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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

ข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไป 
 

ประวัติความเป็นมา 
สืบเนื่องจาก ปี พ.ศ. 2542 รัฐบาลมีนโยบายที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กพิการ                  

อย่างทั่วถึง กอร์ปกับ ฯพณฯ กัญจนา ศิลปอาชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งดำรงตำแหน่ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ
และผู้ด้อยโอกาสได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือเป็นสถานศึกษาสำหรับให้บริการกับเด็ก
พิการทุกประเภท  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี              
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 เพ่ือเป็นศูนย์ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อม          
เพ่ือการส่งต่อ พัฒนาศักยภาพเบื้องต้นให้กับผู้พิการ เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศประสานการจัดการเรียนร่วม 
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เป็นศูนย์วิชาการเพ่ือการวิจัยและพัฒนา จัดให้บริการสำหรับ ผู้พิการทุกประเภท
ในพ้ืนที่เขตการศึกษา 5 ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม  ประจวบคีรีขันธ์ และ
สุพรรณบุรี   

ในปี  2542  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประสานงานกับองค์การ
บริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เพ่ือขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านโพธิ์เขียว จำนวน 13 ไร่  3 งาน  โดยทาง
ศูนย์ฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสมยศ บุราณสาร  กำนันตำบลทับตีเหล็ก   นายสมภพ  ดิษฐวุฒิ  
ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์เขียว และราษฎรชาวบ้านโพธิ์เขียว โดยมี นายประหยัด  ทรงคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษา
พิเศษสุพรรณบุรี เป็นผู้ประสานงานและติดตามเรื่องการขอใช้ที่ดิน    จนที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ดังกล่าวก่อสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษ     เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีได้ และใน
ขณะเดียวกันปี  2542 ได้รับความอนุเคราะห์  จากโรงเรียนศึกษาพิเศษสุพรรณบุรี  ใช้อาคารเรียนเป็นที่ตั้ง
สำนักงานชั่วคราว  และเริ่มดำเนินงานด้านการช่วยเหลือด้านการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง และเด็กพิการในเขต
พ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  ตั้ งอยู่ เลขที่  85 หมู่  4               
ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000  หมายเลขโทรศัพท์             0 -
3545-4082-3 หมายเลขโทรสาร 0-3545-4083 เว็บไซต์www.edu5.th.gs/                       อีเมล์  
special_ed5@outlook.com     

http://www.edu5.th.gs/
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บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  
   บทบาทที่ 1  จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
(Early Intervention :  EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ เพ่ือเข้าสู่ศูนย์พัฒนา    เด็กเล็ก โรงเรียน
เรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  

บทบาทท่ี 2 พัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่ 
3 จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

(Individualized Education Program: IEP) สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาสำหรับคนพิการ  

บทบาทท่ี 4 จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ  
บทบาทท่ี 5 ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทาง

การศึกษา 
บทบาทท่ี 6 เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ  
บทบาทที่ 7 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคน

พิการในจังหวัด  
  บทบาทท่ี 8 ภาระหน้าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป กลุ่มบริหารงานบุคคล 

- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 

- งานบริการช่วยเหลอืระยะแรกเริ่ม     
(EI) และเตรียมความพร้อม 

- งานบริการช่วยเหลอืเฉพาะครอบครวั  

- งานส่งเสริม สนับสนนุการจัด                            
การเรยีนร่วม การจัดการศกึษา 

- ในห้องเรียนคู่ขนาน 

- งานส่งเสริม สนับสนนุการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพกิารโดยครอบครัว
และชุมชน  

- งานทะเบียนนกัเรียน 

- งานวัดผลและประเมนิผล 

- งานห้องสมดุ/แหล่งเรยีนรู ้

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สือ่ 
บริการและความช่วยเหลอือืน่ใด       
ทางการศึกษา (ระบบคูปอง
การศกึษา) 

- งานพัฒนา และฝกึอบรมผู้ดแูลคน
พิการ บุคลากร และผูท้ี่เกีย่วขอ้ง 

- งานให้คำปรึกษา แนะแนว และส่งต่อ 

- งานจัดการศกึษาสำหรับเดก็เจ็บป่วย
เรื้อรังในโรงพยาบาล  

- งานนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลและ
รายงานผล 

- งานอืน่ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

- งานแผนปฏิบัติการและ
สารสนเทศ 

- งานแผนงาน และจัดตั้ง
งบประมาณ 

- งานศูนย์ขอ้มูลและระบบ
สารสนเทศ 

- งานการเงนิ 

- งานบัญช ี

- งานพัสดุและสินทรัพย ์

- งานควบคุมภายใน 

- งานนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล
และ รายงานผล 

- งานอืน่ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 

- งานอาคารสถานที ่

- งานรกัษาความปลอดภัย 

- งานยานพาหนะ 

- งานสัมพนัธ์ชุมชน เครอืข่าย 
และวิเทศสัมพนัธ ์

- งานประชาสมัพันธ์และเผยแพร ่

- งานอนามยัและโภชนาการ 

- งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรยีน 

- งานโสตทัศนูปกรณ ์

- งานกจิกรรมนกัเรยีน 

- งานระดมทนุและทรัพยากร 

- งานธุรการและสารบรรณ 

- งานนิเทศ ตดิตาม ประเมนิผลและ         
รายงานผล 

- งานอืน่ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

 

- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 

- งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 

- งานทะเบียนประวัติบุคลากร 

- งานพัฒนาครูและบุคลากร 

- งานสวัสดกิารครูและบุคลากร 

- งานวินยัและรกัษาวนิัย 

- งานพิจารณาความดีความชอบ 

- งานเครือ่งราชอิสริยาภรณ ์

- งานมาตรฐานวิชาชีพและวทิยฐานะ 

- งานนิเทศ ตดิตาม ประเมนิผลและ
รายงานผล 

- งานอืน่ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

 

คณะกรรมการบริหารศูนย์ ฯ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน คณะอนุกรรมการ/การจัดการ 

ศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัด 
 

มูลนธิิ / สมาคม 
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ข้อมูลบุคลากร 

 
การให้บริการในปัจจุบัน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  5  จังหวัดสุพรรณบุรี  ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และ
การเตรียมความพร้อมเพ่ือการส่งต่อ  พัฒนาศักยภาพเด็กพิการที่มีความบกพร่องทุกประเภท  ตามหลักสูตร
เด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
พุทธศักราช 25๖๐ และหลักสูตรการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 25๖๐  ประสานการจัดการเรียน
รวม เป็นศูนย์วิชาการ  และสารสนเทศ จัดบริการ สื่อ สิง่อำนวยความสะดวกและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและบริการช่วยเหลือด้าน
อ่ืนๆ  
แก่เด็กพิการ ทั้ง 9 ประเภท โดยจัดรูปแบบการให้บริการ ดังนี้ 

1. ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมภายในศูนย์ ทั้งประจำและไป-กลับ  
2. ให้บริการที่บ้าน และชุมชน โดยมีการให้บริการเด็กพิการรุนแรงที่บ้าน จัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะ

ความพิการ และหน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
3. ให้บริการในโรงเรียนเรียนรวม 
4. ให้บริการเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล 

 จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 100 โดยการศึกษาต่อ การเข้าร่วมอบรม สัมมนาตาม
โครงการต่างๆ  ทำให้เกิดผลกับผู้เรียนและศูนย์การศึกษาพิเศษดังนี้ 

 1. เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 25๖๐ และหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะการดำรงชีวิตสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 25๖๐ 

2. เด็กพิการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะ
แรกเริ่มและโปรแกรมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตฯ ได้แก่ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต มีเมตตากรุณา 
รู้จักประหยัด มีความอดทนและขยันหมั่นเพียร มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวท ี

 
ประเภทบุคลากร 

เพศ 
รวม (คน) 

ชาย (คน) หญิง (คน) 
ข้าราชการ 6 19 25 
พนักงานราชการ 6 16 22 
ครูอัตราจ้าง 1 4 5 
ลูกจ้างชั่วคราว 3 1 4 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 9 15 24 
ธุรการ - 1 1 

รวม 18 53 81 
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 3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีการจัดทำข้อมูลการพัฒนาผู้เรียน
รายบุคคล  

4. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 5. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีการพัฒนาหลักสูตรเด็กที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 
25๖๐ และหลักสูตรการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5  จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 25๖๐ 

6. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 

ข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีที่ดินจำนวน 13 ไร่ 3 งาน โดย ได้รับ
ความอนุเคราะห์  จากนายสมยศ บุราณสาร  กำนันตำบลทับตีเหล็ก  นายสมภพ  ดิษฐวุฒิ  ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์
เขียว  และราษฎรชาวบ้านโพธิ์เขียว   

 
ข้อมูลอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

 

 
ประเภท 

 
ชื่อแบบอาคาร 

จำนวน 
หลัง / หน่วย 

ที่มีแล้ว 

ปีที่ได้รับ
จัดสรร 

 

 
สภาพปัจจุบัน 

1. อาคารเรียน อาคารเรียนรวม 1 2543 ใช้การได้ 

 
2. อาคารประกอบ 

อาคารหอนอนมาตรฐาน                  
แบบ ๓๘ 

1 2543 ใช้การได้ 

เรือนพยาบาล 1 2543 ใช้การได้ 
โรงหุงต้ม 1 2543 ใช้การได้ 
โรงอาบน้ำนักเรียนหญิงชายแบบ
มาตรฐาน 

2 2543 ใช้การได้ 

ห้องน้ำ – ห้องส้วม แบบ ๖ ที่นั่ง 2 2543 ใช้การได้ 
หอถังน้ำบาดาล 1 2544 ใช้การได้ 
โรงจอดรถ 1 2544 ใช้การได้ 
บ้านพักผู้บริหาร 1 2543 ใช้การได้ 
บ้านพักครู แบบแฟลต ๘ หน่วย 1 2543 ใช้การได้ 
บ้านพักภารโรง  แบบแฟลต ๔  
หน่วย 

1 2543 ใช้การได้ 

บ้านพักนักเรียน 2 2550 ใช้การได้ 
หอถังน้ำบาดาล 1 2558 ใช้การได้ 
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ข้อมูลด้านนักเรียน 
 

ที ่ จำแนกตามกลุ่มท่ีรับบริการ รวม/คน 
1 นักเรียนพิการรับบริการในศูนย์ 121 
2 นักเรียนพิการรับบริการที่บ้านและชุมชน 207 
3 นักเรียนพิการที่รับบริการที่โรงเรียนเรียนรวม 3,148 
4 นักเรียนรับบริการที่ห้องเรียนเจ็บป่วยเรื้อรัง 19 

รวม 3,459 
 
สภาพชุมชน  

จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางด้านทิศตะวักตกของประเทศไทย ตั้งอยู่บนพ้ืนที่
ราบลุ่ม แม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรีไหลผ่านตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือจรดใต้ อยู่สูงจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง 3-10 เมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 5,358.01 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 3.3 ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ 5.2 ของพ้ืนที่ภาคกลาง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ  107  กิโลเมตร (ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340) โดยทางรถไฟประมาณ  142 กิโลเมตร   
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดจังหวัดอุทัยธานีและชัยนาท ทิศตะวันออก ติดจังหวัด
สิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยา ทิศใต้  ติดจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี และทิศตะวันตก ติดจังหวัด
กาญจนบุรีและอุทัยธานี มีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีพ้ืนที่บางส่วน เป็นที่ราบสูง  โดยมีความ
ลาดเทระหว่าง  0-3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัด ตลอดแนวตั้งแต่เหนือจรดใต้ บริเวณพ้ืนที่
ต่ำสุดอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ คืออยู่สูงจาก ระดับน้ำทะเลปานกลาง เฉลี่ยประมาณ 3 เมตร    ทาง
เหนือของจังหวัดอยู่สูงจากระดับ น้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 10 เมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด
สุพรรณบุรีใช้ทำนาข้าวมีแม่น้ำลำคลองหนองบึงอยู่ทั่วไป แม่น้ำสายสำคัญท่ีไหลผ่านจากเหนือสุดถึง ใต้
สุด ได้แก่แม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำสุพรรณบุรี 

สภาพโดยทั่วไปของจังหวัดสุพรรณบุรี  มีลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคกลาง กล่าวคือ              
ฤดูร้อนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้พัดผ่านเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์                 
ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ทำให้อากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป ฤดูฝนลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทร
อินเดียพัดผ่านมาในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ทำให้อากาศมีความชุ่มชื้นมีฝนตกโดยทั่วไป  ฤดู
หนาวได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ์ ทำให้อากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป ในปี 2546 อุณหภูมิสูงสุด 39.3 องศาเซลเซียส ในเดือน
พฤษภาคม อุณหภูมิต่ำสุด15.7 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคมปริมาณน้ำฝนทั้งปีวัดได้ 1,084.5 มิลลิเมตร 
จำนวนวันที่ฝนตก 107 วัน 

การปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ส่วน  คือการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 
10  อำเภอ 110  ตำบล และ 997 หมู่บ้าน โดยมีอำเภอดังนี้ 

1. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี   มีพ้ืนที่ 540.917 ตารางกิโลเมตร  20 ตำบล 123 หมู่บ้าน  
2. อำเภอดอนเจดีย์   มีพ้ืนที่ 252.081 ตารางกิโลเมตร 5 ตำบล 48 หมู่บ้าน  
3. อำเภอด่านช้าง มีพ้ืนที่ 1,193.599 ตารางกิโลเมตร 7 ตำบล 93 หมู่บ้าน  
4. อำเภอเดิมบางนางบวช มีพ้ืนที่ 552.330 ตารางกิโลเมตร 14 ตำบล 119 หมู่บ้าน  
5. อำเภอบางปลาม้า มีพ้ืนที่ 481.298 ตารางกิโลเมตร 14 ตำบล 127 หมู่บ้าน  
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6. อำเภอศรีประจันต์ มีพ้ืนที่ 180.986 ตารางกิโลเมตร 9 ตำบล 64 หมู่บ้าน  
7. อำเภอสองพ่ีน้อง มีพ้ืนที่ 750.381 ตารางกิโลเมตร 15 ตำบล 140 หมู่บ้าน  
8. อำเภอสามชุก มีพ้ืนที่ 355.917 ตารางกิโลเมตร 7 ตำบล 68 หมู่บ้าน  
9. อำเภอหนองหญ้าไซ มีพ้ืนที่ 420.209 ตารางกิโลเมตร 6 ตำบล 64 หมู่บ้าน  
10.อำเภออู่ทอง มีพ้ืนที่ 630.29 ตารางกิโลเมตร 13 ตำบล 151 หมู่บ้าน  

              
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แบ่งการปกครองออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง 

2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และเทศบาลตำบล 20 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล  106 แห่ง 
ระบบการคมนาคมเป็นโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของจังหวัด การคมนาคมที่
สะดวกทำให้เกิดความคล่องตัวทั้งด้านการผลิตและการตลาด ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  และยังเป็น
การยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น  เส้นทางการคมนาคมภายในจังหวัด โดยการคมนาคมทาง
รถยนต์  ในปัจจุบันภายในจังหวัดสามารถติดต่อถึงกันได้ทุกอำเภอ สภาพของทางส่วนใหญ่ลาดยาง 
รายละเอียดระยะทางจากอำเภอเมืองสุพรรณบุรีถึงอำเภอต่างๆ  มีดังนี้  

1.  อำเภอบางปลาม้า  ระยะทาง 10  กิโลเมตร 
2.  อำเภอศรีประจันต์  ระยะทาง 20  กิโลเมตร 
3.  อำเภอดอนเจดีย์  ระยะทาง 31  กิโลเมตร 
4.  อำเภออู่ทอง   ระยะทาง 32  กิโลเมตร 
5.  อำเภอสามชุก  ระยะทาง 39  กิโลเมตร 
6.  อำเภอเดิมบางนางบวช ระยะทาง 54  กิโลเมตร 
7.  อำเภอหนองหญ้าไซ  ระยะทาง 58  กิโลเมตร 
8.  อำเภอสองพ่ีน้อง   ระยะทาง 70  กิโลเมตร 
9.  อำเภอด่านช้าง  ระยะทาง 77  กิโลเมตร 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ในรอบปีที่ผ่านมา 

  1. คุณภาพผู้เรียน  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

  2. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

  3. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพละเกิดประสิทธิผล  อยู่ในระดับคุณภาพ ดี
เยี่ยม 

  4. ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดทำแนวทางการให้บริการ การจัดกิจกรรมพัฒนาและระบบการ
ให้บริการผู้เรียนตามภาระหน้าที่  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  

  5. ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

 6. ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการประกันคุณภาพ  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 

สรุป  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  มีผลการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
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ส่วนที่ 2  
ทิศทางและกลยุทธการจัดการศึกษา  

 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี  ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือการส่งต่อ  พัฒนาศักยภาพเด็กพิการที่มีความบกพร่องทุกประเภท ตามหลักสูตรการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง   การประสานการจัดการเรียนร่วม  เป็นศูนย์
วิชาการ  และสารสนเทศ  จัดบริการ  สื่อ  และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ  ฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ และบริการช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ แก่เด็กพิการทั้ง ๙ 
ประเภท โดยจัดรูปแบบการให้บริการ ๔ รูปแบบ คือ การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความ
พร้อมภายในศูนย์ ทั้งประจำและไป-กลับ การให้บริการเด็กพิการที่เรียนอยู่กับบ้าน  การให้บริการในโรงเรียน
เรียนร่วม  และการให้บริการเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาล โดยมีแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 ๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ และตาม
ความสนใจ  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างปกติสุข 
  ๒) การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพ่ือให้ผู้พิการได้รับบริการที่
เหมาะสมตามสภาพความพิการ 
 ๓) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ตามความต้องการจำเป็น
พิเศษ 

 ๔) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
 

ปรัชญา 
          คนพิการทุกคนสามารถพัฒนาได้  เมื่อได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 
 

คติพจน์ 
ศูนย์ ฯ เขต 5   มุ่งม่ัน  สร้างสรรค์ 

  รวมพลัง  ศรัทธา พัฒนาผู้พิการ 
 

สีประจำหน่วยงาน 
 สีฟ้า หมายถึง  อนาคตอันสดใส  ของเด็กพิการในวันข้างหน้า 
 สีขาว หมายถึง  ความบริสุทธิ์ ที่ปรารถนาซึ่งความรัก ความเมตตา และความเข้าใจจากสังคม 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตามมาตรฐาน  
โดยการมีส่วนร่วม    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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พันธกิจ (Missions) 
พันธกิจที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา 

สำหรับคนพิการตามาตรฐานวิชาชีพ 
พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม ระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดการเรียนรู้  

และบริการทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 
พันธกิจที่ ๓ จัดและส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการทางการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างทั่ วถึง  

และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
พันธกิจที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 

ของภาคีเครือข่าย 
พันธกิจที่  ๕  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
เป้าประสงค์ (Objectives) 

 
เป้าประสงค์ท่ี ๑ ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจดัการศึกษาสำหรับคนพิการตามาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ท่ี ๒ ครูและบุคลากรจัดทำวิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม ระบบข้อมูลสารสนเทศ  

การจัดการเรียนรู้และบริการทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 
เป้าประสงค์ท่ี ๓ คนพิการได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
เป้าประสงค์ท่ี ๔ มีระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  

ของภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์ท่ี ๕ มีระบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

อัตลักษณ์ 
สุขภาพจิตสดใส   สุขภาพกายแข็งแรง 

 
เอกลักษณ์ 

บริการเป็นหนึ่ง    เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

กลยุทธ์ (Strategies) 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
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ส่วนที่ 3 
3.1 ประมาณการรายรับสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 
 
 

ประเภทรายรับ ประมาณรายรับปีการศึกษา 
1 ต.ค. 60-31 มี.ค. 61 1 เม.ย. 61.-30 ก.ย.61 รวม 

1.เงินงบประมาณ    
1.1บุคลากร    

- เงินเดือน 2,474,460 2,251,540 4,726,000 
- ค่าจ้างประจำ - - - 
- ค่าจ้างชั่วคราว - - - 
- เงินเพ่ิมจ่ายควบ

เงินเดือน 
- 61,660 

61,660 

1.2งบดำเนินงาน   - 
- ค่าสาธารณูปโภค 121,400 309,000 430,400 
- ค่าตอบแทน 2,664,900 2,211,300 4,876,200 
- ค่าใช้สอย 279,811 621,426 901,237 
- ค่าวัสดุ 362600 479390 841,990 

1.3งบเงินอุดหนุน    
- ค่าจัดการเรียนการสอน - - - 
- ค่าหนังสือเรียน - 18,366 18,366 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน - 16,500 16,500 
- ค่ากิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
41,710 11,825 

53,535 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 19,400 5,500 24,900 
2.เงินนอกงบประมาณ - - - 

2.1เงินรายได้สถานศึกษา - - - 
2.2เงินบริจาค - - - 
2.3เงินสนับสนุนจาก อปท. - - - 
2.4อื่นๆ - - - 

รวม 5,964,281 5,986,507 11,950,788 
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3.2 ประมาณการรายจ่ายประจำปีการศึกษา 2561  
3.2.1ประมาณการงบประจำตามโครงสร้าง 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

งาน/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.งานบริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (EI) และเตรียมความ
พร้อม 
- กิจกรรมจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ 
- กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนรู้ 
- กิจกรรมจัดซื้อแฟ้มและ
อุปกรณ์สำนักงาน 

 
 
 
นักเรียนจำนวน 345 คน 
นักเรียนจำนวน 345 คน 
จำนวน  40 ชุด 
 

 
 
 

50,000 บาท 
50,000 บาท 
30,000 บาท 

 
 
 

