางสาวอรพิน  ศรีเกตุสุข  ครูผู้ช่วย 
๒๐. นางสาวขนิษฐา   แสงโยธี  ครูผู้ช่วย 
๒๑. นายนพธนพงษ์ ภูรัชต์ธนาธิป  ครูผู้ช่วย 
๒๒. นางสาวดนิตา  ศรีภุมมา  พนักงานราชการ(ครู) 
๒๓. นางสาวนิรดา  จันทฤกษ์  พนักงานราชการ(ครู) 
๒๔. นางกรัณยภรณ์   ฟองมณี  พนักงานราชการ(ครู) 
๒๕. นายพัฒนากร  ค าด้วง  พนักงานราชการ(ครู) 
๒๖. นางสาววันเพ็ญ วรรณกิจ  พนักงานราชการ(ครู) 
๒๗. นางสาวณัฐธิพร   ฉิมปุ่น  พนักงานราชการ(ครู) 
๒๘. นางสาวนวพัชร์  ชมตา  พนักงานราชการ(ครู) 
๒๙. นางสาวธัญญาภรณ์  วงศ์อัจฉริยกุล พนักงานราชการ(ครู) 



๑๒๗ 
 

๓๐. นางสาวเกวลิน   ตันสกุล  พนักงานราชการ(ครู) 
๓๑. นางสาวรัตนาภรณ์   โพธิพันเมฆ พนักงานราชการ(ครู) 
๓๒. นางสาวกนกอร   สว่างอารมณ์ พนักงานราชการ(ครู) 
๓๓. นางสาวณภัทร์สรัล   แก้วธาวินวสุ พนักงานราชการ(ครู) 
๓๔. นางสาวณัฐพร  เล็กสวัสด์ิ  พนักงานราชการ(ครู) 
๓๕. นายพัศพงศ์   สังข์ประเสริฐ  พนักงานราชการ(ครู) 
๓๖. นายนิรวิทธิ์   ไกลถิ่น   พนักงานราชการ(ครู) 
๓๗. นางสาวจุฑาทิพย์   หนูขาว  พนักงานราชการ(ครู) 
๓๘. นางสาวรพีแพรว   ชาดิษฐ์  พนักงานราชการ(ครู) 
๓๙. นายเมธี   ขันทอง   พนักงานราชการ(ครู) 
๔๐. นางสาวทิพาพร   ชีพนุรัตน์  พนักงานราชการ(ครู) 
๔๑. นางสาวรุ่งลักษณ์   สร้อยสุวรรณ ครูอัตราจ้าง 
๔๒. นายรณชัย   ชาวบ้านซ่อง  ครูอัตราจ้าง 
๔๓. นางสาวศรัญญา   เทียมเพ็ชร  ครูอัตราจ้าง 