นางสาวพิกุล  ทำบุญตอบ 

2.งานบริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว 
- กิจกรรมออกให้บริการ
นักเรียนตามบ้าน (ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง) 
- กิจกรรมจัดซื้อและผลิตสื่อ
การเรียนรู้ 
- กิจกรรมจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 
แฟ้มและอุปกรณ์สำนักงาน 

 
 
นักเรียนจำนวน 200 คน 
 
 
1 ชุด 
 
ตู้ 1 หลัง แฟ้มนักเรียน
แฟ้มและอุปกรณ์
สำนักงาน 1 ชุด 

 
 

144,000 บาท 
 
 

20,000 บาท 
 

16,000 บาท 

 
 

นายสหภัฒน์  เชยล้อมขำ 

3.งานส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการเรียนร่วม การจัดการ
ศึกษาในห้องเรียนคู่ขนาน 
- กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการเรียนร่วม การ
จัดการศึกษาในห้องเรียน
คู่ขนาน 
- กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์
สำนักงาน 

 
 
- โรงเรียนเรียนร่วมใน
จังหวัดสุพรรณบุรี 3 เขต
พ้ืนที่การศึกษา และ
ห้องเรียนคู่ขนาน จำนวน 
2 ห้องเรียน 
- จำนวน 3 ชุด 

 
 

5,000 บาท 
 
 
 
 

5,000 บาท 
 

 
 

นางสาวดวงรัตน์  ยาแสง 

4.งานส่งเสริม สนับสนุนการ
ฟ้ืนฟู สมรรถภาพคนพิการ 
โดยครอบครัว และชุมชน 
- กิจกรรมจัดซื้อและผลิต 
- กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์
สำนักงาน 

 
 
 
จำนวน 3 ชุด 
จำนวน 3 ชุด 

 

 
 
 

30,000 บาท 
15,000 บาท 

 
 
 

นางสาวเนตรนรินทร์   
เขางาม 

5.งานทะเบียนนักเรียน 
- กิจกรรมจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 
แฟ้มและอุปกรณ์สำนักงาน 
 

 
ตู้ 1 หลัง 
แฟ้มนักเรียนแฟ้มและ
อุปกรณ์สำนักงาน 1 ชุด 

 
20,000 บาท 

 
นางสาวสุกัญญา  อินทมา 
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งาน/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
6.งานวัดผลและประเมินผล 
- กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์
สำนักงาน 

 
จำนวน 1 ชุด 

 

 
5,000 บาท 

นายวรรธนุ  วรรณกิจ 

7.งานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ 
- กิจกรรมจัดซื้อชั้นวาง
หนังสือ 
- กิจกรรมอุปกรณ์เครื่อง
สแกนลงทะเบียนหนังสือ 
- กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ 

 
 3 อัน 

 
 1 เครื่อง 

 
100 เล่ม 

 
30,000 บาท 

 
20,000 บาท 

 
20,000 บาท 

 
นางสาววันเพ็ญ  วรรณกิจ 

8.งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์
สำนักงาน 

 
 

๑ ชุด 

 
 

๑0,000 บาท 

 
 
นางสาวพิกุล  ทำบุญตอบ 

9.งานบริการสื่อสิ่งอำนวย
ความสะดวก สื่อ บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา (ระบบคูปอง) 
- งานให้บริการสื่อสิ่งอำนวย
ความสะดวก 
- กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์
สำนักงาน 
- กิจกรรมนิเทศ สื่อสิ่งอำนวย
ความสะดวก สื่อ บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา (ระบบคูปอง) 

 
 
 
 

300 คน 
 

1 ชุด 
 

จำนวน 3 เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 
 
 
 

600,000 บาท 
 

5,000 บาท 
 

10,000 บาท 

 
 
 
 
นางสาวณัฐพร  ไชยถา 

10.งานพัฒนา และฝึกอบรม
ผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
- กิจกรรมจัดทำคู่มือ
ผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน 

 
 
 
 

จำนวน 500 เล่ม 

 
 
 

๒0,000 บาท 

 
 
 

นางสาวกิตติญาธร  พันทอง 

11.งานให้คำปรึกษา แนะ
แนว และส่งต่อ 
- กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์
สำนักงาน 

 
 

1 ชุด 

 
 

3,000 บาท 

นางสาวกาญจนา              
มงค์คลสำโรง 

12.งานจัดการศึกษาสำหรับ
เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังใน
โรงพยาบาล 
- กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์
สำนักงาน 

 
 
 

1 ชุด 

 
 
 

3,000 บาท 

นางสาวณภัทร์สรัล              
แก้วธาวินวสุ 
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กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
งาน/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.งานแผนงานและจัดตั้ง
งบประมาณ 
  กิจกรรม 
     -จัดประแผนปฏิบัติ 

การประจำปีการศึกษา 
2562 

 
 
 

1 เล่ม 

 
 
 

2,000 

 
 
 

นางปุณยนุช   
ศิริโรจนมงคล 

2.งานศูนย์ฯข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ 
   กิจกรรม     
    แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

 
 

1,000 

 
 

50,000 

 
 

นายพัฒนากร  คำด้วง 

3.งานการเงิน 
 กิจกรรม 

- จัดซื้อกระดาษ และ
หมึกพิมพ์ 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 

 
 

5,000 

 
นางปพัชญา   
เรือนแก้ว 

4.งานบัญชี 
  กิจกรรม 

- จัดซื้อกระดาษและ
หมึกพิมพ์ 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 

 
 

2,000 

 
 

นางปุณยนุช  ศิริโรจนมงคล 

5.งานพัสดุและสินทรัพย์ 
   กิจกรรม 
 - ซ่อมแซม บำรุงรักษา 
ครุภัณฑ์ 
   - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 

 
 

150,000 

 
 

นางสาววิภารตัน์  
คนแคล้ว  

 

6.งานควบคุมภายใน 
 กิจกรรม 

- ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานการจัดทำ
รายงานควบคุมภายใน 

 
  

(2 ครั้ง) 
 
 ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  

 
 

5,000 

 
นายนพธนพงษ์  
ภูรัชต์ธนาธิป 
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กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

งาน/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.งานอาคารสถานที่ 
    - ซ่อมบำรุง 
   - ปรับภูมิทัศน ์
 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
50,000 

 
ครูสุเมท สว่างอารมณ ์

2.งานรักษาความปลอดภัย 
   -จัดกิจกรรม 
   -ทำป้าย 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
30,000 

ครูสุเมท  สว่างอารมณ ์

3.งานยานพาหนะ 
-ซ่อมบำรุงรักษา 
 

 
4 คัน 

 
120,000 

 
ครูสริิลักษณ์  จันทร์แก้ว 

4.งานสัมพันธ์ชุมชน เครือข่าย 
และวิเทศสัมพันธ์ 
- ร่วมงานต่างๆ ในชุมชน 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
3,000 

 
ครูมณฑา  คชาชัย 

5.งานประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ 
- แผ่นพับ 
- วารสาร 

 
ตลอดปีการศึกษา 

50,000 ครูนิรดา  จันทฤกษ ์

6.งานอนามัยและโภชนาการ 
- ตรวจสุขภาพนักเรียน 
- ซื้อยาเวชภัณฑ์ 
- ซื้อพัสดุ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
15,000 
35,000          

 
ครูนพธนพงษ์  ภูรัชต์ธนาธิป 

ครูนงลักษณ์   ยงสม 

7.งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- ประชุมผู้ปกครอง 
- วัสดุ/อุปกรณ์ 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 

 
 

5,000 

 
 

ครูขนิษฐา  แสงโยธ ี

8.งานโสตทัศนูปกรณ์ 
- ซ่อมบำรุง 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
15,000 

 
ครูพัฒนากร  คำด้วง 

9.งานกิจกรรมนักเรียน 
- จัดกิจกรรม 

นักเรียน 120 คน 
ครูบุคลากร 70 คน 

 
150,000 

 
ครูวรรณธนุ  วรรณกิจ 

10.งานระดมทุนและ 
ทรัพยากร 
-ค่าทำของที่ระลึกผู้มาบริจาค 
- ตู้บริจาค 5 ตู ้

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
10,000 
15,000 

 
ครูปุณยนุช  ศิริโรจนมงคล 

11.งานธุรการและสารบัญ 
-จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 
-อุปกรณ์/วัสดุสำนักงาน 

 
ตลอดปีการศึกษา 

5,000 
30,000 

ครูนวพัชร์  ชมตา 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
งาน/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. งานแผนปฏิบตัิการและสารสนเทศ 
- จัดซื้อวัสดสุำนักงาน (กระดาษA4  
หมึกเครื่องปริ้น กระดาษแข็งปก 
ฯลฯ) 

ตลอดปีการศึกษา  
๕,000 บาท 

นางสาวกัณหา  คงหอม 
นางสิริลักษณ์ จันทร์แก้ว 

๒. งานสรรหาบรรจุ และแต่งตั้ง 
- จัดซื้อวัสดสุำนักงาน (กระดาษA4  
หมึกเครื่องปริ้น ฯลฯ) 

 
ทุก ๓ เดือน 

 
๒,๐๐๐ บาท 

นางสาวกัณหา  คงหอม 
นางสาวดวงรัตน์  ยาแสง 

๓. งานทะเบียนประวัติบุคลากร 
- จัดซื้อวัสดสุำนักงาน (แฟ้ม) 

 
ทุก ๖ เดือน 

 
2,000 บาท 

นางสิริลักษณ์  จันทร์แก้ว 
นางณัฐฐินันท์  น้อยมา 

๔. งานพัฒนาครูและบุคลากร 
- จัดซื้อวัสดสุำนักงาน 
- กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู/้ประชุม  

 
ตลอดปีการศึกษา                             
โดยภาคเรยีนละ ๑ ครั้ง 

 
๓,๐๐๐ 

นางสาวกัณหา  คงหอม 
นายนพธนพงษ์ ภูรัชต์ธนาธิป 

๕. งานสวัสดิการครูและบุคลากร 
 - จัดสวัสดิการให้กับบุคลากรเนื่องใน
โอกาสต่างๆ 

ตลอดปีการศึกษา 30,000 นางปุณยนุช  ศิริโรจนมงคล 
นางสาวนวพัชร์ ชมตา 

๖.งานวินัยและรักษาวินัย 
- จัดซื้อวัสดสุำนักงาน  
(กระดาษA4  แลคซีน) 

 
ทุกเดือน 

 
๓,๐๐๐ บาท 

นางสาวกัณหา  คงหอม 
นางสาวกนกอร  สว่างอารมณ ์

7.งานพิจารณาความดีความชอบ 
- จัดซื้อวัสดสุำนักงาน 
- กิจกรรมประเมินผลการปฏบิัติงาน 
 

 
ทุก ๖ เดือน 

 
2,000 บาท 

นางสาวปพัชญา เรือนแก้ว 
นางสาวกัณหา  คงหอม 
นางสาวณัฐพร  ไชยถา 
นางสาวดวงรัตน์ ยาแสง 

๘. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
 

ปีละ ๑ ครั้ง ๑,๐๐๐ นางณัฐฐินันท์    น้อยมา 
นางสาวขนิษฐา แสงโยธ ี

๙. งานมาตรฐานวิชาชีพและวิทย
ฐานะ 
- จัดซื้อวัสดสุำนักงาน 
- กิจกรรมประเมินผลการปฏบิัติของ
ครูเพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 

 
 
ปีการศึกษาโดย 
ภาคเรยีนละ ๑ ครั้ง 

 
 

2,000 บาท 

 
 
นางสาวดวงรัตน์  ยาแสง 
นางสาวกัณหา  คงหอม 

๑๐. งานจดัทำขอรับเงินเพิ่มสำหรบั
ตำแหน่งท่ีมีเหตุพเิศษของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทาง การศึกษาที่
ปฏิบัติหน้าท่ีสอนคนพิการ                         
พ.ศ.๒๕๕๖ (พ.ค.ก.) ขอรับเงิน
ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มเีหตุ
พิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (ค.ค.ศ.) 
และขอรับเงินค่าตอบพิเศษหรือเงิน
เพิ่มสำหรับตำแหน่งพิเศษ (พ.ค.ศ.) 
-จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบาน
เปิดทึบ สูง ๑๘๕ ซม.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗,๐๐๐ บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางนงลักษณ์  ยงสม 
นางสาววันเพ็ญ    วรรณกิจ 

๑๑. งานนิเทศ  ตดิตาม  ประเมินผล
และรายงานผล 

ภาคเรยีนละ ๑ ครั้ง - นางสาวกัณหา  คงหอม 
นางสิริลักษณ์  จันทร์แก้ว 
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3.2.2 รายจ่ายพัฒนาคุณภาพตามกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการ
เรียนผ่านการมอง (Visual 
Strategies) 
     : กิจกรรมการส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนรูปภาพเพ่ือ 
การสื่อสาร (PECS)   
      : กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้โดยวิธีสอนแบบทีช 
(TEACCH ) 
     : กิจกรรมการจัดรูปแบบ
การเรียนรู้โดยใช้ระบบ 
กล่องงาน (Work Boxes 
System) 

36,000 บริหารงานวิชาการ นางสาวกิตติญาธร  พันทอง 
 
นางนงลักษณ์  ยงสม 
นางสาวกิตติญาธร  พันทอง 
นางนงลักษณ์  ยงสม 

๒ โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
Professional   Learning  
Community  (PLC)  
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

15,600 บริหารงานวิชาการ นางสาวขนิษฐา  แสงโยธี 

3 โครงการทักษะการคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อมและการ
เคลื่อนไหว (O&M)   

15,000 บริหารงานบุคคล นางสาวกาญจนา  มงคลสำโรง 
นางสาวกมล  สุคโต 

4 โครงการพัฒนาองค์กรศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี 

150,000 บริหารงานบุคคล นางสิริลักษณ์  จันทร์แก้ว 

5 โครงการภาษามือวันละคำ 12,000 บริหารงานวิชาการ นายนพธนพงษ์  ภูรัชต์ธนาธปิ 
6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ

การเรียนรู้สำหรับบุคคลที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ 
     : กิจกรรมประกวดสื่อการ
เรียนรู้ 
     : กิจกรรมสื่อเพ่ือน้อง 
 

11,000 บริหารงานวิชาการ นางสาวณัฐฐินันท์  น้อยมา 
นางสาวณัฐฐินันท์  น้อยมา 
นางสาวดวงรัตน์  ยาแสง 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ 
7 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ

ระเบียบพัสดุ การเงิน และงาน
สารบรรณ 

6,400 บ ริ ห ารแ ผ น งาน
และงบประมาณ 

นางสาววิภารรัตน์  คนแคล้ว 

8 โครงการส่งเสริมการจัดทำวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

17,000 บริหารงานวิชาการ นางสาววชิรา  เมืองมูล 

9 โครงการธรรมะพัฒนาจิต  
 

13,000 บริหารงานบุคคล นางสาวเรณู  นาคปานวงศ์ 

10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี 
     : การปรับปรุงแผนพัฒนา
การศึกษา 
     : การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

163, 800 บ ริ ห ารแ ผ น งาน
และงบประมาณ 

นางปุณยนุช  ศิริโรจนมงคล 
 
 
 
 
นางปุณยนุช  ศิริโรจนมงคล 
 
 
นางสาวพิกุล  ทำบุญตอบ 

11 โครงการพัฒนาศูนย์กลางการ
เรียนรู้การจัดการศึกษาสำหรับ
คนพิการ 
      : การพัฒนาศูนย์กลาง
ข้อมูลความรู้ 
      : การพัฒนาศูนย์กลาง
ข้อมูลความสื่อการเรียนรู้ 

44,000 บริหารงานทั่วไป นางสาววันเพ็ญ  วรรณกิจ 
 
 
 
นางสาววันเพ็ญ  วรรณกิจ 
 
นางสาวศศิธร  พงษ์เพียร 

12 โครงการพัฒนาองค์กรศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี 

150,000 บริหารงานบุคคล นางสิริลักษณ์  จันทร์แก้ว 
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กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการส่งเสริมระบบการ

ให้บริการเทคโนโลยี  
สิ่ งอำนวยความสะดวก สื่อ
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษา 

600,000 บริหารงานทั่วไป นางสาวณัฐพร  ไชยภา 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้สำหรับบุคคลที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ 
     : กิจกรรมประกวดสื่อการ
เรียนรู้ 
     : กิจกรรมสื่อ อุปกรณ์ สิ่ง
อำนวยความสะดวกเพ่ือน้อง 

 
11,000 

 

 
บริหารงานวิชาการ 

 
นางสาวณัฐฐินันท์  น้อยมา 
 
นางสาวณัฐฐินันท์  น้อยมา 
 
นางสาวดวงรัตน์  ยาแสง 

3 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 13,000 บริหารงานวิชาการ นางสาวปพัชรา  เรือนแก้ว 
4 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต   40,230 บริหารงานวิชาการ นางสาวณัฐพร  เล็กสวัสดิ์ 
5 โครงการออกกำลังกาย 

ในน้ำ 
4๗,400 บริหารงานวิชาการ นางสาววรรณเลขา ศรีตา 

5 โครงการวันสำคัญ  และสืบ
สานประเพณีวัฒนธรรมไทย  

42,000 บริหารงานวิชาการ นางสาวมณฑา  คชาชัย 

7 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

118,500 บริหารงานทั่วไป นายวรรธนุ  วรรณกิจ 

8 โครงการ 5 ส.    บริหารงานทั่วไป นางสาวนวพัชร์  ชมตา 
9 โครงการพัฒนาความร่วมมือ

สำห รับ คน พิ การโดยภ าคี
เครือข่าย 
     : กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต 
เด็กพิเศษ และผู้เกี่ยวข้อง โดย
ความร่วมมือวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีสุพรรณบุรี 

33,000 บริหารงานทั่วไป นางสาวชญานิศ  ศรีมณี 
นายสหภัฒน์   เชยล้อมขำ 
นางสาวชญานิศ  ศรีมณี 

10 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 50,000 บริหารงานทั่วไป นางสาวนิรดา  จันทรฤกษ์ 
 โครงการกีฬาสัม พันธ์ศูนย์

การศึกษาพิเศษ  
เข ตก ารศึ ก ษ า  5  จั งห วั ด
สุพรรณบุรี 

20,000 บริหารงานทั่วไป นางสาวขนิษฐา  แสงโยธี 

11 โครงการรณรงค์การคัดแยก
ขยะ 

23,000 บริหารงานทั่วไป นายเมธี   ขันทอง 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
12 โครงการอาชาบำบัด 47,400 บริหารงานวิชาการ นางสาวกน กอร   ส ว่ า ง

อารมณ ์
13 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ

การเรียนรู้สำหรับบุคคลที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ 
     : กิจกรรมประกวดสื่อการ
เรียนรู้ 
     : กิจกรรมสื่อ อุปกรณ์ สิ่ง
อำนวยความสะดวกเพ่ือน้อง 

11,000 บริหารงานวิชาการ นางสาวณัฐฐินันท์  น้อยมา 
นางสาวณัฐฐินันท์  น้อยมา 
นางสาวดวงรัตน์  ยาแสง 

14 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

118,500 บริหารงานทั่วไป นายวรรธนุ  วรรณกิจ 

15 โครงการพัฒ นาศูนย์กลาง
แหล่งเรียนรู้สำหรับคนพิการ 

3,180,000 บริหารงานทั่วไป นายสุเมท   สว่างอารมณ์ 

16 โครงการพัฒนาความร่วมมือ
สำห รับ คน พิ การโดยภ าคี
เครือข่าย 
     : กิ จ ก ร รม ป ฏิ บั ติ ก า ร
ให้ บ ริ ก ารป ระช าชน (ผู้ ว่ า
สัญจร) 

33,000 บริหารงานทั่วไป นางสาวชญานิศ  ศรีมณี 
นายสหภัฒน์   เชยล้อมขำ 
นางสาวชญานิศ  ศรีมณี 

17 โครงการพัฒนาศูนย์กลางการ
เรียนรู้การจัดการศึกษาสำหรับ
คนพิการ 
      : การพัฒนาศูนย์กลาง
ข้อมูลความรู้ 
      : การพัฒนาศูนย์กลาง
ข้อมูลความสื่อการเรียนรู้ 

44,000 บริหารงานทั่วไป นางวันเพ็ญ วรรณกิจ 
นางวันเพ็ญ  วรรณกิจ 
นางสาวศศิธร  พงษ์เพียร 
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กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

 
ที ่ โครงการ งบประมาณ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี 
      : การปรับปรุงแผนพัฒนา
การศึกษา 
      : การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

163, 800 บ ริ ห ารแ ผ น งาน
และงบประมาณ 

นางปุณยนุช  ศิริโรจนมงคล 
 
 
 
 
 
นางปุณยนุช  ศิริโรจนมงคล 
 
 
นางสาวพิกุล  ทำบุญตอบ 

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในเด็ก  

11,000 บริหารงานวิชาการ นางสาวนิรดา  จัทฤกษ์ 

3 โครงการวันสำคัญ และสืบ
สานประเพณีวัฒนธรรมไทย  

42,000 บริหารงานวิชาการ นางสาวมณฑา  คชาชัย 

4 โครงการส่งเสริมระบบการ
ให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวย
ความสะดวก สื่อบริการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา 

600,000 บริหารงานวิชาการ นางสาวณัฐพร  ไชยถา 

5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

115,800 บริหารงานทั่วไป นายวรรธนุ  วรรณกิจ 

6 โครงการพัฒนาศูนย์กลาง
แหล่งเรียนรู้สำหรับคนพิการ 

3,180,000 บริหารงานทั่วไป นายสุเมท  สว่างอารมณ์ 

7 โครงการพัฒนาความร่วมมือ
สำหรับคนพิการโดยภาคี
เครือข่าย 
     : กิจกรรมปฏิบัติการ
ให้บริการประชาชน(ผู้ว่า
สัญจร) 
     : กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตเด็กพิเศษ 
และผู้เกี่ยวข้อง โดยความ
ร่วมมือวิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนีสุพรรณบุรี 
 
 

33,000 บริหารงานทั่วไป นางสาวชญานิศ  ศรีมณี 
นายสหภัฒน์   เชยล้อมขำ 
นางสาวชญานิศ  ศรีมณี 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
8 โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้และบริการทาง
การศึกษาสำหรับคนพิการ 

20,000 แ ผ น ง า น แ ล ะ
งบประมาณ 

นายพัฒนากร  คำด้วง 

8 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

115,800 บริหารงานทั่วไป นายวรรธนุ  วรรณกิจ 

9 โครงการวันสำคัญ และสืบ
สานประเพณีวัฒนธรรมไทย 

42,000 บริหารงานวิชาการ นางสาวมณฑา  คชาชัย 

10 โครงการพัฒนาศูนย์กลาง
แหล่งเรียนรู้สำหรับคนพิการ 

3,180,000 บริหารงานทั่วไป นายสุเมท   สว่างอารมณ์ 

11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้สำหรับบุคคลที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ 
     : กิจกรรมประกวดสื่อการ
เรียนรู้ 
     : กิจกรรมสื่อเพ่ือน้อง 

11,000 บริหารงานวิชาการ นางสาวณัฐฐินันท์  น้อยมา 
นางสาวณัฐฐินันท์  น้อยมา 
นางสาวดวงรัตน์   ยาแสง 

12 โครงการรณรงค์การคัดแยก
ขยะ 

23,000 บริหารงานทั่วไป นายเมธี  ขันทอง 

13 โครงการธรรมะพัฒนาจิต 13,000 บริหารงานบุคคล นางเรณู นาคปานวงศ ์
14 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 บริหารงานทั่วไป นายวรรธนุ  วรรณกิจ 

15 โครงการโรงเรียนคุณธรรม  50,000 บริหารงานทั่วไป นางสาวกัณหา  คงหอม 
16 โครงการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมในเด็ก  
11,000 บริหารงานวิชาการ นางสาวนิรดา  จันทฤกษ์ 

17 โครงการวันสำคัญ และสืบ
สานประเพณีวัฒนธรรมไทย 

42,000 บริหารงานวิชาการ นางสาวมณฑา  คชาชัย 
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ปฏิทินการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการในปีการศึกษา 2562 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

พ.
ค.

61
 

มิ.
ย.

61
 

ก.
ค.

61
 

ส.
ค.

61
 

ก.
ย.

61
 

ต.
ค.

61
 

พ.
ย.

61
 

ธ.ค
.6

1 

ม.
ค.

62
 

ก.
พ.

62
 

มี.
ค.

62
 

เม
.ย

.6
2  

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา             นางสาวพิกุล ทำบุญตอบ 

2 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต               นางสาวณัฐพร  เล็กสวัสดิ ์

3 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนผ่านการมอง (Visual 
Strategies) 
กิจกรรมที่ 3.1 : กิจกรรมการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนรูปภาพเพ่ือการสื่อสาร (PECS)   
กิจกรรมที่ 3.2 : กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบทีช (TEACCH ) 
กิจกรรมที่ 3.3 : กิจกรรมการจัดรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes 
System)  

            นางสาวกิตติญาธร  พันทอง 
 
นางนงลักษณ์  ยงสม 
 
นางสาวกิตติญาธร  พันทอง 
 
นางนงลักษณ์  ยงสม 

4 โครงการออกกำลังกายในน้ำ              นางสาววรรณเลขา  ศรีตา 

5 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก              นางสาวนิรดา  จันทฤกษ ์

6 โครงการวันสำคัญ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย              นางสาวมณฑา  คชาชัย 

7 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง             นายวรรณธน ุ วรรณกิจ 
 

8 
โครงการส่งเสริมระบบการให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

 
           

นางสาวณัฐพร  ไชยถา 

9 โครงการอาชาบำบัด              นางสาวกนกอร  สวา่งอารมณ์ 

10 โครงการพัฒนาศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้สำหรับคนพิการ             นายสุเมท  สว่างอารมณ์ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

พ.
ค.

61
 

มิ.
ย.

61
 

ก.
ค.

61
 

ส.
ค.

61
 

ก.
ย.

61
 

ต.
ค.

61
 

พ.
ย.

61
 

ธ.ค
.6

1 

ม.
ค.

62
 

ก.
พ.

62
 

มี.
ค.

62
 

เม
.ย

.6
2 ผู้รับผิดชอบ 

11 โครงการ 5 ส.               นางสาวนวพัชร์ ชมตา 

12 โครงการส่งเสริมการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา             นางสาววิรชา  เมืองมูล 

13 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
กิจกรรมที่ 13.1: กิจกรรมประกวดสื่อการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 13.2: กิจกรรมสื่อ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือน้อง 

            นางณัฐฐินันท์  น้อยมา 
นางณัฐฐินันท์  น้อยมา 
นางสาวดวงรัตน์  ยาแสง 

14 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ (การตัดต่อ/ การนำเสนอ /การทำวีดีโอ)             นายณรงค์เกียรติ  ศรีคำขัติ 

15 โครงการพัฒนาองคก์รศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี (OD)             นางสิริลักษณ์  จันทร์แก้ว 

16 โครงการธรรมะพัฒนาจิต              นางสาวเรณู  นาคปานวงศ์ 

17 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ การเงิน และงานสารบรรณ             นางสาววภิารัตน์  คนแคล้ว 

18 

โครงการพัฒนาความร่วมมือสำหรับคนพิการโดยภาคีเครือข่าย 
กิจกรรมที่ 18.1: กิจกรรมปฏิบัติการให้บริการประชาชน(ผู้ว่าสัญจร) 
กิจกรรมที่ 18.2: กิจกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ กับ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ 18.3: กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเด็กพิเศษ และผู้เกี่ยวข้อง โดย
ความร่วมมือวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี 

             
นายสหภัฒน์  เชยล้อมขำ 
 
นางสาวชญานิศ  ศรีมณ ี
 
นางทิพาพร ชีพนุรัตน ์

19 โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุร ี             นายรณชัย  ชาวบ้านซ่อง 

20 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ Professional   Learning  Community  (PLC) เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

 
           

นางสาวขนิษฐา  แสงโยธ ี

21 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน             นางสาวปพัชญา  เรือนแกว้ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

พ.
ค.

61
 

มิ.
ย.

61
 

ก.
ค.

61
 

ส.
ค.

61
 

ก.
ย.

61
 

ต.
ค.

61
 

พ.
ย.

61
 

ธ.ค
.6

1 

ม.
ค.

62
 

ก.
พ.

62
 

มี.
ค.

62
 

เม
.ย

.6
2 ผู้รับผิดชอบ 

22 
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
           

นายนิรวิทธิ์  ไกลถิ่น 

23 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ             นายเมธี  ขันทอง 
24 โครงการภาษามือวันละคำ             นายนพธนพงษ์ ภูรัชต์ธนาธิป 

25 โครงการพัฒนาทักษะการคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (O&M)               นางสาวกาญจนา  มงค์คล
สำโรงนางสาวกมลา  สุคโต 

26 โครงการโรงเรียนคุณธรรม             นางสาวกัณหา  คงหอม 

27 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย             นางสาวสุกัญญา  อินทมา 

28 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้และบริการทางการศึกษาสำหรับคน
พิการ  

            นายพัฒนากร  คำด้วง 
 

29 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
กิจกรรมที่ 29.1 : การปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา 
กิจกรรมที ่29.2 : การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

            นางปุณยนุช  ศิริโรจนมงคล 
 
นางปุณยนุช  ศิริโรจนมงคล 
 
นางสาวพิกุล  ทำบุญตอบ 

30 
โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
กิจกรรมที่ 30.1 : การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลความรู้ 
กิจกรรมที ่30.2 : การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลความสื่อการเรียนรู้ 

            นางสาววันเพ็ญ วรรณกิจ 
นางสาววันเพ็ญ วรรณกิจ 
นางสาวศศิธร  พงษ์เพียร 
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ส่วนที่ 4 
โครงการต่างๆในปีการศึกษา 2561 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นางสาวพิกุล ทำบุญตอบ 
2 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต   นางสาวณัฐพร  เล็กสวัสดิ์ 
3 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนผ่านการมอง 

(Visual Strategies) 
กิจกรรมที่ 3.1 : กิจกรรมการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนรูปภาพเพ่ือการ
สื่อสาร (PECS)   
กิจกรรมที่ 3.2 : กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบทีช (TEACCH ) 
กิจกรรมที่ 3.3 : กิจกรรมการจัดรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ระบบกล่องงาน 
(Work Boxes System)  

นางสาวกิตติญาธร  พันทอง 
 
นางนงลักษณ์  ยงสม 
 
นางสาวกิตติญาธร  พันทอง 
นางนงลักษณ์  ยงสม 

4 โครงการออกกำลังกายในน้ำ  นางสาววรรณเลขา  ศรีตา 
5 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก  นางสาวนิรดา  จันทฤกษ์ 
6 โครงการวันสำคัญ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  นางสาวมณฑา  คชาชัย 
7 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นายวรรณธนุ  วรรณกิจ 
8 โครงการส่งเสริมระบบการให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ

บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
นางสาวณัฐพร  ไชยถา 

9 โครงการอาชาบำบัด  นางสาวกนกอร  สว่างอารมณ์ 
10 โครงการพัฒนาศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้สำหรับคนพิการ นายสุเมท  สว่างอารมณ์ 
11 โครงการ 5 ส.   นางสาวนวพัชร์ ชมตา 
12 โครงการส่งเสริมการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา นางสาววิรชา  เมืองมูล 
13 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับบุคคลที่มีความต้องการ

จำเป็นพิเศษ 
กิจกรรมที่ 13.1: กิจกรรมประกวดสื่อการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 13.2: กิจกรรมสื่อ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือน้อง 

นางณัฐฐินันท์  น้อยมา 
นางณัฐฐินันท์  น้อยมา 
นางสาวดวงรัตน์  ยาแสง 

14 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ (การตัดต่อ/ การนำเสนอ 
/การทำวีดีโอ) 

นายณรงค์เกียรติ  ศรีคำขัติ 

15 โครงการพัฒนาองค์กรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี (OD) 

นางสิริลักษณ์  จันทร์แก้ว 

16 โครงการธรรมะพัฒนาจิต  นางสาวเรณู  นาคปานวงศ์ 
17 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ การเงิน และงานสารบรรณ นางสาววิภารัตน์  คนแคล้ว 
18 โครงการพัฒนาความร่วมมือสำหรับคนพิการโดยภาคีเครือข่าย 

กิจกรรมที่ 18.1: กิจกรรมปฏิบัติการให้บริการประชาชน(ผู้ว่าสัญจร) 
กิจกรรมที่ 18.2: กิจกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
ศูนย์ฯ กับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 
กิจกรรมที่ 18.3: กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเด็กพิเศษ 
และผู้เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี 

นางสาวชญานิศ  ศรีมณี 
นายสหภัฒน์  เชยล้อมขำ 
นางสาวชญานิศ  ศรีมณี 
 
นางทิพาพร  ชีพนุรัตน์ 

19 โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุร ี นายรณชัย  ชาวบ้านซ่อง 
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ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
20 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional   Learning  Community  (PLC) เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 

นางสาวขนิษฐา  แสงโยธี 

21 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นางสาวปพัชญา  เรือนแก้ว 
22 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5

จังหวัดสุพรรณบุรี 
นายนิรวิทธิ์  ไกลถิ่น 

23 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ นายเมธี  ขันทอง 
24 โครงการภาษามือวันละคำ นายนพธนพงษ์ ภูรัชต์ธนาธิป 
25 โครงการพัฒนาทักษะการคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว 

(O&M)   
นางสาวกาญจนา  มงค์คลสำโรง
นางสาวกมลา  สุคโต 

26 โครงการโรงเรียนคุณธรรม นางสาวกัณหา  คงหอม 
27 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย นางสาวสุกัญญา  อินทมา 
28 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้และบริการทาง

การศึกษาสำหรับคนพิการ  
นายพัฒนากร  คำด้วง 
 

29 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
กิจกรรมที่ 29.1 : การปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา 
กิจกรรมที่ 29.2 : การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

นางปุณยนุช  ศิริโรจนมงคล 
 
นางปุณยนุช  ศิริโรจนมงคล 
นางสาวพิกุล  ทำบุญตอบ 

30 โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
กิจกรรมที่ 30.1 : การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลความรู้ 
กิจกรรมที่ 30.2 : การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลความสื่อการเรียนรู้ 

นางสาววันเพ็ญ วรรณกิจ 
นางสาววันเพ็ญ วรรณกิจ 
นางสาวศศิธร  พงษ์เพียร 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ที ่2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ 
 กลยุทธ์ของศูนย์ฯ ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 สนองมาตรฐานการศึกษา 

    ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ     ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิกุล  ทำบุญตอบ 
 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    โครงการใหม่      
       √  โครงการต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการพัฒนาหลักสูตร 
                                                              สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2561 – เมษายน ๒๕๖๒ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542   และแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่  2 )  พ.ศ.2545   มาตรา 10  
ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ไม่น้อย
กว่าสิบสองปี  รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่ าใช้จ่ายและสำหรับคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส  รัฐต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ  ตั้งแต่เกิดหรือ
แรกพบความพิการ”   จากพระราชบัญญัติการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือนสนองต่อนโยบายข้างต้น เพ่ือให้เด็กพิการได้รับบริการตั้งแต่
แรกเริ่ม หรือแรกพบความพิการ โดยการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการนั้น ต้องจัดให้เหมาะสมกับสภาพความ
บกพร่องของแต่ละบุคคล ในปีการศึกษา 2556 - 2558 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 ได้จัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา โดยอิงตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช 2556 มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
พร้อมกันนี้ในปี พ.ศ. 2558 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดทำร่างหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม และโปรแกรมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ พุทธศักราช 2558 ฉบับทดลองใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษในทุกช่วงวัย ในปีการศึกษา 2559 และ ๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี ได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยอิงตามหลักสูตรดังกล่าว จากผลการประเมินการนำไปใช้ และ
จากการนิเทศการจัดการศึกษาภายใน พบว่าหลักสูตรฯ ดังกล่าวมีความเหมาะสมกับการนำมาใช้ในการ
ให้บริการนักเรียนที่รับบริการภายในศูนย์ แต่มีทักษะ เนื้อหา พฤติกรรมที่คาดหลังไม่เหมาะสมกับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องรุนแรง ควรปรับหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และบริบทของ
หน่วยงานต่อไป 
 ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับการนำไปใช้จริง และบริบทการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ       
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ในการให้บริการเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิดจนตลอด
ชีวิต จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
ปีการศึกษา 256๑ เพื่อให้เป็นหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามทักษะการเรียนรู้ ทักษะการ
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ดำรงชีวิต และทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และบริบทของหน่วยงาน 
 
2.  วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มให้เหมาะสมกับการ
นำไปใช้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และบริบทของหน่วยงาน  
 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับบคุคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้
เหมาะสมกับการนำไปใช้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และบริบทของหน่วยงาน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
 - หลักสูตรสถานศึกษา 1 ชุด 
 - ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 30 คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ  
 -  หลักสูตรสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มเหมาะสมกับการนำไปใช้ 
 -  หลักสูตรการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเหมาะสมกับการ
นำไปใช้ 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นตอนวางแผนดำเนินการ (P)   
1.1 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

พ.ค. 61 นางสาวพิกุล  ทำบุญตอบ  

1.2 จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

พ.ค. 61 นางสาวพิกุล  ทำบุญตอบ  

1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ 

พ.ค. 61 นางสาวพิกุล  ทำบุญตอบ  

๑.๔ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน พ.ค. 61 นางสาวพิกุล  ทำบุญตอบ  
2. ขั้นตอนดำเนินการตามแผน (D)   
2.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการฯ คู่มือหลักสูตรฯ และ
แนวทางการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรฯ 

พ.ค. 61 คณะกรรมการ 

2.2 ทดลองใช้หลักสูตรฯ พ.ค. 61 – มิ.ย. 61 คณะกรรมการ 
2.3 วิพากย์/ปรับปรุงหลักสูตรฯ  มิ.ย. 61 คณะกรรมการ 
2.4 ประชุมชี้แจงแนวทางการนำหลักสูตรไปใช้ มิ.ย. 61  คณะกรรมการ 
3. ขั้นตอนติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C)   
3.1 นิเทศการนำหลักสูตรฯ ไปใช้ มี.ค. 62 คณะกรรมการ 
3.2 ประเมินผลการดำเนินโครงการ เม.ย.62  
4. ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการครั้ง   
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ต่อไป (A) 
4.1 รายงานผลการดำเนินโครงการ พ.ค. 62 คณะกรรมการ 

รวมงบประมาณเป็นเงิน  
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการฯ คู่มือ
หลักสูตรฯ และแนวทางการจัดกิจกรรม
ตามหลักสูตรฯ 

- 3,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 

2. วิพากย์/ปรับปรุงหลักสูตรฯ  - ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 
๓. ประชุมชี้แจงแนวทางการนำหลักสูตร
ไปใช้ 

- ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 

4. รายงานผลการดำเนินโครงการ - - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
รวม - - ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม
เหมาะสมกับการนำไปใช้ 

สอบถามความคิดเห็น แบบประเมินโครงการ 

2. หลักสูตรการพัฒนาทักษะการ
ดำรงชีวิตสำหรับบุคคลที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษเหมาะสมกับ
การนำไปใช้ 

สอบถามความคิดเห็น แบบประเมินโครงการ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม หลักสูตรการพัฒนาทักษะการ
ดำรงชีวิตสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้เหมาะสมกับการนำไปใช้จริง 
๗.2 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นแต่ละบุคคล 
๗.3 ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีแนวทางในการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มและพัฒนาศักยภาพสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเป็นแนวทางเดียวกัน 
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมทักษะชีวิต 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ  
กลยุทธ์ของศูนย์ฯ  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการในทุกรูปแบบ
 สนองมาตรฐานการศึกษา 

    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน     
    มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ      ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณัฐพร เล็กสวัสดิ์ 
 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต  
          ปีการศึกษา 2560 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  2561 - 30 เมษายน 2562 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
หมวด ๒ ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา ๑๐ วรรคสองและวรรคสาม ระบุว่า “การจัดการศึกษา
ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่
สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เป็นพิเศษและให้จัดตั้งแต่แรกพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยให้บุคคลดังกล่าวได้รับสิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน
กฎกระทรวง” ดังนั้นบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นทรัพยากรทางสังคม และการศึกษาถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่าง
หนึ่ง ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งประสานและสร้างความ
ร่วมมือทุกฝ่ายที่ทำหน้าที่จัดการศึกษา โดยให้ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ครอบคลุมเด็กทุก
กลุ่มเป้าหมาย และพร้อมที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๔๒ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความ
พร้อม มีการจัดการศึกษาให้แก่เด็กท้ัง ๙ ประเภทความพิการ ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ เด็กที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กที่มีความ
บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ  เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา เด็กที่มี
ความบกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรม เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ เด็กออทิสติก และเด็กพิการซ้อน  การ
ใช้ทักษะชีวิต  มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของบุคคล  เนื่องจากทักษะชีวิต เป็นความสามารถพ้ืนฐานที่
จำเป็นในการใช้เผชิญกับปัญหาที่พบและผ่านเข้ามาในชีวิตชีวิตประจำวัน เช่น ปัญหาการเรียน การทำงาน  
สุขภาพ  การอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคม ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเป็นความสามารถในการนำ
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กระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง         
การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา 
และความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ทักษะชีวิต เป็นความสามารถ 
อันประกอบด้วยความรู้ เจตคติ และทักษะ ในการที่จะจัดการกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว  และเตรียมพร้อม
สำหรับการปรับตัวในอนาคต ซึ่งเด็กที่มีความต้องการพิเศษคือกลุ่มเด็กที่จำเป็นต้องได้รับก ารดูแล           
และช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพ่ิมเติมจากวิธีการตามปกติ ทั้งในด้านการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ และการเข้า
สังคม เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 จากรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าบุคคลที่มีคว าม
ต้องการจำเป็นพิเศษไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม ควร
จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เน้นการลงมือปฏิบัติจริง จึงดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะชีวิต ในปี
การศึกษา ๒๕๖๑  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้พัฒนาทักษะชีวิตตามช่วง
วัย และผู้ปกครองมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตของบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
ทำให้บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษพ่ึงพาตนเองได้ 
2.  วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตตามช่วงวัย โดย
เน้นการจัดกิจกรรมจากสถานการณ์จริง และลงมือปฏิบัติ 
2.2 เพ่ือให้บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีทักษะชีวิตสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ 
2.3 เพ่ือให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตของบุคคลที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษตามช่วงวัย 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

(1) นักเรียน   จำนวน  ๑๒0 คน 
(2) ผู้ปกครอง จำนวน  ๑๒๐  คน 
(3) บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๕๖ คน  

รวมทั้งหมด จำนวน ๒๙๖ คน  
เชิงคุณภาพ 

(1) ร้อยละ 80 บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตตามช่วงวัย 
โดยเน้นการจัดกิจกรรมจากสถานการณ์จริง และลงมือปฏิบัติ 

(2) ร้อยละ 80 บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีทักษะชีวิตสามารถดำรงชีวิตประจำวัน
ได ้

(3) ร้อยละ 80 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตของบุคคลที่
มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามช่วงวัย 
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
กิจกรรม/งาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนดำเนินการ (P) 
๑.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา                               
๑.๒ จัดทำโครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะชีวิต 
๑.๓ ขออนุมัติผู้บริหาร 
๑.๔ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนินโครงการ 
๑.๕ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินโครงการ 
๑.๖ จัดทำแบบประเมิน 
  - แบบประเมินโครงการ 
  - แบบประเมินความพึงพอใจ  

 
พ.ย. ๖๑ 
พ.ย. ๖๑ 
พ.ย. ๖๑ 
ธ.ค. ๖๑ 
ธ.ค. ๖๑ 
ธ.ค. ๖๑ 

น.ส.ณัฐพร  เล็กสวัสดิ์ 
 

2. ดำเนินการตามแผน (D) 
๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 
๒.๒ จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนิน
โครงการ 
๒.๓ ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 
กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต 

 
ม.ค. ๖2 
ม.ค. ๖2 

 
ก.พ. ๖2 

 

น.ส.ณัฐพร  เล็กสวัสดิ์ 
 

3. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
๓.๑ กำกับ ติดตามประเมินผล  
๓.๒ ประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม  
๓.๓ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
๓.๔ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน 
๓.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 
ก.พ. ๖2 
ก.พ. ๖2 

                           
ก.พ. ๖2 

 
ก.พ. ๖2 
มี.ค. ๖2 

น.ส.ณัฐพร  เล็กสวัสดิ์ 
 
 
 
 
 
 

4. การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป (A) 
๔.๑ คณะการรมการดำเนินโครงการประชุม
ปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงการดำเนินโครงการครั้งต่อไป 
๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
 

เม.ย. ๖2 
 
 

เม.ย. ๖2 

น.ส.ณัฐพร  เล็กสวัสดิ์ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต 
๑.๑ ค่าอาหารว่าง ๒๙๕ คน X ๒ มื้อ X 
๒๐ บาท 
1.2 ค่าอาหารกลางวัน ๒๙๕ คน X ๒ 
มื้อ X ๓๕ บาท 
๑.๓ ป้ายคล้องคอ (๒๙๖ คน x ๕)  
๑.๔ ป้ายโครงการ 
๑.๕ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัด
กิจกรรมฐาน 
๑.๖ ค่าวัตถุดิบสำหรับประกอบ
อาหาร 
๑.๗ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

 
 
 
 

 
๑๑,๘๐๐ 

 
๒๐,๖๕๐ 

 
๑,๔๘๐ 
๓๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 

 
๑๑,๘๐๐ 

 
๒๐,๖๕๐ 

 
๑,๔๘๐ 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 

  

 รวม  ๓๔,๒๓๐ ๖,๐๐๐ ๔๐,๒๓๐  ๔๐,๒๓๐ 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
     1. ร้อยละ 80 บุคคลที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการ
พัฒนาทักษะชีวิตตามช่วงวัย โดย
เน้นการจัดกิจกรรมจาก
สถานการณ์จริง และลงมือปฏิบัติ 
     ๒. ร้อยละ 80 บุคคลที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษมีทักษะชีวิต
สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ 
     ๓. ร้อยละ 80 ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะชีวิตของบุคคลที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษตามช่วง
วัย 

- การประเมินโครงการ 
- การประเมินความพึง

พอใจ 

- แบบประเมินโครงการ 
- แบบประเมินความพึง

พอใจ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตตามช่วงวัย โดยเน้นการจัดกิจกรรมจาก
สถานการณ์จริง และลงมือปฏิบัติ 
2. บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีทักษะชีวิตสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ 
3. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตของบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ตามช่วงวัย 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  
     (Visual Strategies) 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
    ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้  
      ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ 
 กลยุทธ์ของศูนย์ฯ ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
      การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 สนองมาตรฐานการศึกษา 

    ที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวกิตติญาธร  พันทอง 
 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง จากแผนงาน/ 
          โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียน 
                                                         ผ่านการมอง (Visual Strategies) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ - ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับที่ ๒ )  พ.ศ. 
๒๕๔๕ หมวด  ๒  ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา  มาตรา  ๑๐ วรรคสองและวรรคสาม  ระบุว่า   “การ
จัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ
ต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  การสื่อสารและการเรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการ  ทุพพลภาพ  
หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้  หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส  ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษและให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   โดยให้
บุคคลดังกล่าวได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง”   ดังนั้นบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นทรัพยากรทางสังคม  และ
การศึกษาถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่ง  ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ  
กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งประสานและสร้างความร่วมมือทุกฝ่ายที่ทำหน้าที่จัดการศึกษา  โดยให้ดำเนินการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ครอบคลุมเด็กทุกกลุ่มเป้าหมาย  และพร้อมที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๔๒ 
   ปัจจุบันเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษที่มารับบริการ ณ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่มีความบกพร่องทางการสื่อสารและการสื่อความหมาย จึงทำให้มีพัฒนาการทาง
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ภาษาและการพูดไม่เป็นไปตามช่วงวัย อีกทั้งยังไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้อย่างเป็นระบบ ไม่
สามารถคิดหรือตัดสินใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ด้วยตนเอง ไม่รู้ว่าตนเองควรจะอยู่ในที่ใด เวลาใด เนื่องจาก
การสื่อสารเป็นทักษะสำคัญในการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตในสังคม ซึ่งการสื่อสารจะช่วยให้มนุษย์ได้
ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดให้ผู้อ่ืนได้รับรู้และเข้าใจ หากเราไม่สามารถที่จะสื่อสารได้ อาจจะทำให้เกิด
ความรู้สึกอึดอัด ต่ำต้อย หลีกหนีการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนหรือแสดงออกโดยการต่อต้านสังคม เช่น ก้าวร้าว ทำร้าย
ตนเอง ทำลายสิ่งของ เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดปัญหาทางพฤติกรรมและเป็นอุปสรรคสำคัญในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
ตลอดจนการอยู่ร่วมกับบุคลอื่นๆในสังคม และหากเราไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้อย่างเป็นระบบ ไม่
สามารถคิดหรือตัดสินใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ด้วยตนเองแล้ว เราก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่าง
อิสระ เป็นเหตุให้เด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษพัฒนาได้ไม่เต็มตามศักยภาพ จากงานวิจัยพบว่า การเรียนรู้
การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างเป็นระบบและการพัฒนาการสื่อสารที่สำคัญได้แก่ การใช้ภาพหรือสัญลักษณ์ 
เนื่องจากเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเด็กออทิสติก เด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา เด็กที่บกพร่องด้านการพูดหรือไม่เข้าใจคำพูด เด็กที่บกพร่องด้านการเรียนรู้ เด็กสมาธิสั้นล้วน
แล้วแต่เรียนรู้ผ่านการมองด้วยกันทั้งนั้น  กลวิธีการรับรู้ผ่านการมอง(Visual Strategies) จึงเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งที่สามารถใช้พัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารให้กับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้  
   กลวิธีการรับรู้ผ่านการมอง(Visual Strategies) มีหลักการและแนวคิดคือการนำรูปภาพหรือ
สัญลักษณ์เข้ามาแทนภาษาพูด เนื่องจากรูปภาพเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม เป็นลายลักษณ์อักษรและมีความชัดเจน 
ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปตามที่คาดหวังและเป็นไปตามผลลัพธ์ที่ต้องการ การนำกลวิธีการรับรู้ผ่านการมอง
(Visual Strategies)เป็นวิธีหนึ่งที่นำมาใช้ในการจัดโครงสร้างกิจกรรมสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ เพ่ือให้เด็กสามารถคาดคะเนกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน ลดความเครียดและความวิตกกังวล มี
ปฏิสัมพันธ์กับเหตุการณ์ต่างๆ ช่วยเสริมเกี่ยวกับการสอนโดยการใช้ภาษาเป็นการสื่ อสารเป็นนัยและเป็น
เสมือนสิ่งที่คอยเตือนว่าอะไรควรทำและพูดในสถานการณ์ไหน  ช่วยให้เด็กทำงานได้สำเสร็จด้วยตนเอง อีกท้ัง
ยังช่วยลดพฤติกรรมก้าวร้าว การทำร้ายตัวเอง ทำลายสิ่งของอีกด้วย ในการช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
การสื่อสารสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยการใช้รูปภาพเป็นสื่อกลางในการสื่อสารนั้น วิธีที่ได้รับ
การยอมรับมากขึ้นในปัจจุบันคือ วิธีเพ็คส์ (PECS: Picture Exchange Communication System) เป็น
การสอนทักษะการสื่อสารโดยวิธีการแลกเปลี่ยนรูปภาพ อย่างเป็นระบบ พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร
โดยใช้สื่อภาพ เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย โดยการสื่อสารจะเริ่มจากการแลกเปลี่ยนภาพระหว่างคู่สนทนา 2 คน 
โดยไม่มีการพูดคุย  ถัดจากนั้นครูจะเริ่มพูดคุยกับเด็กทีละน้อย  ในตอนแรกเด็กอาจยังไม่โต้ตอบแต่ต่อมาเด็ก
จะเริ่มโต้ตอบโดยใช้ภาพ  โดยใช้ภาษาท่าทางและใช้ภาษาพูดในที่สุด และอีกหนึ่งวิธีคือ Treatment and 
Education of Autistic and Related Communication Handicapped  Children  หรือ  TEACCH  มี
จุดมุ่งหมายหลัก คือ มุ่งเน้นช่วยเหลือและสนับสนุนพัฒนาการของเด็กออทิสติกให้ประสบความสำเร็จเต็มตาม
ศักยภาพสูงสุด เมื่อปฏิบัติเป็นกิจวัตร เด็กได้ทำซ้ำๆ ก็จะเกิดความคุ้นเคยกับระบบ ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง  ลด
อาการก้าวร้าว รู้ว่าตนเองควรจะอยู่ในที่ใดเวลาใด  กระตือรือร้นที่จะเตรียมตัวเรียนในชั่วโมงต่อไป โดยที่ไม่
ต้องมาบอกหรือดึงให้เข้าเรียน ส่วนประกอบหลักสำคัญของโปรแกรมทีช คือ การสอนที่มีโครงสร้างชัดเจน 
(Structured   Teaching)  ประกอบไปด้วย โครงสร้างทางกายภาพ (Physical  Structure) คือ  การจัด
สภาพแวดล้อมของห้องเรียนหรือห้องฝึกปฏิบัติอ่ืนๆ ให้เหมาะสม การจัดตารางเวลาเรียน (Providing  
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Schedule) เป็นการช่วยเหลือให้รู้จุดมุ่งหมายและสิ่งที่ตนต้องปฏิบัติ   ถ้ามีกรอบหรือตารางอย่างแน่ชัดเด็กจะ
ลดความกังวล   และไม่รู้สึกสับสน ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) เด็กต้องการการรับรู้อย่างเป็น
ระบบ เมื่อสั่งให้เด็กทำงานอะไร   ครูต้องบอกอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นขั้นตอน   เป็นการช่วยให้เด็กเข้าใจ
ข้อตกลงและรู้ว่าจะต้องทำอะไรอย่างชัดเจน การสอนด้วยการมองเห็น  (Visual   Instruction) เด็กที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษจะเรียนรู้ได้ดีด้วยการใช้สายตา (Visual  Learner)  นอกจากของจริงแล้วภาพจึงเป็นสื่อ
การสอนที่เหมาะที่สุดดังที่กล่าวข้างต้น  
     จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาพบว่าผลจากการใช้กลวิธีการรับรู้ผ่านการมอง(Visual 
Strategies) ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทำให้เด็กที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษที่มารับบริการ ณ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีพัฒนาการด้าน
การสื่อสารที่ดีขึ้นแต่ยังไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้อย่างเป็นระบบ และจากการประเมินโครงการพบ
ปัญหาในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ผู้อบรมเกิดการสับสนในเรื่องของวัน เวลา และรายละเอียดของกิจกรรม 
เนื่องจากมี ๒ โครงการจัดขึ้นติดต่อกันและมีบุคลากรใหม่ที่ยังไม่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้กลวิธีการรับรู้ผ่าน
การมอง(Visual Strategies) 
   ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้กลวิธีการรับรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้เพ่ิมกิจกรรมใหม่
ขึ้นมา ได้แก่ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบทีช (TEACCH ) และกิจกรรมการจัดรูปแบบการเรียนรู้
โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 
๕ จังหวัดสุพรรณบุรีให้มีความรู้ ความใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธี การรับรู้ผ่านการมอง
(Visual Strategies) สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องมากยิ่งข้ึน  
๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  
นำการแลกเปลี่ยนรูปภาพเพ่ือการสื่อสาร (PECS) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเด็กอย่างถูกต้อง 
   ๒.๒ เพ่ือให้ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี นำการจัดการ
เรียนรู้โดยวิธีสอนแบบทีช (TEACCH ) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างถูกต้อง 
   ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี นำ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
อย่างถูกต้อง 
 
๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
(๑) ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน ๕๒ คน 
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เชิงคุณภาพ 
    (๑) ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
สามารถนำการแลกเปลี่ยนรูปภาพเพ่ือการสื่อสาร (PECS) ไปใช้อย่างถูกต้อง  
    (๒) ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  
นำการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีสอนแบบทีช (TEACCH ) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างถูกต้อง 
    (๓) ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
สามารถนำรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) ไปใช้อย่างถูกต้อง  
 
๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน
โดยใช้กลวิธีการเรียนผ่านการมอง 
(Visual Strategies) 
๑. ขั้นการเตรียมการ (Plan) 
๑.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา 
๑.๒ จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการรับรู้ผ่าน
การมอง (Visual Strategies) 
๑.๓ ขออนุมัติผู้บริหารศูนย์การศึกษา
พิเศษ 
๑.๔ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการ 
๑.๕ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 
๑.๖ จัดทำแบบประเมิน 
  - แบบประเมินโครงการ 
  - แบบประเมินพฤติกรรมเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ 
  - แบบนิเทศ 
๑.๗ จัดทำแบบลงทะเบียน 
  - แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 
๒. ขั้นการดำเนินการ (DO) 
๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตาม
โครงการ 
๒.๒ ประสานงาน/ติดต่อวิทยากร 
๒.๓ ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 
 ๒.๓.๑ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนรูปภาพเพ่ือการสื่อสาร (PECS) 
- การให้ความรู้ เกี่ยวกับกิจกรรมการ

 
 
 

พ.ย.๖๑ 
พ.ย.๖๑ 
พ.ย.๖๑ 

 
 

พ.ย.๖๑ 
 

พ.ย.๖๑ 
 

พ.ย.๖๑ 
 

พ.ย.๖๑ 
 
 
 
 

พ.ย.๖๑ 
 
 

ธ.ค.๖๑ 
 

ธ.ค.๖๑ 
 

ม.ค.๖๒ 
 
 

นางสาวกิตติญาธร  พันทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางนงลักษณ์  ยงสม 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนรูปภาพเพ่ือการ
สื่อสาร (PECS) 
- การนิเทศติดตามการนำการส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนรูปภาพเพ่ือการสื่อสาร (PECS) 
ไปใช้ 
๒.๓.๒ จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดย
วิธีสอนแบบทีช (TEACCH ) 
- การให้ความรู้ เกี่ยวกับกิจกรรมการ
จั ด ก าร เรี ย น รู้ โด ย วิ ธี ส อน แ บ บ ที ช 
(TEACCH )  
- การนิ เทศติดตามการนำการจัดการ
เรียนรู้โดยวิธีสอนแบบทีช (TEACCH ) 
ไปใช้ 
๒.๓.๓ จัดกิจกรรมการจัดรูปแบบการ
เรียนรู้โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work 
Boxes System) 
- การให้ความรู้ เกี่ยวกับกิจกรรมการ
จัดรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ระบบกล่อง
งาน (Work Boxes System) 
- การนิเทศติดตามการนำการจัดรูปแบบ
การเรียนรู้โดยใช้ระบบกล่องงาน  
(Work Boxes System) ไปใช้ 
๓. ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
๓.๑ กำกับ ติดตามประเมินผลราย
กิจกรรม 
๓.๒ ประเมินโครงการ 
๓.๓ ประเมินพฤติกรรมเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ 
๓.๔ สรุปผลการนิเทศ 
๓.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการ 
 
๔. ขั้นแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง (Action) 
๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการ
ประชุมปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
 

ก.พ. – เม.ย. ๖๒ 
 
 
 

ม.ค.๖๒ 
 
 
 

ก.พ. – เม.ย. ๖๒ 
 
 

ม.ค.๖๒ 
 
 
 
 
 

ก.พ. – เม.ย. ๖๒ 
 
 
 

เม.ย. ๖๒ 
 

เม.ย. ๖๒ 
เม.ย. ๖๒ 

 
เม.ย. ๖๒ 
เม.ย. ๖๒ 

 
 

เม.ย. ๖๒ 
 
 
 

เม.ย. ๖๒ 

 
 
 
นางสาวกิตติญาธร  พันทอง 
 
 
 
 
 
 
นางนงลักษณ์  ยงสม 
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ กิจกรรมการส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
รูปภาพเพ่ือการสื่อสาร (PECS) 
จำนวน ๕๒ คน เวลา ๑ วัน 
๑.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (๕๒ คน x ๒ มื้อ x ๒๐ บาท) 
๑.๒ ค่าอาหารกลางวัน 
     (๕๒ คน x ๑ มื้อ x ๓๕ บาท) 
๑.๓ ค่าตอบแทนวิทยากร 
     (๖ ชั่วโมงๆ ละ x ๖๐๐ บาท) 
๑.๔ ค่าวัสดุ 
     (๕๒ คน x ๕๐ บาท) 
๑.๕ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 
 
 
- 
 
- 
 

๓,๖๐๐ 
 
- 
 
- 

 
 
 

๒,๐๘๐ 
 

๑,๘๒๐ 
 
- 
 
- 
 

๒,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

๒,๖๐๐ 
 
- 

 
 
 

๒,๐๘๐ 
 

๑,๘๒๐ 
 

๓,๖๐๐ 
 

๒,๖๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 

๒,๐๘๐ 
 

๑,๘๒๐ 
 

๓,๖๐๐ 
 

๒,๖๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๒ 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอน
แบบทีช (TEACCH ) 
จำนวน ๕๒ คน เวลา ๑ วัน 
๑.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (๕๒ คน x ๒ มื้อ x ๒๐ บาท) 
๑.๒ ค่าอาหารกลางวัน 
     (๕๒ คน x ๑ มื้อ x ๓๕ บาท) 
๑.๓ ค่าตอบแทนวิทยากร 
     (๖ ชั่วโมงๆ ละ x ๖๐๐ บาท) 
๑.๔ ค่าวัสดุ 
     (๕๒ คน x ๕๐ บาท) 
๑.๕ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 
 
 
- 
 
- 
 

๓,๖๐๐ 
 
- 
 
- 

 
 
 

๒,๐๘๐ 
 

๑,๘๒๐ 
 
- 
 
- 
 

๒,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

๒,๖๐๐ 
 
- 

 
 
 

๒,๐๘๐ 
 

๑,๘๒๐ 
 

๓,๖๐๐ 
 

๒,๖๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 

๒,๐๘๐ 
 

๑,๘๒๐ 
 

๓,๖๐๐ 
 

๒,๖๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๓ 
 

กิจกรรมการจัดรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้
ร ะ บ บ ก ล่ อ ง ง า น  ( Work Boxes 
System) 
จำนวน ๕๒ คน เวลา ๑ วัน 
๑.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (๕๒ คน x ๒ มื้อ x ๒๐ บาท) 
๑.๒ ค่าอาหารกลางวัน 
     (๕๒ คน x ๑ มื้อ x ๓๕ บาท) 
๑.๓ ค่าตอบแทนวิทยากร 
     (๖ ชั่วโมงๆ ละ x ๖๐๐ บาท) 
๑.๔ ค่าวัสดุ 

 
 
 
- 
 
- 
 

๓,๖๐๐ 
 
- 
 

 
 
 

๒,๐๘๐ 
 

๑,๘๒๐ 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

๒,๖๐๐ 
 

 
 
 

๒,๐๘๐ 
 

๑,๘๒๐ 
 

๓,๖๐๐ 
 

๒,๖๐๐ 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
 

๒,๐๘๐ 
 

๑,๘๒๐ 
 

๓,๖๐๐ 
 

๒,๖๐๐ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

     (๕๒ คน x ๕๐ บาท) 
๑.๕ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

- ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 

 รวม ๑๐,๘๐๐ ๑๗,๗๐๐ ๗,๘๐๐ ๓๖,๓๐๐ - ๓๖,๓๐๐ 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงคุณภาพ 
 (๑) ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรที่
เข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ส า ม า ร ถ น ำ ก า ร
แลก เปลี่ ยน รูปภ าพ เพ่ื อการสื่ อสาร 
(PECS) ไปใช้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างถูกต้อง 
(๒) ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี นำการจัดการเรียนรู้โดยวิธี
สอนแบบทีช (TEACCH ) ไปใช้ ในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง 
(๓) ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมสามารถนำรูปแบบการ
เรียนรู้โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work 
Boxes System) ไปใช้อย่างถูกต้อง และ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ถูกต้อง 

 
- การทดสอบความรู้ของผู้เข้ารับ
การอบรม ก่อน – หลัง  
- การประเมินโครงการ 
- การนิเทศติดตาม 

• การประเมินพฤติกรรมเด็ก  
      ก่อน – หลัง การดำเนิน     
      กิจกรรม 
 
 

 
- แบบทดสอบความรู้ของ 
ผู้เข้ารับการอบรม ก่อน – หลัง 
- แบบประเมินโครงการ 
- แบบนิเทศติดตาม 

• แบบประเมินพฤติกรรม 
      เด็ก ก่อน – หลัง  
      การดำเนินกิจกรรม 
 

 
๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนรูปภาพเพ่ือการสื่อสาร (PECS) การจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบทีช (TEACCH ) และการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) 
๗.๒ ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี นำการแลกเปลี่ยนรูปภาพเพ่ือ
การสื่อสาร (PECS) การจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบทีช (TEACCH ) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบกล่อง
งาน (Work Boxes System) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเด็กอย่างถูกต้อง 
 ๗.๓ เด็กของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถสื่อสารบอกความ
ต้องการโดยการแลกเปลี่ยนรูปภาพเพ่ือการสื่อสาร (PECS)ได้  
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   ๗.๔ เด็กของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวันอย่างเป็นระบบ 
๗.๕ ครู บุคลากร และผู้ปกครองมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยใช้การแลกเปลี่ยน
รูปภาพเพ่ือการสื่อสาร (PECS) การจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบทีช (TEACCH ) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) 
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ชื่อโครงการ         โครงการออกกำลังกายในน้ำ 
สอดคล้องกับ  
         ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
                                     ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
         กลยุทธ์ของศูนย์ ฯ   
          กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
          กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
         สนองมาตรฐานการศึกษา 
          มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
          มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
        ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ    ฝ่ายบริการงานวิชาการ 
        ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาววรรณเลขา  ศรีตา 
        ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     โครงการใหม่                                                                                                                              
                                                            โครงการต่อเนื่อง จากโครงการการออกกำลังกายในน้ำ 

         ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ – ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ ๑ กำหนดให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์
ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 
๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีบทบาทในการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มและเตรียมความพร้อม เด็กที่มีความบกพร่องตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ มุ่งส่งเสริม
พัฒนาการทุกทักษะ ซึ่งพัฒนาการเป็นสิ่งสำคัญอันจะบ่งบอกคุณภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
การเรียนรู้ รับรู้ ของเด็ก เมื่อเด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสม ก็จะทำให้เขาสามารถประกอบกิจกรรมในวัยนั้นได้ 
สามารถร่วมเรียน ร่วมเล่นมีความสุขกับเพ่ือนวัยเดียวกัน และครอบครัวได้ จากการให้บริการพบว่ามีเด็ก
จำนวนมากท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ มีพัฒนาการทางร่างกาย การรับรู้ อารมณ์ สังคมที่ล่าช้า 
ไม่สามารถใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายเพ่ือทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง เด็กในกลุ่มนี้จึงต้องได้รับการกระตุ้น
และส่งเสริมพัฒนาการ โดยเฉพาะพัฒนาการทางร่างกาย อันประกอบด้วยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัด
ใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก ปัจจุบันเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพที่มารับบริการ ณ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่ เป็นเด็กท่ีมีอาการเกร็งของร่างกาย และบางคน
มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ซึ่งทำให้เด็กมีปัญหาเก่ียวกับการทรงตัว จึงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
 ปัจจุบันมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ประสบความสำเร็จในการนำธาราบำบัด หรือการออกกำลังกาย ในน้ำมา
ช่วยในการบำบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เนื่องจากการเคลื่อนไหวในน้ำเป็นรูปแบบหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ                          
การเคลื่อนไหว เป็นการนำคุณสมบัติของน้ำเกี่ยวกับการลอยตัว มาช่วยให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้ง่ายขึ้น ใช้
น้ำเป็นสื่อหรือตัวกลางในการรักษา โดยอาศัยคุณสมบัติของน้ำ ช่วยพยุงรองรับทุกส่วนของร่างกาย ทำให้
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สามารถเคลื่อนไหวได้อิสระและง่ายขึ้น ช่วยลดแรงกระแทก และช่วยบรรเทาความเจ็บปวดในขณะฝึกและ
ออกกำลังในน้ำ การออกกำลังกายในน้ำจึงสามารถช่วยฟ้ืนฟูสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งจะทำให้ผลดีเป็น
อย่างมาก เทคนิคการบริหารร่างกายในน้ำไม่ว่าจะเป็นการทรงตัวในน้ำ การฝึกเดินหรือการเคลื่อนไหวในน้ำ
จนกระทั่งการว่ายน้ำสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านต่าง ๆ มีส่วนช่วยให้กล้ามเนื้อและส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายมีกำลังความทนทานและ เกิดการพัฒนาขึ้น ทั้งช่วยฝึกการวางแผนการเคลื่อนไหว และการควบคุม
ตนเอง นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในน้ำสอดคล้องกับมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการการออกกำลังกายในน้ำขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยพัฒนาศักยภาพเด็กที่มี
ความบกพร่องทุกประเภท ให้เด็กมีพัฒนาการทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์และสติปัญญาที่เหมาะสม
ตามศักยภาพ 
จากรายงานผลโครงการออกกำลังกายในน้ำ ในปีพ.ศ.๒๕๖๐ พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมการ
ออกกำลังกายในน้ำ ๓ ประการ คือ ๑) การจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในน้ำได้ตั้งกลุ่มเป้าหมาย คือ 
นักเรียนทุกประเภทความพิการที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ส่งผล
ต่อการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในน้ำ ต้องมีการปรับเปลี่ยนท่า หรือกิจกรรมการออกกำลังกายให้
เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละประเภทความพิการ ๒) ผู้ปกครองและนักเรียนแต่งกายไม่เหมาะสมในการออก
กำลังกายในน้ำ จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการจัดกิจกรรมโดยการวางแผนรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
ออกกำลังกายในน้ำให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละประเภทความพิการ และกำหนดการแต่งกายในการเข้าร่วม
กิจกรรมการออกกำลังกายในน้ำให้เหมาะสม ๓) อุปกรณ์ที่จัดกิจกรรมมีจำนวนน้อยไม่เพียงต่อกับเด็กที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ และชำรุด 
 ในการนี้ฝ่ายบริหารงานวิชาการตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแต่ละบุคคลและ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการให้บริการผู้เรียนตามภาระหน้าที่ที่กำหนด จึงได้จัดกิจกรรมการออกกำลัง
กายในน้ำขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การเรียนรู้และการรับรู้ของเด็ก
ที่มีความบกพร่องทุกประเภท  
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การเรียนรู้และการรับรู้ของเด็ก
ที่มีความบกพร่องทุกประเภท  
๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
๑ นักเรียนที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๓๐ คน 

๒ ผู้ปกครองนักเรียนที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี จำนวน ๓๐ คน 

เชิงคุณภาพ 
๑   ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสังคม การเรียนรู้และการรับรู้เพ่ิมข้ึน 

๒ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุขในการออกกำลังกายในน้ำในระดับมาก 
   ๓   ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับมาก 
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๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมออกกำลงกายในน้ำ 
๑. ขั้นวางแผน (P : Plan) 
๑.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา 
๑.๒ จัดทำโครงการการออกกำลังกายในน้ำ  
๑.๓ ขออนุมัติจากผู้บริหารศูนย์การศึกษา
พิเศษ 
๑.๔ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
๑.๕ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
๑.๖ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการ 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ดำเนินงานตามโครงการ 
๑.๗ สำรวจเด็กมีความต้องการจำเป็น
พิเศษเข้าร่วมโครงการการออกกำลังกายใน
น้ำ 
๑.๘ จัดทำแบบประเมิน 
     - แบบประเมินศักยภาพผู้เรียน
ก่อนหลังและเข้าร่วมโครงการ 
     - แบบประเมินโครงการ 
๒.ขั้นดำเนินการ (D : Do)  
๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตาม
โครงการ 
๒.๒ ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 
    ๑) ประเมินศักยภาพผู้เรียนก่อนเข้าร่วม
โครงการ 
    ๒) กิจกรรมจัดทำแผนการออกกำลัง
กายในน้ำ 
    ๓) จัดกิจกรรมการการออกกำลังกายใน
น้ำ(ในวันจันทร์และศุกร์) 
    ๔) ประเมินศักยภาพผู้เรียนหลังเข้าร่วม
โครงการ 
๓. ขั้นติดตาม/ตรวจสอบการดำเนิน
โครงการ (C : Check) 
๓.๑ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตาม
กิจกรรมในโครงการ  
๓.๒ สอบถามและสัมภาษณ์โดยใช้แบบ

 
พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธันวาคม ๒๕๖๑ – เมษายน 
๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมษายน ๒๕๖๒ 
 
 
 

นางสาววรรณเลขา  ศรีตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑. นางสาวกัณหา คงหอม 
๒. นางสาวพิกุล ทำบุญตอบ 
๓. นายสุเมท สว่างอารมณ์ 
๔. นางสาวสุกัญญา อินทมา 
๕. นางสาววรรณเลขา  ศรีตา 
๖.นายณรงค์เกียรติ  ศรีคำขัติ 
๗. นายรณชัย  ชาวบ้านซ่อง 
๘. นายนิรวิทธิ์  ไกลถิ่น 
๙. ครูประจำระดับชั้น  
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ประเมินโครงการ 
๓.๓ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการ
ประเมินโครงการ 
๓.๔ สรุปผลการดำเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
๔. ขั้นการปรับปรุงแก้ไขการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป (A : Action) 
๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุม
ปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุงการดำเนินโครงการครั้งต่อไป 
๔.๒ รายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
เมษายน  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประม
าณ 

รวม 
 ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมออกกำลังกายในน้ำ 
- ค่าบำรุงสระน้ำของนักเรียน ๓๐ วัน x 
๔๐ บาท/คน x จำนวนนักเรียน ๑๕ คน  
- ค่าบำรุงสระน้ำครู  ๓๐ วัน x  ๖๐ 
บาท/คน x จำนวนครู ๘ คน 
- ค่าน้ำมันรถ ๓๐ วัน x ครั้งละ ๕๐๐ 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 

๑๘,๐๐๐ 
 
 

๑๔,๔๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 

๑๘,๐๐๐ 
 
 

๑๔,๔๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

๑๘,๐๐๐ 
 
 

๑๔,๔๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 

 รวม    ๔๗,๔๐๐  ๔๗,๔๐๐ 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม การเรียนรู้และ
การรับรู้ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
- ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการมีพัฒนาการที่ดีข้ึน 
- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความสุขในการออกกำลังกายในน้ำ
ในระดับมาก 
- ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับ
มาก 

การสังเกตและการสัมภาษณ์ 
 
   
 
 

 
วิธีการประเมิน 

การสอบถามและการสัมภาษณ์ 
 

แบบประเมินศักยภาพก่อนและ
หลังเข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 

เครื่องมือที่ใช้ 
แบบประเมินโครงการ 

 
 
 

 
๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑. เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ สังคม การเรียนรู้และการรับรู้ 
 ๒. ครู ผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้องมีแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยการออกกำลังกายในน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



48 
 

โครงการ   ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก 
สอดคล้องกับ                  
ยุทศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
                                       ยุทศาสตร์ที่ ๑ การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
                                         และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
    ยุทศาสตร์ที่ ๘  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการ 
                                         โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ของศูนย์ฯ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูป  
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนิรดา  จันทฤกษ์ 

ลักษณะโครงการ/กิจกรรม   □ โครงการใหม่      
     โครงการต่อเนื่อง จากแผนงาน/ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก 
 ระยะเวลาดำเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม  25๖๑ – ๑๕ พฤษภาคม 256๒ 
 
๑.หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา ๑๐ ระบุ
ว่า “การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าสิบ
สองปี  รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  รัฐต้อง
จัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษตั้งเกิดหรือแรกพบความพิการ” 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นหน่วยงานให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  
และเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ ประกอบด้วย
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน นักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว  หรือสุขภาพ  นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางพูดและภาษา  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรือ
อารมณ์  นักเรียนออทิสติก  และนักเรียนพิการซ้อน  โดยนักเรียนที่มีความบกพร่องที่เข้ารับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความต้องการจำเป็น
เฉพาะบุคคล  โดยมีการส่งเสริมพัฒนาการพ้ืนฐาน 7 ทักษะ  เพ่ือให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเอง
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ และมุ่งให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา  มี
คุณธรรม  จริยธรรม  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข พร้อมทั้งส่งเสริมให้ออกสู่สังคม เรียนรู้
วัฒนธรรม  มารยาทในการเข้าสังคมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่ง
พัฒนานักเรียนให้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง  เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโลก
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ทัศน์ที่กว้างไกล สามารถที่จะพัฒนาทักษะด้านสังคม  ให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเกิดความ
เข้าใจในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม   
จากการรายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็กในปีที่ผ่านมา พบว่านักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ 

เขตการศึกษา ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี  มีกิจกรรมค่อนข้างมาก ทั้งกิจกรรมที่มาจากหน่วยงานภายนอกและ
ภายในทำให้บางครั้งการปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ ต้องปรับเปลี่ยนตามโอกาส  และเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ในการนี้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน                แต่ละบุคคล
และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการให้บริการผู้เรียนตามภาระหน้าที่ที่กำหนด จึงได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้มารยาททางสังคม วัฒนธรรม  คุณธรรม การฝึกสมาธิให้นักเรียนมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น ทั้งด้านสังคม จิตใจ อารมณ์ และสามารถดำรงชีวิตร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข  
๒.วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีมารยาททางสังคม มีคุณธรรมจริยธรรมตามศักยภาพ  
2.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ วัฒนธรรม การทำบุญไหว้พระตามหลักพระพุทธศาสนา 
๒.๓  เพ่ือให้นักเรียนมีสมาธิ สามารถควบคุมตนเอง และทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนภายนอกห้องเรียนได้ 
          ๓. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร ๑ คน  ข้าราชการครู จำนวน ๒๓ คน  พนักงานราชการ (ครู) และพนักงานพิมพ์
เบลล์ จำนวน  ๑๘  คน และครูอัตราจ้าง ๔ คน  รวม ๔๖ คน  นักเรียน ๓๒๔  คน และผู้ปกครอง  ๓๒๔  คน                         
รวมทั้งหมด  ๗๔๘ คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 
 (1) ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีมารยาททางสังคม มีคุณธรรมจริยธรรมตามศักยภาพ  
 (๒) ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการเรียนรู้ วัฒนธรรม การทำบุญไหว้พระตามหลัก
พระพุทธศาสนา 
 (๓) ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีสมาธิ สามารถควบคุมตนเอง และทำกิจกรรม
ร่วมกับผู้อ่ืนภายนอกห้องเรียนได้ 
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๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 กิจกรรม/งาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นวางแผน(P : Plan) 
1.1 นำผลการดำเนินงานจากโครงการ                        
มาวิเคราะห์ 
1.2 จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
เด็ก 
1.3 ขออนุมัติจากผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ 
1.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ตามโครงการ 
1.5 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
1.6 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
1.๗ จัดทำแบบประเมิน 
     - แบบสังเกตพฤติกรรม 
     - แบบประเมินโครงการ 

 
พ.ค. ๖๑ 

 
น.ส.นิรดา  จันฤกษ์ 
 

2.ขั้นดำเนินการ (D : Do)  
2.1 ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 
2.2 จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนิน 
กิจกรรม 
2.3 ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้อง 
๒.๔ ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 
     - กิจกรรมขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในเด็ก 
๒.๕ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามกิจกรรมใน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก 
๒.๖ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ 

พ.ค. ๖๑ 
 

มิ.ย. ๖๑ 
 

น.ส.นิรดา  จันฤกษ์ 
 
 
 
 
 
 

3. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
3.1 กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามกิจกรรมใน
โครงการ  
3.2 แบบสังเกตพฤติกรรม 
3.3 แบบประเมินโครงการ 
3.4 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน
โครงการ 

 
พ.ค. ๖๒ 
 
พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 
 

 
ทีมผู้บริหาร และ                   
คณะกรรมการ 
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 กิจกรรม/งาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3.5 สรุปผลการดำเนินงาน พ.ค. ๖๒ 
4. การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป (A) 
4.1 คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุม
ปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงการดำเนินโครงการครั้งต่อไป 
4.2 รายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
 
พ.ค. ๖๒ 
 
พ.ค. ๖๒ 

 
น.ส.นิรดา  จันฤกษ์ 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมในเด็ก 
- - - - - - 

๒ จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดำเนิน
กิจกรรมดังนี้ 
๒.๒.๑ อาหารคาว อาหารหวาน 
๒.๒.๒ เครื่องสังฆทาน 
๒.๒.๓ ดอกไม้ ธูป เทียน 
2.๓ ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 
๒.๓.1. กิจกรรมทำบุญตักบาตร 
๒.๓.๒  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
๒.๓.๓  กิจกรรมฟังเทศน์และนั่งสมาธิ 
(๒ ครั้งต่อเดือน = ๒๒ ครั้ง x ๕๐๐ บาท) 

- - - - ๑๑,๐๐๐  
 
 
 
 

 

รวม๑๑,๐๐๐ 
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๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

-  ร้ อยละ  ๘ ๐  ของนั ก เรี ยน ที่ เข้ าร่ วม
โครงการมีมารยาททางสังคม มีคุณธรรม
จริยธรรมตามศักยภาพ 

สอบถาม 
สังเกต 

สัมภาษณ์ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินโครงการ 

 
-  ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีการเรียนรู้ วัฒนธรรม การทำบุญ
ไหว้พระตามหลักพระพุทธศาสนา 

สอบถาม 
สังเกต 

สัมภาษณ์ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินโครงการ 

- ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
มีสมาธิ สามารถควบคุมตนเอง และทำ
กิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนภายนอกห้องเรียนได้ 

สอบถาม แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินโครงการ 

 
๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนมีมารยาททางสังคม  มีคุณธรรมจริยธรรมตามศักยภาพ  
 2.  นักเรียนได้เรียนรู้ วัฒนธรรม การทำบุญไหว้พระตามหลักพระพุทธศาสนา 
 ๓.  นักเรียนมีสมาธิ สามารถควบคุมตนเอง และทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนภายนอกห้องเรียนได้ 
 ๔.  นักเรียนได้รู้สภาพแวดล้อมภายนอก จากประสบการณ์จริง 
 ๕.  ผู้ปกครองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 ๖.  ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน ภาคีเครือข่าย  
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ชื่อโครงการ   วันสำคัญและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย       
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ 
                                          การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 กลยุทธ์ของศูนย์ฯ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ 
                                          หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 สนองมาตรฐานการศึกษา 

    มาตรฐานที่  ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    มาตรฐานที่  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมณฑา  คชาชัย 
 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการวันสำคัญและสืบสาน 
                                                          ประเพณีวัฒนธรรมไทย       
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ – ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๒ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา 
๑๐ ระบุว่า “การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่าสิบสองปี  รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและสำหรับคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส  รัฐต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษตั้งเกิดหรือ                    
แรกพบความพิการ” 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นหน่วยงานที่ให้บริการช่วยเหลือ   ระยะ
แรกเริ่มและเตรียมความพร้อมนักเรียนที่ มีความบกพร่องตั้ งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ                         
มุ่งให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้คนพิการทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างอิสระและมีความสุข  ปัจจุบันนักเรียนที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ                
เขตการศึกษา ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี  ประกอบด้วยนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น  นักเรียนที่มี             
ความบกพร่องทางการได้ยิน  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
พูดและภาษา นักเรียนที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ นักเรียนออทิสติก  นักเรียนพิการซ้อน 
การศึกษาได้เน้นให้นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้ในหลาย ๆ ด้านการจัดรูปแบบการเรียนการสอนต้องมีการ                     
จัดกิจกรรมที่หลากหลาย  เหมาะสมแก่ศักยภาพที่แตกต่างของนักเรียนแต่ละบุคคล  และสอดคล้องต่อความ
ต้องการของนักเรียน   
จากการดำเนินงานโครงการวันสำคัญและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ที่ผ่านมาพบว่านักเรียน                   
มีการปรับตัวในการทำกิจกรรม  ในสถานที่ต่าง ๆ  และการปฏิบัติตนในสังคม ควรมีการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง   ดังนั้น  งานกิจกรรมผู้เรียน  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
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สุพรรณบุรี  มีความตระหนักในเรื่องนี้  จึงได้จัดทำโครงการวันสำคัญและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย เพื่อ
พัฒนานักเรียนให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ต่าง ๆ และการปฏิบัติตนในสังคม  ให้เรียนรู้วันสำคัญและ
ประเพณีวัฒนธรรมไทย  เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ต่าง ๆ และการปฏิบัติตนในสังคม 
 2.2  เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้วันสำคัญและประเพณีวัฒนธรรมไทย   
 ๒.๓  เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 ๒.๔  เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนได้อย่างเหมาะสม 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

(4)  นักเรียนและผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี   
  จำนวน  ๒๔๐  คน 

(5)   บุคลากร ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี   
   จำนวน  ๔๐  คน 
เชิงคุณภาพ 

(4) ร้อยละ  ๘๐  ของจำนวนนักเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ต่าง ๆ และการ
ปฏิบัติตนในสังคม 

(5) ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนนักเรียนเรียนรู้วันสำคัญและประเพณีวัฒนธรรมไทย   
(6) ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนนักเรียนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับ

สังคมได้อย่างมีความสุข 
(7) ร้อยละ  ๘๐ ของผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนได้อย่างเหมาะสม 

 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 1. วางแผนดำเนินการ (PLAN) 

๑.๑ วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  
๑.๒ จัดทำโครงการวันสำคัญ และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวันสำคัญ 
และสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
๑.๔ ขออนุมัติผู้บริหาร 
๑.๕ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 
๑.๖ จัดทำแบบประเมินโครงการ    
 

 
เม.ย. ๖๑ 

 
นางสามณฑา  คชาชัย 
และงานกิจกรรม

นักเรียน 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2 ๒. ดำเนินการตามแผน (DO) 

๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตาม
โครงการ 
๒.๒ จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ดำเนินกิจกรรม 
๒.๓ ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
      -  กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
      -  กิจกรรมวันไหว้ครู 
      -  กิจกรรมวันเข้าพรรษา     
      -  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
      -  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
         สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
         พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙   
      -  กิจกรรมวันลอยกระทง 
      -  กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็ก 
         แห่งชาติ   
      -  กิจกรรมวันมาฆบูชา   
      -  กิจกรรมวันสงกรานต์ 

 
พ.ค. ๖๑ 

 
 
 
 

พ.ค.๖๑ 
มิ.ย.๖๑ 
ก.ค.๖๑ 
ก.ค.๖๑ 

 
ส.ค.๖๑ 

 
 

พ.ย.๖๑ 
ม.ค.๖๒ 

 
ม.ค.๖๒ 
เม.ย.๖๒ 

นางสามณฑา  คชาชัย 
และงานกิจกรรม

นักเรียน 

๓ ๓. ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (CHECK) 
๓.๑ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตาม 
      กิจกรรมในโครงการวันสำคัญ และ                     
      สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
๓.๒ แบบประเมินโครงการ 
๓.๓ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการ 
      ประเมินโครงการ 
๓.๔ สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 

มี.ค.๖๒ 
นางสามณฑา  คชาชัย 
และงานกิจกรรม

นักเรียน 

๔ ๔. ขั้นแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง (ACTION) 
๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
      ประชุมปรึกษาหารือวิเคราะห์และ 
      ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
      การดำเนินโครงการครั้งต่อไป 
๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 

เม.ย.๖๒ 
 
 

 
นางสามณฑา  คชาชัย 
และงานกิจกรรม

นักเรียน 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมวันวิสาขบูชา     

1.1 ค่าซองถวายพระ 
1.2 ค่าดอกบัว 
1.3 ค่าธูป เทียน 

- -  
๓๐๐.- 
๑๘๐.- 
๑๐๐.- 

๕๘๐.- 
 

- - 

2 กิจกรรมกิจกรรมวันไหว้ครู 
2.1 ค่าอุปกรณ์การทำพาน  ๑๐ ห้อง x  
      ๕๐๐ บาท 
๒.๒ ค่าป้าย 

- -  
๕,๐๐๐.- 

 
๕๐๐.- 

๕,๕๐๐.- - - 

๓ กิจกรรมวันเข้าพรรษา   
๑.๑ ค่าซองถวายพระ จำนวน ๒ ซอง x  
      ๓๐๐ บาท 
๑.๒ ค่าต้นเทียน   ๒ ต้น x ๘๐๐ บาท 
๑.๓ ค่าผ้าอาบน้ำฝน ๒ พุ่ม x ๒๕๐ บาท 
1.๔ ค่าหลอดไฟ  ๒ ชุด x  ๕๐๐  บาท 
๑.๕ ค่าดอกไม้ตกแต่งต้นเทียน ๒ ต้น 

- -  
๖๐๐.- 

 
๑,๖๐๐.- 

๕๐๐.- 
๑,๐๐๐.- 
๑,๐๐๐.- 

๔,๗๐๐.- - - 

๔ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   
๑.๑ ค่าดอกมะลิ   ๑๒๐ ดอก x  ๗  บาท
๑.๒ ค่าป้าย 
๑.๓ ค่าต้นไม้  ๓๐  ต้น x  ๕๐ บาท 
๑.๔ ค่าดิน     ๒๐  ถุง  x  ๓๐  บาท 

- -  
๘๔๐.- 

๑,๐๐๐.- 
๑,๕๐๐.- 

๖๐๐.- 

๓,๙๔๐.- - - 

๕ กิจกรรมวันลอยกระทง 
๑.๑ ค่าพิธีการ 
๑.๒ ค่าของรางวัล  
๑.๓ ค่าวัสดุอุปกรณ์     
๑.๔ ค่าตกแต่งสถานที่ 
๑.๕ ค่ากิจกรรมการแสดง 
๑.๖ ค่าของที่ระลึก 
 

- -  
๑,๐๐๐.- 
๒,๕๐๐.- 
๔,๐๐๐.- 
๒,๕๐๐.- 

๕๐๐.- 
๑,๐๐๐.- 

๑๑,๕๐๐.- 
 

- - 

๖ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
๑.๑ ค่าดอกพุทธรักษา ๑๒๐ ดอก x  
      ๗  บาท 
๑.๒ ค่าป้าย 
๑.๓ ค่าต้นไม้  ๓๐  ต้น x  ๕๐ บาท 
๑.๔ ค่าดิน     ๒๐  ถุง  x  ๓๐  บาท 

- -  
 

๘๔๐.- 
 

๑,๐๐๐.- 
๑,๕๐๐.- 

๖๐๐.- 

๓,๙๔๐.- - - 

๗ กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ   
๑.๑ ค่าของรางวัล   ๑๒๐ คน 

- -  
๑๐,๐๐๐.- 

๑๒,๐๐๐.- - - 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑.๒ ค่าป้าย 
๑.๓ ค่าตกแต่งสถานที่ 

๑,๐๐๐.- 
๑,๐๐๐.- 

๘ กิจกรรมวันมาฆบูชา   
๑.๑ ค่าซองถวายพระ 
๑.๒ ค่าดอกบัว 
๑.๓ ค่าธูป เทียน 

- -  
๓๐๐.- 
๑๘๐.- 
๑๐๐.- 

๕๘๐.- -  
- 

๙ กิจกรรมวันสงกรานต์ 
๑.๑ ค่าทราย 
๑.๒ ค่าของรางวัล 
๑.๓ ค่าป้าย 
๑.๔ ค่าวัสด ุ
๑.๕ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

- -  
๒,๐๐๐.- 
๑,๐๐๐.- 
๑,๐๐๐.- 
๑,๐๐๐.- 
๕,๐๐๐.- 

๑๐,๐๐๐.- - - 

 รวม - - ๔๒,๗๔๐.- ๔๒,๗๔๐.- - - 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑.ร้อยละ  ๘๐ นักเรียนสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสถานที่ต่าง ๆ และการปฏิบัติ
ตนในสังคม 

การสังเกต 
การสอบถาม 
การประเมิน 

 

แบบประเมินโครงการ 
 

๒.ร้อยละ  ๘๐ นักเรียนเรียนรู้ 
    วันสำคัญและประเพณีวัฒนธรรมไทย   

การสังเกต 
การสอบถาม 
การประเมิน 

 

แบบประเมินโครงการ 
 

๓.ร้อยละ  ๘๐ นักเรียนเรียนรู้การอยู่ 
    ร่วมกันในสังคม และสามารถอยู่ 
    ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 

การสังเกต 
การสอบถาม 

การประเมินการสังเกต 

แบบประเมินโครงการ 
 

๔. ร้อยละ  ๘๐ ของผู้ปกครองมี 
    ส่วนรว่มในการพัฒนาศักยภาพ 
    นักเรียนได้อย่างเหมาะสม 

การสังเกต 
การสอบถาม 
การประเมิน 

แบบประเมินโครงการ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ต่าง ๆ และการปฏิบัติตนในสังคม ได้อย่างมีความสุข 
 ๒. นักเรียนมีศักยภาพที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม การเรียนรู้  เกิดความ   ตระหนักรู้ และ
ระลึกถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพ่ือนำไปปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
 ๓. นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ ได้มีส่วนร่วมในการ 
    ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม  
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ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง 
                       ต่อเนื่อง  
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ 
 กลยุทธ์ของศูนย์ฯ   
 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 สนองมาตรฐานการศึกษา 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ      ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวรรณธนุ  วรรณกิจ  
   นางสาวกนกอร  สว่างอารมณ์ 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม      โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๖ พฤษภาคม  25๖๑ - 30 เมษายน 25๖๒ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เป็นปรัชญาพระราชทาน
ในการดำรงชีวิต การปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับ
ภาครัฐ ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง การใช้คุณธรรมนำความรู้ การรู้จักความพอประมาณมีเหตุ ผล              
มีภูมิคุ้มกันที่ดี สร้างความสมดุล มั่นคง และยั่งยืนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม ซึ่งการน้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต การบำบัดฟ้ืนฟู การจัดการเรียนการสอน และ
การจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
สามารถปรับตัวพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้ นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเป็นกลุ่มเด็กที่มี
ข้อจำกัดในการเรียนรู้  การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ  จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝน  เตรียมความพร้อม
และเรียนรู้ทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป กอร์ปกับการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีการพัฒนาศักยภาพ การบำบัดฟ้ืนฟู และการจัดการศึกษาสำหรับบุคคล
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ด้วยรูปแบบ และวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย ที่เหมาะกับความต้องการของ   
แต่ละบุคคล แต่บางครั้งก็ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความหลากหลายของปัญหาได้ การส่งเสริมการเรียนรู้
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ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามพัฒนาการของแต่ละบุคคลได้ 
  จากการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในปีการศึกษา 
๒๕๖๐ พบว่านักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล และ
ยังสามารถเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของนักเรียนและผู้ปกครอง แต่ยังขาความหลากหลายในกิจกรรม
ของโครงการ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อเนื่องโดยเพ่ิมกิจกรรม
ดังนี้ ๑.  การเลี้ยงไข่ไก่   2. การเพาะเห็ดนางฟ้า/เห็ดภูฐาน  3. การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ 4. การปลูกผัก
สวนครัว  ๕. การปลูกผักกลางมุ้ง  ๖. การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 7. ไม้ยืนต้น ๘. ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ๙. การทำ
นา 10. เพาะพันธ์พืช 11. เลี้ยงจิ้งหรีด  12. อาชีพสร้างสรรค์ 13. การทำอาหาร 14. ส่งเสริมการจำหน่าย
สินค้า ๑5. ส่งเสริมการออมเงิน  เพ่ิมขึ้นเพ่ือส่งเสริมการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอย่าง
เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล และเป็นพ้ืนฐานหรือทางเลือกในการประกอบอาชีพของนักเรียนและผู้ปกครอง 
 

2.  วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม การเรียนรู้ และการรับรู้ของเด็กท่ีมี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยใช้กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตประจำวันของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอย่างเต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
๒.๓ เพ่ือให้ผู้ปกครอง มีแนวทางในการใช้กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 (1) เด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
จำนวน 12๐ คน 
 (๒) ผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕  จังหวัด
สุพรรณบุรี จำนวน 12๐ คน 
 เชิงคุณภาพ 
 (๑) ร้อยละ 80 ของเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม การเรียนรู้ และการรับรู้ของเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยใช้กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 (๒) ร้อยละ ๘๐ ของเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ พัฒนาทักษะการดำรงชีวิตประจำวันของ
นักเรยีนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 (๓) ร้อยละ ๘๐ ผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีแนวทางในการใช้กิจกรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนดำเนินการ (P) 

    ๑.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา 
    ๑.๒ จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๑.๓ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๔ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 
    ๑.๕ จัดทำแบบประเมิน 
           - ประเมินทักษะการดำรงชีวิต
ประจำวัน 

           - ประเมินโครงการ 

 
พ.ค. ๖1 
พ.ค. ๖1 

 
พ.ค. ๖1 
พ.ค. ๖1 
พ.ค. ๖1 

นายวรรณธนุ   วรรณกิจ 
น.ส.กนกอร สว่างอารมณ์ 

 

2 ดำเนินการตามแผน (D) 
    กิจกรรมที่ 1 การเลี้ยงไข่ไก่ 
    กิจกรรมที่ 2 การเพาะเห็ดนางฟ้า/เห็ดภูฐาน 
    กิจกรรมที่ 3 การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์        
    กิจกรรมที่ 4 การปลูกผักสวนครัว 
    กิจกรรมที่ ๕ การปลูกผักกลางมุ้ง 
    กิจกรรมที่ ๖ การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
    กิจกรรมที่ 7 ไม้ยืนต้น 

-  มัลเบอรี่ 
-  มะนาว 
-  มะม่วง 
-  กล้วย 
-  ขนุน 

กิจกรรมที่ ๘   ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
กิจกรรมที่ ๙   การทำนา 
กิจกรรมที่ 10 เพาะพันธุ์พืช 
กิจกรรมที่ 11 เลี้ยงจิ้งหรีด 
กิจกรรมที่ 12 อาชีพสร้างสรรค์ 

-  สกรีน แก้ว จาน นาฬิกา เสื้อ 
กระเป๋า 

-  ผ้ามัดย้อม  
    กิจกรรมที ่13   การทำอาหาร 

- อาหารแปรรูป 
    กิจกรรมที ่14   ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า 

- จำหน่ายสินค้าในสถานศึกษา    
กิจกรรมที ่๑5 ส่งเสริมการออมเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย. ๖๑ – มี.ค. ๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย. ๖๑ – มี.ค. ๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวรรณธนุ   วรรณกิจ 
น.ส.กนกอร สว่างอารมณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวรรณธนุ   วรรณกิจ 
น.ส.กนกอร สว่างอารมณ์ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 

3. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    ๓.๑ กำกับ ติดตามประเมินผล  
    ๓.๒ ประเมินทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน 
    ๓.๓ ประเมินโครงการ 
    ๓.๔ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม  
    ๓.๕ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน 
    ๓.๖ สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 
มี.ค. ๖๒ 
มี.ค. ๖๒ 
มี.ค. ๖๒ 
มี.ค. ๖๒ 

 
มี.ค. ๖๒ 

 
มี.ค. ๖๒ 

 
 
 
 

นายวรรณธนุ   วรรณกิจ 
น.ส.กนกอร สว่างอารมณ์ 

 

4. การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป (A) 
    ๔.๑ คณะการรมการดำเนินโครงการประชุม
ปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงการดำเนินโครงการครั้งต่อไป 
   ๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

 
 

เม.ย. ๖๒ 
 
 

เม.ย. ๖๒ 

 
 
 

นายวรรณธนุ   วรรณกิจ 
น.ส.กนกอร สว่างอารมณ์ 

 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมา

ณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 วางแผนดำเนินการ (P) 
    ๑.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา 
    ๑.๒ จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๑.๓ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๔ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 
    ๑.๕ จัดทำแบบประเมินโครงการ 
        - ประเมินทักษะการดำรงชีวิต
ประจำวัน 

        - ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ที่เข้า  ร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

2 ดำเนินการตามแผน (D) 
    กิจกรรมที่ 1 การเลี้ยงไข่ไก่ 
    กิจกรรมที่ 2 การเพาะเห็ดนางฟ้า/เห็ด
ภูฐาน(1,000 ก้อน x 8 บาท) 
    กิจกรรมที่ 3 การเลี้ยงปลาในบ่อ

 
- 
- 
 
- 

 
- 

8,๐๐๐ บ. 
 

10,๐๐๐ 

 
 
- 
 
- 

 
- 

8,๐๐๐ บ. 
 

10,๐๐๐ 

 
- 
- 
 
- 

 
- 

8,๐๐๐ บ. 
 

10,๐๐๐บ. 
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ที ่
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมา

ณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

ซีเมนต ์       
    กิจกรรมที่ 4 การปลูกผักสวนครัว 
    กิจกรรมที่ ๕ การปลูกผักกลางมุ้ง 
    กิจกรรมที่ ๖ การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
    กิจกรรมที่ 7 ไม้ยืนต้น 

-  มัลเบอรี่ 
-  มะนาว 
-  มะม่วง 
-  กล้วย 
-  ขนุน 

กิจกรรมที่ ๘   ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
กิจกรรมที่ ๙   การทำนา 
กิจกรรมที่ 10 เพาะพันธุ์พืช 
กิจกรรมที่ 11 เลี้ยงจิ้งหรีด 
กิจกรรมที่ 12 อาชีพสร้างสรรค์ 

-  สกรีน แก้ว จาน นาฬิกา 
เสื้อ กระเป๋า 

-  ผ้ามัดย้อม  
    กิจกรรมที ่13   การทำอาหาร 

- อาหารแปรรูป 
    กิจกรรมที ่14   ส่งเสริมการจำหน่าย
สินค้า 

- จำหน่ายสินค้าในสถานศึกษา และ
ส่งออกแก่ผู้รับซื้อ 

    กิจกรรมที ่๑5 ส่งเสริมการออมเงิน 
    ป้ายประชาสัมพันธ์ 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

- 
 
- 

 
- 

 
 

- 
 

- 
- 

บ. 
 

1,๐๐๐ บ. 
2,๐๐๐ บ. 
๕,๐๐๐ บ. 

 
๒,๐๐๐ บ. 
๒,๐๐๐ บ. 
๒,๐๐๐ บ. 
๒,๐๐๐ บ. 
๒,๐๐๐ บ. 
30,000

บ.  
1๐,๐๐๐ 

บ. 
๕,000 บ. 
1๐,๐๐๐ 

บ. 
 
 

2,5๐๐ บ. 
 

๕,๐๐๐ บ. 
 

๕,๐๐๐ บ. 
 
 

 ๕,๐๐๐ บ. 
 

  - 
1๐,๐๐๐บ. 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

- 
 
- 

 
- 

 
 

- 
 

- 
- 

บ. 
 

1,๐๐๐ บ. 
2,๐๐๐ บ. 
๕,๐๐๐ บ. 

 
๒,๐๐๐ บ. 
๒,๐๐๐ บ. 
๒,๐๐๐ บ. 
๒,๐๐๐ บ. 
๒,๐๐๐ บ. 
30,000

บ.  
1๐,๐๐๐ 

บ. 
๕,000 บ. 

1๐,๐๐๐ 
บ. 
 
 

2,5๐๐ บ. 
 

๕,๐๐๐ บ. 
 

๕,๐๐๐ บ. 
 
 

  ๕,๐๐๐ บ. 
 

  - 
1๐,๐๐๐บ. 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

- 
 
- 

 
- 

 
 

- 
 

- 
- 

 
1,๐๐๐ บ. 
2,๐๐๐ บ. 
๕,๐๐๐ บ. 

 
๒,๐๐๐ บ. 
๒,๐๐๐ บ. 
๒,๐๐๐ บ. 
๒,๐๐๐ บ. 
๒,๐๐๐ บ. 
30,000

บ.  
1๐,๐๐๐ 

บ. 
๕,000 บ. 

1๐,๐๐๐ 
บ. 
 
 

2,5๐๐ บ. 
 

๕,๐๐๐ บ. 
 

๕,๐๐๐ บ. 
 
 

  ๕,๐๐๐ บ. 
 

  - 
1๐,๐๐๐บ. 

3. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ(C) 
    ๓.๑ กำกับ ติดตามประเมินผล  
    ๓.๒ ประเมินทักษะการดำรงชีวิต
ประจำวัน 
    ๓.๓ ประเมินโครงการ 
    ๓.๔ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน

 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 
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ที ่
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมา

ณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

ที่เข้าร่วมกิจกรรม  
    ๓.๕ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน 
    ๓.๖ สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

4. การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป (A) 
    ๔.๑ คณะการรมการดำเนินโครงการ
ประชุมปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
   ๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 

 รวม - 118,500 - 118,500 - 118,500 
*หมายเหต ุถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

    ๑.ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม การเรียนรู้ และการรับรู้ของเด็กท่ีมีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ โดยใช้กิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๒.ร้อยละ ๘๐ ของเด็กที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ พัฒนาทักษะการดำรงชีวิตประจำวันของ
นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอย่างเต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
    ๓.ร้อยละ ๘๐ ผู้ปกครองของเด็กที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มีแนวทางในการใช้กิจกรรม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพของเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็น
พิเศษ 

 
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
- สัมภาษณ์นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
 
 
- สังเกตพฤติกรรม 
- ประเมินพัฒนาการตาม
โครงการฯ 
 
-ประเมินความพึงพอใจ
ผู้ปกครอง 
 

 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสัมภาษณ์ 
 
 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินพัฒนาการตาม
โครงการฯ 
 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑.นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม การเรียนรู้ และการรับรู้ของเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยใช้กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๒. นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตประจำวันของนักเรียนที่
มีความต้องการจำเป็นพิเศษอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 ๓.ผู้ปกครอง มีแนวทางในการใช้กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 ๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๕. นักเรียนและผู้ปกครองมีพ้ืนฐานและมีแนวทางในการประกอบอาชีพ 
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ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมระบบการให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ที่ ๑ การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ที่ ๕ เร่งผลิต พัฒนา และจัดระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูคณาจารย์และบุคคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ของศูนย์ฯ ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดกาศึกษาสำหรับ
คนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 สนองมาตรฐานการศึกษา 
    ที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

    ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ      ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณัฐพร  ไชยถา 
 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการส่งเสริมระบบการ
ให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ๒๕๖๐ 
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๖ พฤษภาคม  256๑ – ๑๕ พฤษภาคม 256๒ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
“พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้คนพิการมีสิทธิได้รับการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา” โดยให้สถานศึกษาในทุกสังกัด จัดทำแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) ให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ พร้อมทั้งจัด
สภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และให้รัฐจัดเงิน
อุดหนุนเพ่ือส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและความสามารถในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยการจัดสรรงบประมาณ 
และทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคน
พิการ และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีหน้าที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วมในโรงเรียน ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาแก่คนพิการ เพ่ือให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตรงกับความต้องการจำเป็นพิเศษให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และท่ัวถึง  
 จากการประเมินโครงการปี 256๐  พบว่าครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี ยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนในการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและ
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ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาและการจัดทำระบบ IEP online เพ่ือนำไปใช้ในการขอรับสิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ให้กับนักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  ดังนั้นฝ่ายงานสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมระบบการให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริกา ร 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินการทำ
ระบบ IEP online   ตามที่กำหนดในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) ของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งให้
ความรู้ความเข้าใจในการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาและ
ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับครูในโรงเรียนร่วมให้เข้าใจในขั้นตอนในการขอรับสิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาและการจัดทำระบบ IEP online  ต่อไปได ้
 
2.  วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  มี
ความรู้เรื่องการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
๒. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ ระบบ IEP online ได้อย่างถูกต้อง  
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
- ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน 47 คน 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ ๘0 ของครูและบุคลากรในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี  ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ เรื่องการจัดทำ ระบบ IEP online อยู่ในระดับมาก 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

๑.วางแผนดำเนินการ (P) 
  ๑.๑ วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
  ๑.๒ ทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร 
  ๑.๓ ขออนุมัติผู้บริหาร 
  ๑.๔ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงาน
ตามโครงการ 
  ๑.๕ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
  ๑.๖ จัดทำแบบประเมินโครงการฯ 
   

 
 

ก.ค. 6๑ 
ก.ค. 6๑ 
ก.ค. 6๑ 
ก.ค. 6๑ 

 
ก.ค. 6๑ 
ก.ค. 6๑ 

 

 
 
 

น.ส.ณัฐพร ไชยถา 
 

 ๒. ดำเนินการตามแผน (D) 
  ๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 
  ๒.๒ จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม 
  ๒.๓ ดำเนินกิจกรรม  

 
 

ส.ค. 6๑ 
 

 
 

คณะทำงาน 
โครงการ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
- กิจกรรมให้ความรู้ในการขอรับสื่อฯและจัดทำ    
ระบบ IEP online  

ต.ค. – ม.ค. 6๒  

 ๓. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
  3.1 กำกับ ติดตามประเมินผล โครงการฯ 
  3.2 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน 
  3.๓ สรุปผลการดำเนินโครงการฯ 
 

 
ก.พ. 6๒ 

 

 
น.ส.ณัฐพร ไชยถา 

 

 ๔. การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป (A) 
  4.1 คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุม
ปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงการดำเนินโครงการครั้งต่อไป 
  4.2 เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
 

เม.ย. 6๒ 

 
 

น.ส.ณัฐพร ไชยถา 
 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรม การให้ความรู้ในการขอรับสื่อฯ

และจัดทำระบบ IEP online  
1.1 จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
กิจกรรม 
    - ค่าวัสดุ      (30 บาท  x ๔7 คน) 
    - ค่าเอกสาร  (20 บาท x ๔7 คน) 
1.2 กิจกรรมให้ความรู้ในการขอรับสื่อฯ
และจัดทำระบบ IEP online 
    - ค่าอาหาร    (๓5  x ๔7) 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
    (2๐  x ๔7 ) 

  
 
 
 
 
 
 
 

1,645 
940 

 

 
 
 

1,410 
940 

 
 
 
 

 
 
 

1,410 
940 

 
 
 

1,645 
940 

 

  
 
 

1,410 
940 

 
 
 

1,645 
940 

 
 รวม      4,935 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ครูศูนย์การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขต ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน ๔๗  
คน 

 
 

แบบลงทะเบียน 

 
 

แบบลงทะเบียน 

เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ ๘0 ของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ 
IEP online    

 
-การประเมิน 

 

 
-แบบประเมิน 

 
 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จ.สุพรรณบุรี มีความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนการขอรับสื่อฯ และ
สามารถใช้ระบบ IEP online  ได ้
๒. นักเรียนได้รับบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
 ตรงกับความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 ๓. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จ.สุพรรณบุรี สามารถนำความรู้ไปขยายผลให้กับ
บุคลากรอ่ืนๆได้ 
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ชื่อโครงการ   โครงการอาชาบำบัดสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ    
     เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
           ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ของศูนย์ฯ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 สนองมาตรฐานการศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ      ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกนกอร   สว่างอารมณ์  
                                          นางทิพาพร   ชีพนุรัตน์ 
 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง จากโครงการอาชาบำบัดสำหรับเด็กที่มี 
     ความต้องการพิเศษ ประจำปี 2560  
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2561 –  เมษายน 2562 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 
หมวด 2 ว่าด้วยสิทธิและหนา้ที่ทางการศึกษา มาตรา 10 วรรคสองและวรรคสาม ระบุว่า “การจัดการศึกษา
ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์  สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ   ทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่
สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว  มีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เป็นพิเศษ และให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยให้บุคคลดังกล่าวได้รับสิ่ง
อำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้
ในกฎกระทรวง” ดังนั้น บุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นทรัพยากรทางสังคม  และการศึกษาถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญ
อย่างหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งประสานและสร้าง
ความร่วมมือทุกฝ่ายที่ทำหน้าที่จัดการศึกษา โดยให้ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ครอบคลุมเด็กทุก
กลุ่มเป้าหมายและพร้อมที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พุทธศักราช  2542 
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 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานที่ให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกประเภท ซึ่งเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ                 
มีพัฒนาการล่าช้า พัฒนาการเป็นสิ่งสำคัญอันจะบ่งบอกคุณภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และการ
เรียนรู้ เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษที่เข้าร่วมโครงการ  จึงต้องได้รับการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการ 
โดยเฉพาะพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  อันประกอบด้วยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ
มัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข การ
ช่วยเหลือตนเอง ปัจจุบันนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษที่มารับบริการ ณ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีพฤติกรรมรุนแรง มีปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  เป็นส่วนใหญ่ สมควรได้รับโปรแกรม   การฝึกเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยหลายหลายชิ้น  ที่ประสบความสำเร็จในการนำม้ามา
ช่วยในการบำบัดฟ้ืนฟู หรือ อาชาบำบัด ( Hippotherapy) สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
หลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรมนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการกระตุ้นกล้ามเนื้อและข้อต่อส่วนต่างๆ ได้เป็น
อย่างดี ส่งผลทำให้นักเรียนมีการพัฒนาการทางร่างกาย ปรับสมดุลของการเคลื่อนไหวให้ดีขึ้น ส่งผลต่อระบบ
ประสาทการรับรู้ทั่วร่างกายช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ฝึกให้นักเรียนมีสมาธิในการทำกิจกรรมได้นาน
ขึ้นรวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับสังคมของนักเรียนได้ดีขึ้น  
 จากการประเมินโครงการอาชาบำบัดสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ในปีการศึกษา 2560 พบว่า
นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษท่ีเข้าร่วมโครงการอาชาบำบัด  มีการพัฒนาการทางด้านร่างกายในด้าน
การทรงตัว การควบคุมการเคลื่อนไหว  และมีสหสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวร่างกายที่ดีขึ้น   ถือว่าเป็น
โครงการที่ควรจัดให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 ดังนั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ จึงได้
จัดทำโครงการอาชาบำบัดสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษข้ึน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายในด้าน
การทรงตัว การควบคุมการเคลื่อนไหว และมีสหสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวร่างกายท่ีดีขึ้น  เพื่อให้นักเรียน
สามารถควบคุมตัวเอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้
มีพัฒนาการทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ที่เหมาะสมและผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษได้มีโปรแกรม อาชาบำบัดเป็นทางเลือกในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายในด้านการทรงตัว การควบคุมการเคลื่อนไหว และ         
มีสหสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวร่างกาย ที่ดีขึ้น 

2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีสมาธิในการทำกิจกรรมนานขึ้น 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนสามารถควบคุมตัวเอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

(6) นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี จำนวน 48 คน 

เชิงคุณภาพ 
(8) ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกายในด้านการทรง

ตัว การควบคุมการเคลื่อนไหว และมีสหสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวร่างกายที่ดีข้ึน 
(9) ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถควบคุมตัวเอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน

สังคมได้อย่างมีความสุข 
 

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนดำเนินการ (P) 
    1.1 วิเคราะห์สภาพปัญหา 
    1.2 จัดทำโครงการอาชาบำบัดสำหรับ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 
    1.5 จัดทำแบบประเมิน 
           - แบบบันทึกพฤติกรรม 
           - แบบประเมินโครงการ 

    

 
 
พฤษภาคม 2561 

 
 
นางสาวกนกอร   สว่างอารมณ์                                           

นางทิพาพร   ชีพนุรัตน์ 

2. ดำเนินการตามแผน (D) 
การดำเนินกิจกรรมโครงการอาชาบำบัด
สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  
       การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียน 
จำนวน 48 คน ผู้ปกครอง จำนวน 48 คน  
โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน 
จำนวน 8 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ครั้ง มีคณะครู
บุคลากรควบคุมกลุ่มละ 2 คน ในการนำพา
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
     2.1 กิจกรรมการนั่งทรงตัวบนหลังม้า 
     2.2 กิจกรรมการปาบอลลงตะกร้า 
 
 
      

 
 
 
 
 

 ตุลาคม 2561 - 
เมษายน 2562 

 
 
 
 
 

นางสาวกนกอร   สว่างอารมณ์                                           
นางทิพาพร   ชีพนุรัตน์ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

      2.3 กิจกรรมการต่อบล็อกตัวต่อ/ร้อย
ลูกปัด/หนีบไม้หนีบ 
     - ทุกวันอังคารของสัปดาห์ ( รวม
ระยะเวลา 6 เดือน ) 
     - ออกเดินทาง เวลา 07.30 น. ณ กอง
พันทหารม้าที่ 19 ค่ายสุรสีห์ จังหวัด
กาญจนบุรี  
     - เข้าร่วมกิจกรรมอาชาบำบัด เวลา      
09.00 น. – 10.00 น.  
    - เดินทางกลับ เวลา 10.15 น. ณ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี 

 
ตุลาคม 2561 - 
เมษายน 2562 

 
นางสาวกนกอร   สว่างอารมณ์                                           

นางทิพาพร   ชีพนุรัตน์ 

3. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
     3.1 กำกับ ติดตามการดำเนินงานตาม
โครงการในแผนปฏิบัติการ 
     3.2 ประเมินโครงการ 
     3.3 ประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
     3.4 ประเมินทักษะทางสังคม 
     3.5 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการ
ประเมินโครงการ 
     3.6 สรุปการดำเนินโครงการอาชาบำบัด 

 
 

เมษายน 2562 

 
 
นางสาวกนกอร   สว่างอารมณ์                                           

นางทิพาพร   ชีพนุรัตน์ 

4. การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป (A) 
     4.1 คณะกรรมการดำเนินโครงการ
ประชุมปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
    4.2 เขียนรายงานการดำเนินโครงการ 

 
 

เมษายน 2562 

 
 

นางสาวกนกอร   สว่างอารมณ์                                           
นางทิพาพร   ชีพนุรัตน์ 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 การดำเนินโครงการอาชาบำบัดสำหรับ

เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ณ กองพัน
ทหารม้าที่ 19 ค่ายสุรสีห์ จังหวัด
กาญจนบุรี  
    1.1  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ทุกวันอังคาร 

  
 
 
 
   

  
 
 
 
   

  
 
 
 
  



73 
 

ระยะเวลา 6 เดือน ) จำนวน 24 ครั้ง  
ครั้งละ 1,000 บาท (จำนวน 24 ครั้ง x 
1,000บาท)  
      1.2  ค่าของที่ระลึก 

 

24,000 
 
 
 
     
2,000 

24,000 
 
 
 
    
2,000 

24,000 
 
 
 
    
2,000 

 รวม  26,000  26,000  26,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงคุณภาพ 
(1)  ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายในด้านการทรงตัว การควบคุม
การเคลื่อนไหว และมีสหสัมพันธ์ของ
การเคลื่อนไหวร่างกายที่ดีข้ึน 
(2)  ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการสามารถควบคุมตัวเอง 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

 
 

- การบันทึกพฤติกรรม 
     -        ประเมินโครงการ 

    
- แบบบันทึกพฤติกรรม 
- แบบประเมินโครงการ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมได้ดีขึ้น
เต็มศักยภาพ  
  2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมที่เหมาะสม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับรู้และตอบสนองต่อคำสั่งง่ายๆ ได้และสามารถนำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง   
 
 
 
  



74 
 

ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้สำหรับคนพิการ 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 ที ่2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ 
 กลยุทธ์ของศูนย์ฯ ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 สนองมาตรฐานการศึกษา 
    ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุเมท  สว่างอารมณ์ 
 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    โครงการใหม่      
       √  โครงการต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการพัฒนาหลักสูตร 
      สถานศึกษา  
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2561 – พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542   และแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่  2 )  พ.ศ.2545   
มาตรา  10  ระบุว่า “การจัดการศึกษา  ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ไม่น้อยกว่าสิบสองปี รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและสำหรับคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส  รัฐต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ  ตั้งแต่เกิด
หรือแรกพบความพิการ”   
ในปัจจุบันการศึกษามีหลากหลายรูปแบบไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จากคำพูดที่ว่า 
“ห้องเรียนไร้พรมแดน” นั้น ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มาจากหลากหลายรูปแบบอาทิเช่น Interne  ดาวเทียม  
ห้องเรียน  สังคมและสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ต่างๆเป็นต้น และยิ่งการที่ให้ครอบครัวได้มีส่วนร่วมใน
การศึกษาร่วมกับการกระตุ้นพัฒนาการจึงมีส่วนสำคัญที่จะส่งเสริมให้เด็กมีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์  สังคม  การเรียนรู้  และการรับรู้  เมื่อเด็กมีพัฒนาที่เหมาะสม  ก็จะทำให้เขาสามารถประกอบ
กิจกรรมในวัยนั้นได้ สามารถร่วมเรียน ร่วมเล่นมีความสุขกับเพ่ือนวัยเดียวกัน และครอบครัวได้   
       จากผลการดำเนินงานในปี การศึกษา 2560 งานอาคารสถานที่พบว่าแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี หลายแห่งเกิดการชำรุดจากการใช้งาน และมีวัสดุ อุปกรณ์หลาย
อย่าง ที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับอายุการใช้งาน ควรมีการปรับปรุง สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอนอกจากนี้ในปีการศึกษาที่ผ่านมายังพบว่า ศูนย์ฯยังไม่มีสระว่ายน้ำที่เป็นสถานที่ฟ้ืนฟูและมี
ผู้รับบริการและบุคลากรของศูนย์ฯส่วนใหญ่อยากให้มีสระว่ายน้ำ ในการฟ้ืนฟูนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษภายในศูนย์ขึ้น เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฟ้ืนฟูอีกแห่งหนึ่งและสามารถนำความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ 
นำไปใช้ฟ้ืนฟูบุตรหลานตนเองต่อที่บ้านได้ด้วย 
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    ดังนั้น งานอาคารสถานที่  จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงจัดทำ   “โครงการพัฒนาศูนย์กลาง
แหล่งเรียนรู้สำหรับคนพิการ” ขึ้นเพ่ือฟ้ืนฟูนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ที่มารับบริการที่ศูนย์ฯและ
อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆของศูนย์ฯและผู้มาใช้สถานที่เพ่ือให้นักเรียนมีสถานที่มีความพร้อม
มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการ
ทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม  การเรียนรู้และรับรู้ และเพ่ือให้สอดคล้องกับการนำไปใช้จริง และ
บริบทการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา5 จังหวัดสุพรรณบุรี ในการให้บริการเด็กท่ีมี
ความต้องการจำเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และบริบทของหน่วยงาน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีสระว่ายน้ำเป็นสถานที่ฟ้ืนฟูคนพิการ 
2.  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
3. เพ่ือให้นักเรียนมีสถานที่มีความพร้อม มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัยและสามารถเข้าถึง

แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และ
สังคม  การเรียนรู้และรับรู้  

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. สระว่ายน้ำจำนวน 1 แห่ง 
2. ป้ายตอนรับ/บอร์ดความรู้ จำนวน 1 จุด 

เชิงคุณภาพ 
1. มีสระว่ายน้ำที่เหมาะสมต่อการให้บริการคนพิการ 
2. มีป้ายตอนรับ/บอร์ดความรู้ 

    4. กิจกรรมและการดำเนนิงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรม สร้างสระว่ายน้ำ/จัดทำป้าย 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.วางแผนดำเนินการ (P) 
1.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาของแหล่งเรียนรู้ 
1.2 จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์กลางแหล่ง

เรียนรู้สำหรับคนพิการ 
1.3 ขออนุมัติผู้อำนวยการ 
1.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงานตามโครงการ 
1.5 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนิน

โครงการ 
1.6 จัดทำแบบประเมิน 
 
2 ดำเนินการตามแผน (D) 
2.1 จัดทำแบบปรับปรุง 

16 พ.ค.61 - 30 ก.ย.61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ต.ค.61 - 30 เม.ย.62 
 

นายสุเมท สว่าง
อารมณ์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นายสุเมท สว่าง
อารมณ์ 
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2.2 จัดทำประมาณราคาปรับปรุง 
2.3 หาผู้รับจ้าง 
2.4 ขออนุมัติการใช้งบประมาณตาม

โครงการ 
2.5 สร้างสระว่ายน้ำ 
3.ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ 
(C) 
3.1  กำกับ ติดตามประเมินผล แหล่งเรียนรู้ 
3.2 ประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการ 
3.3 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการ 

ประเมิน 
3.4 สรุปผลการดำเนินโครงการ 
4. การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการ
ครั้งต่อไป (A) 
4.1 คณะการรมการดำเนินโครงการ
ประชุมปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
4.2 เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

 
 
 
 
 
1 ก.พ.62 - 30 เม.ย.62 
 
 
 
 
 
 
1 พ.ค.62 - 15 พ.ค.62 

นายวรรณธนุ 
วรรณกิจ 
 
 
 
นายสุเมท สว่าง
อารมณ์ 
 
 
 
 
 
นายสุเมท สว่าง
อารมณ์ 
 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมา
ณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรม สร้างสระว่ายน้ำ 
 

  3,150,000 3,150,000  3,150,000 

2 กิจกรรมป้ายตอนรับ/บอร์ด
ความรู้  
 

  30,000 30,000  30,000 

 รวม   3,150,000 3,150,000  3,180,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.มีสระว่ายน้ำ 
2.มีป้าย /บอร์ดความรู้ 
 
 

- ดูจากสถานที่จริง 
 

-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบประเมินความพึงพอใจของผู้
มารับบริการ 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  

1. มีสระว่ายน้ำให้บริการนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
2. มีป้าย /บอร์ดความรู้ 
3. นักเรียน ที่มารับบริการสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์             

และสังคม 
4. มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียน  
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ชื่อโครงการ  : 5 ส. 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์ แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
   ที่ ๘ พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วม 
   ของทุกภาคส่วน 
 กลยุทธ์ของศูนย์ฯ : ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ผู้รับผิดชอบ   นางสาวนวพัชร์  ชมตา 
 ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
 ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 256๑  พฤษภาคม  256๑ -  30 เมษายน 256๒  
 

๑.หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ต่างมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเพ่ือเพ่ิมผลผลิต      
และกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน คือ กิจกรรม 5 ส. ได้แก่ 
สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ สร้างนิสัย ซึ่ง 3 ส. แรกเป็นการพัฒนาสถานที่ ส่วน 2 ส. หลัง        
เป็นการพัฒนาคน ซึ่ง 5 ส. เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนของการ
ดำเนินกิจกรรม ได้แก่ สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากร     
มีสุขภาพกายและจิตที่ดี บุคลากรมีระเบียบวินัยมากขึ้น การขจัดความสิ้น เปลืองของทรัพยากรคน วัสดุ      
และงบประมาณ และการลดการเก็บเอกสารที่ซ้ำซ้อนลง นอกจากนี้ 5 ส. ยังช่วยลดต้นทุนของหน่วยงานลงอีกด้วย 
 การดำเนินกิจกรรม 5 ส.จึงก่อให้เกิดการทำงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย 
ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานของบุคลากร สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับบริการ 
ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนให้เด็กที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย  คือ 1) ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 2) ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 3) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4) ฝ่ายบริหารงานบุคคล จึงได้จัดทำโครงการเพ่ือปรับปรุงระบบการ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยนำกิจกรรม 5 ส มาเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
และการเพ่ิมประสิทธิภาพในงาน รวมทั้งช่วยพัฒนาจิตสำนึกในมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น พ้ืนฐานการ
พัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป 
 ดังนั้นศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดให้มีโครงการ  5 ส ขึ้น      
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการและ
ลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐาน ให้แก่เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษที่เข้ารับ
บริการ  
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๒.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีความรู้ความเข้าใจ     
และมีวินัยในการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 2.  เพ่ือนำกิจกรรม 5 ส มาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีประสิทธิภาพ 
 3.  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการทำงานให้แก่บุคลากร 
 4. เพ่ือนำกิจกรรม  5 ส มาใช้ เป็น พ้ืนฐานในการดำเนินงานและการประกันคุณภาพของ             
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 7๘ คน 
 เชิงคุณภาพ  
 1. ร้อยละ 90 ของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วม
โครงการ 5 ส. 
 2. ร้อยละ 90 ของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ปฏิบัติตาม
หลัก 5 อย่างสม่ำเสมอ 
 
๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรม ๕ ส. ๕ นาท ี
- ถ่ายรูปก่อนเริ่มกิจกรรม ๕ ส. ๕ นาท ี
- บุคลากรดำเนินกิจกรรม ๕ ส. ๕ นาทีในห้องท่ี
ตนเองรับผิดชอบทุกวัน 
 - สะสาง 
 - สะอาด 
 - สะดวก 
 - สุขลักษณะ 
 - สร้างนิสัย 

 ตลอดปีการศึกษา นางสาวนวพัชร์  ชมตา 

2. กิจกรรม Big Cleaning Day 
-บุคลากรร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์ฯ 

ม.ค. นางสาวนวพัชร์  ชมตา 

๓. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ 
- กำกับติดตามประเมินผล ถ่ายหลังดำเนิน
กิจกรรม ๕ ส. เพื่อนำมาเปรียบเทียบ 

มี.ค. นางสาวนวพัชร์  ชมตา 

๔. สรุปผลการดำเนินโครงการ มี.ค. นางสาวนวพัชร์  ชมตา 
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 ที ่
กิจกรรม/ขัน้ตอนการ

ดำเนินงาน 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ รวม 

๑. . กิจกรรม ๕ ส. ๕ นาท ี
- ถ่ายรูปก่อนเริ่ม
กิจกรรม ๕ ส. ๕ นาที 
- บุคลากรดำเนิน
กิจกรรม ๕ ส. ๕ นาทีใน
ห้องท่ีตนเองรับผิดชอบ
ทุกวัน 
 - สะสาง 
 - สะอาด 
 - สะดวก 
 - สุขลักษณะ 
 - สร้างนิสัย 

 7,000  7,000  7,000 

๒. กิจกรรม Big Cleaning 
Day 
-บุคลากรร่วมกันทำความ
สะอาดบริเวณศูนย์ฯ 

  ๕,000 ๕,000  ๕,000 

๓. ติดตาม/ตรวจสอบการ
ดำเนินโครงการ 
- กำกับติดตาม
ประเมินผล ถ่ายหลัง
ดำเนินกิจกรรม ๕ ส. 
เพ่ือนำมาเปรียบเทียบ 

      

๔. สรุปผลการดำเนิน
โครงการ 

      

 รวม  7,000 ๕,000 12,000  12,000 
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๖.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 
๑.ร้อยละ 90 ของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ      
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมโครงการ    
5 ส. 
 
2. ร้อยละ 90 ของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ    
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ปฏิบัติตามหลัก 
5 อย่างสม่ำเสมอ 

 
ลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการ 
 
 
แบบสอบถาม 

 
-แบบลงทะเบียน 
 
 
 
-แบบสังเกตุ 

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.    บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีความรู้ความเข้าใจ และมีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
๒. การปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี                มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
๓.   เพ่ือให้บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การทำงาน 
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการจัดทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ  
ทุกระดับ ทุกระบบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและ 
องค์ความรู้ ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
กลยุทธ์ของศูนย์ฯ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ มาตรฐานวิชาชีพ 
 สนองมาตรฐานการศึกษา 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิรชา เมืองมูล 
    นายวรรณธนุ วรรณกิจ 
 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม   ☐ โครงการใหม่  
     โครงการต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการส่งเสริมการจัดทำ
    วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
ระยะเวลาดำเนินการ 16 พฤษภาคม  2561 - 30 เมษายน 2562 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมแก่ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษาโดย
หัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือ การปฏิรูปการ
เรียนรู้ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบ
ความสำเร็จ คือ “ครู” หน้าที่โดยตรงของครู คือการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพของ
แต่ละคน ดังนั้น ครูจะต้องใช้ความพยายามอยู่ตลอดเวลากับการค้นหาวิธีการเรียนรู้ และนำผลการจากสืบค้น
แนวทางเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป การทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพครู เนื่องจากการวิจัยเป็นกระบวนการศึกษาข้อเท็จจริง หรือ
แสวงหาวิธีการหรือแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ 
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูผู้สอนต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล รู้ความต้องการ 
ความสามารถ จุดเด่นและจุดด้อย และหาแนวทางการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการการทำวิจัย เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างสมบรูณ์เต็มศักยภาพทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครูผู้สอนจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ รู้จักนำวิธีและเทคนิคการสอนมาจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพของ



83 
 

ผู้เรียน รวมทั้งจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การเรียนรู้ ดังนั้นครูต้องเป็นผู้มีความสามารถใช้การวิจัยในชั้นเรียนมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพจริง และสามารถนำ
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom  Action  Research) ถือเป็นกระบวนการในการค้นหาข้อเท็จจริง
ที่ครูผู้สอนเป็นผู้ดำเนินการควบคู่ไปกับการเรียนการสอน เพ่ือการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน   
มีการนำนวัตกรรมหรือวิธีการที่เหมาะสมเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาดังกล่าวเพ่ือทำให้เกิดการ
เรียนรู้ที่ดี ด้วยเหตุนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการ
จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือกระตุ้นให้ครูมีความกระตือรือร้นในการพัฒนางานวิจัยใน
ชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของเด็กมากยิ่งขึ้น และมีองค์ความรู้ นวัตกรรมทางการจัดการเรียน
การสอนที่เป็นจริงมากขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อครูและเพ่ือนครู 
  
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการ    
จำเป็นพิเศษทุกประเภท 
 2.2 เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการการจัดทำวิจัยสำหรับครูเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 2.3 เพ่ือพัฒนาให้ครูสามารถนำการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้และจัดกิจกรรม        
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1.ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จำนวน 55 คน มีงานวิจัย อย่างน้อย 2 เรื่อง     
ใน 1 ปีการศึกษา 

 เชิงคุณภาพ 
  2.ร้อยละ 80 ของครูมีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยสามารถนำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  3.ร้อยละ 80 ของครูสามารถจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนากระบวนวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นตอนวางแผนดำเนินการ (P) 

1.1 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำโครงการ 
1.3 ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง 
1.4 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ 
1.5 จัดทำแบบประเมิน 
   - แบบประเมินโครงการ 
   - แบบเก็บรวบรวมงานวิจัย 
   - แบบประเมินความรู้ความสามารถ 

พฤษภาคม 2561 
 

นางสาววิรชา   เมืองมูล 
นายวรรณธนุ   วรรณกิจ 
 

2. ขั้นตอนดำเนินการตามแผน (D) 
2.1 จัดอบรมบุคลากรในศูนย์ฯ เกี่ยวกับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
     1. การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ
จัดทำวิจัยในชั้นเรียน และการเก็บรวบรวมข้อมูล   
     2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์
ข้อมูล สรุปผลและอภิปรายผล 
     3. การนำเสนอผลการวิจัย 
2.2 บุคลากรทุกคนส่งผลงานวิจัย ตามปฏิทินที่
วางไว้ 
2.3 นำเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิจัย 

 
 
 
 

พฤศจิกายน 2561 
 

มกราคม 2562 
 

กุมภาพันธ์ 2562 
มีนาคม 2562 

 
เมษายน 2562 

นางสาววิรชา   เมืองมูล 
นายวรรณธนุ   วรรณกิจ 
 

3. ขั้นตอนติดตาม/ตรวจสอบการดำเนิน
โครงการ (C)                             
3.1 กำกับติดตามประเมินผล 
3.2 ประเมินโครงการ 
3.3 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประเมินผลการ
ดำเนินกิจกรรม ตามโครงการ 
3.4 สรุปผลการดำเนินงาน 
 

 
 
 
 

เมษายน 2562 
 
 

 
 
 
 
นางสาววิรชา   เมืองมูล 
นายวรรณธนุ   วรรณกิจ 
 

4. ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป (A) 
4.1 หัวหน้าโครงการประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการ สรุปผลการดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการ  
4.2 รายงานผลการประเมินต่อผู้บริหาร 

 
 

เมษายน 2562 

 
 
นางสาววิรชา   เมืองมูล 
นายวรรณธนุ   วรรณกิจ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
กระบวนการจัดทำวิจัยในชั้น
เรียน และการเก็บรวบรวม
ข้อมูล   
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 
     (600 บาท x 6 ชม.) 
1.2 ค่าอาหาร 
     (30 บาท x 56 คน) 
1.3 ค่าอาหารว่าง 
     (56 คน x 20 บาท x 2 
ช่วง) 
1.4 เอกสารประกอบการอบรม 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและ
อภิปรายผล 
1.5 ค่าตอบแทนวิทยากร 
     (600 บาท x 3 ชม.) 
1.6 ค่าอาหารว่าง 
     (56 คน x 20 บาท) 
1.7 เอกสารประกอบการอบรม 
การนำเสนอผลการวิจัย 
1.8 ค่าตอบแทนวิทยากร 
     (600 บาท x 3 ชม.) 
1.9 ค่าอาหารว่าง 
     (56 คน x 20 บาท) 
 

 
 
 
 

3,600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,800 
 
 
 
 
 
 

1,800 

 
 
 
 
 
 

1,680 
 

2,240 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,120 
 
 
 
 
 
 

1,120 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,120 
 
 
 
 
 
 
 
 

,1120 
 

 
 
 
 

3,600 
 

1,680 
 

2,240 
 
 
 
 
 
 

1,800 
 

1,120 
 
 
 
 

1,800 
 

1,120 
 

  
 
 
 

3,600 
 

1,680 
 

2,240 
 

1,120 
 
 
 
 

1,800 
 

1,120 
 

1,120 
 
 

1,800 
 

1,120 
 

2 กิจกรรมนำเสนอ/เผยแพร่
ผลงานวิจัย  
2.1 ค่าอาหารว่าง 
2.2 เกียรติบัตร 

 
 
 
 

 
 

1,120 
440 

    
 

1,120 
440 

 รวม      17,140 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
   1. ร้อยละ 100 ของครูศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จำนวน 55 คน มีงานวิจัย อย่าง
น้อย 2 เรื่องใน 1 ปีการศึกษา 
 

 
- การเก็บรวบรวมงานวิจัย 

 
- แบบเก็บรวบรวมงานวิจัย 
 
 

เชิงคุณภาพ 
   1. ร้อยละ 80 ของครูมีความรู้
เกี่ยวกับงานวิจัยสามารถนำความรู้
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. ร้อยละ 80 ของครูสามารถ
จัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน และ
พัฒนากระบวนวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
- การประเมิน 
 
 
 
- การประเมิน 
 
 
 

 
- แบบประเมินความรู้
ความสามารถ 
 
 
- แบบประเมินโครงการ 
- แบบบันทึกการนำผลการวิจัยไป
ใช้ในชั้นเรียน 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูมีความรู้ความสามารถในการนำปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนมาแก้ไขโดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น  
 2. ครูสามารถผลิตและใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 3. ครูมีแนวทางในการนำผลการวิจัยที่นำเสนอไปปรับใช้กับเด็กนักเรียนของตัวเองได้ 
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ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับบุคคลที่มีความต้องการ 
   จำเป็นพิเศษ  
สอดคล้องกับ 
  ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการ
จัดการศึกษาสาหรับคนพิการ 
 กลยุทธ์ของศูนย์ฯ  
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 สนองมาตรฐานการศึกษา 

  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
  ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณัฐฐินันท์  น้อยมา และนางสาวดวงรัตน์  ยาแสง 
 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 
10 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม  
 การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึงตนเองได้หรือไม่มี
ผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นพิเศษ  
การจัดการศึกษาสำหรับในวรรคสองให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบ
ที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
 ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาสื่อสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยมีกิจกรรมการประกวดสื่อการเรียนรู้ และ
กิจกรรมจัดหาสื่อ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือน้อง เพ่ือให้บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีสื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสำหรับการพัฒนาบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษแต่ละประเภท และมีสื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนเพียงพอและเหมาะสมกับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
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2.  วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้มีสื่อ อุปกรณ์ ที่หลากหลายตรงตามความต้องการจำเป็นของบุคคลที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษแต่ละบุคคล 
 ๒.๒ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรผลิตสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคคลที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 
          2.๓ เพ่ือให้บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีพัฒนาการดีขึ้น 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

(7) บุคลากรศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๘๐ คน 
(8) บุคคลที่มีควาต้องการจำเป็นพิเศษ ๒๐๐ คนได้รับสื่อ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความ

ต้องการจำเป็นพิเศษ 
เชิงคุณภาพ 

(10) ร้อยละ ๘๐ ของสื่อ อุปกรณ์ที่หลากหลายตรงตามความต้องการจำเป็นของบุคคลที่
มีความต้องการจำเป็นพิเศษแต่ละบุคคล 

(11) ร้อยละ ๘๐ เด็กได้รับสื่อ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับความต้องการจำเป็นพิเศษ 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

๑.วางแผนดำเนินการ(Plan) 
1.1 วิเคราะห์สภาพปัญหา 
1.2 จัดทำโครงการ 
1.3 ขออนุมัติผู้บริหาร 
1.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงาน  
1.5 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนิน

โครงการ 
1.6 ประกวดสื่อการเรียนรู้,จัดหาสื่อ 

อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก 
1.7 แบบประเมินโครงการ 
1.8 สรุปและรายงานผลการดำเนิน

โครงการ 
 
 
 
 
  

 
พ.ค.๖๑ 
พ.ค.๖๑ 
พ.ค.๖๑ 
มิ.ย.๖๑ 

 
ส.ค.๖๑ 

 
มี.ค.๖๒ 
เม.ย.๖๒ 
เม.ย.๖๒ 

 
เม.ย.๖๒ 

 
 

นางณัฐฐินันท์  น้อยมา 
นางสาวดวงรัตน์   ยาแสง 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
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๒ ๒. ดำเนินการตามแผน (Do) 
๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตาม
โครงการ 
๒.๒ จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ดำเนินโครงการ 
๒.๓ ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 
๒.๓.๑ กิจกรรมประกวดสื่อการเรียนรู้  
-จัดประกวดสื่อการเรียนรู้ 
-ประสานคณะกรรมการ 
๒.๓.๒ กิจกรรมจัดหาสื่อ อุปกรณ์ สิ่ง
อำนวยความสะดวกเพื่อน้อง 
-ดำเนินการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ สิ่งอำนวย
ความสะดวก 

 
 

มิ.ย.๖๑ 
 

มี.ค.๖๒ 
 
 
 

มี.ค.๖๒ 
มี.ค.๖๒ 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 

 

๓ ๓. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนิน
โครงการ (Check) 
- กำกับ ติดตามประเมินผล  
- ประเมินโครงการ  
- เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน 
- สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 
 

เม.ย.๖๒ 
เม.ย.๖๒ 
มี.ค.๖๒ 

 
เม.ย.๖๒ 

 

๔ การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการ
ครั้งต่อไป (Action) 
-คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุม
ปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
-สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
 

เม.ย.๖๒ 
 
 
 

เม.ย.๖๒ 

 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมประกวดสื่อการเรียนรู้  

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการตดัสินการ
ประกวดสื่อ ๓ คน 

1.2 ค่าอาหารคณะกรรมการตัดสิน 
1.2 ค่าอาหารว่าง คณะกรรมการตัดสิน 
๑.๓ ค่าของที่ระลึก 
๑.๔ ค่าอุปกรณ์ในการผลิตสื่อคนละ  

 
 

๑,๕๐๐ 
 
 

๑.๕๐๐ 
 

 
 
 

๒๐๐ 
๒๐๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑,๕๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

๑,๕๐๐ 
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๕๐ × ๘๐คน 
๑.๕ ค่าเกียรติบัตร 
๑.๖ ค่าอ่ืนๆ(ของรางวัลอันดับที่ ๑-๓) 

  
๑,๐๐๐ 

 

๔,๐๐๐ 
 

๑.๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

2 กิจกรรมจัดหาสื่อ อุปกรณ์ สิ่งอานวย
ความสะดวก 
2.1 ค่าติดต่อประสานงาน 

 ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐   

 รวม ๓,๐๐๐ ๓,๔๐๐ ๕,๐๐๐ ๑๑,๔๐๐  ๑๑,๔๐๐ 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑.ครูสามารถผลิตสื่อได้ตรงตาม
ความต้องการของบุคคลที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ 
๒. สื่อ อุปกรณ์มีความหลากหลาย
ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษ
ของบุคคลที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ 

- การประกวดสื่อการเรียนรู้ 
 
 
-การสอบถาม,การสัมภาษณ์ 
 
 

- แบบบันทึกคะแนน 
 
 
-แบบประเมินโครงการ 
 
 
 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑.ครูสามารถผลิตสื่อได้ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษของบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 ๒.ครูสามารถนำสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตเผยแพร่ให้กับเพื่อนร่วมงาน และบุคคลอื่นได้ 
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ชื่อโครงการ                            การพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  ที่ ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับการจัด      
                                          การศึกษาระบบดิจิทัล 
 กลยุทธ์ของศูนย์ฯ           ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัด  
                                            การศึกษาสำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา 
                ที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ         ฝ่ายงานบริหารงานบุคคล 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายณรงค์เกียรติ ศรีคำขัติ, นายพัฒนากร คำด้วง   
 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม   โครงการใหม่      

      ☐ โครงการต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
 

๑. หลักการและเหตุผล 
              ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้มากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จากผลการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน  พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่าแนวโน้มการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 
และโทรศัพท์มือถือของประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไปในช่วงระยะเวลา ๕ ปี ระหว่างปี ๒๕๕๗ -๒๕๖๑ มีผู้ใช้
อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ได้แก่ การดาวโหลดรูปภาพ 
ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ เพลง และใช้ในการอัพโหลดข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชากรส่วนใหญ่มีการเรียนรู้
และแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมาก รัฐบาลโดยหน่วยที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษา
จึงได้กำหนดแนวทางยุทธศาสตร์และนโยบายในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการ
ดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมในศตวรรษที่ ๒๑ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการทำงานอย่างมาก ทำให้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาและคิดค้นอย่างต่อเนื่องมีความสามารถในการใช้งานมากขึ้นและหลากหลาย 
ขณะเดียวกันทรัพยากรบุคคลในวัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน ครู อาจารย์ ตลอดจน
องค์กรต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชนต้องปรับตัวและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  เพ่ือให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ได้อย่าง
คุ้มค่า อีกทั้งต้องศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
             ดังนั้นเพ่ือให้ครูผู้สอนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีความรู้และทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ จึงนำโปรแกรมสร้างสื่อวีดีทัศน์มาเป็นเครื่องมือ
ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้มีความรู้เกี่ยวกับ 
ICT และสื่อวีดีทัศน์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับศักยภาพและการพัฒนาทักษะของ
ผู้เรียน   
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๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือให้ครูมีความรู้และทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๒.๒ เพ่ือให้ครูสามารถนำสื่อการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน 
 ๒.๓ เพ่ือให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 
๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

(9) ครูของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน  ๔๙ คน         
เชิงคุณภาพ 

(12) ร้อยละ ๘๐ ของครูมีความรู้และทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(13) ร้อยละ ๘๐ ของครูสามารถนำสื่อการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน 
(14) ร้อยละ ๘๐ ของครูสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการผลิตสื่อการเรียนการ

สอน 
 
๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. ขั้นวางแผนการดำเนินการ (PLAN) 

๑.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา 
๑.๒ วางแผนการจัดทำโครงการพัฒนา
ทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ 
๑.๓ จัดทำโครงการพัฒนาทักษะการใช้ 
ICT เพ่ือการเรียนรู้ 
๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการ 
๑.๕ ขออนุมัติโครงการจากผู้บริหารศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
๑.๖ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 
๑.๗ จัดทำแบบประเมินโครงการ 
 

 
ธ.ค. ๒๕๖๑ 
ธ.ค. ๒๕๖๑ 
 
ม.ค. ๒๕๖๒ 
 
ม.ค. ๒๕๖๒ 
ม.ค. ๒๕๖๒ 
 
ม.ค.๒๕๖๒ 
 
ม.ค.๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 

ณรงค์เกียรติ ศรีคำขัติ 
พัฒนากร คำด้วง 
 

๒ ดำเนินการตามแผน (DO) 
๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตาม
โครงการ 
๒.๒ จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ดำเนินโครงการ 
      -จัดทำป้ายโครงการ 
      -อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
      -เอกสารการอบรม 
๒.๓ ติดต่อวิทยากร 
๒.๔ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

 
ก.พ. ๒๕๖๒ 
 
มี.ค. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 

มี.ค. ๒๕๖๒ 
มี.ค. ๒๕๖๒ 

 
ณรงค์เกียรติ ศรีคำขัติ 
 
ณรงค์เกียรติ ศรีคำขัติ 
พัฒนากร คำด้วง 
 
 
 
พัฒนากร คำด้วง 
พัฒนากร คำด้วง 
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พัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ 
-บรรยายให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
-บรรยายให้ความรู้เรื่องการสร้างสื่อวีดี
ทัศน์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
แอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ 
      -การฝึกปฏิบัติการ ตัดต่อ/นำเสนอ/
ทำวีดีทัศน์ 

๓. ขั้นตอนตรวจสอบ/ประเมินผล 
(CHECK) 
๓.๑ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตาม
กิจกรรมในโครงการ 
๓.๒ แบบประเมินโครงการ 
๓.๓ เก็บรวบรวมวิเคราะห์ผลการประเมิน
โครงการ 
๓.๔ สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 
 
มี.ค. ๒๕๖๒ 
 
มี.ค. ๒๕๖๒ 
เม.ย. ๒๕๖๒ 

 
 
ณรงค์เกียรติ ศรีคำขัติ 
พัฒนากร คำด้วง 
 

๔. การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการ
ครั้งต่อไป (ACTION) 
๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการ
วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือ
ปรับปรุงการดำเนินโครงการครั้งต่อไป 
๔.๒ รายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
 

เม.ย. ๒๕๖๒ 
 
 
พ.ค. ๒๕๖๒ 

 
 

ณรงค์เกียรติ ศรีคำขัติ 
พัฒนากร คำด้วง 
 
ณรงค์เกียรติ ศรีคำขัติ 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
๑. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนิน

โครงการ 
๑.๑ ป้ายโครงการ (๑,๐๐๐ บาท x ๑ ผืน) 
๑.๒ อาหารว่างและเครื่องดื่ม (๔๙ คน x ๒
มื้อ x ๒๐ บาท) 
๑.๓ เอกสารประกอบโครงการ (๔๙ คน x 
๕๐ บาท) 

 
 
 
 
 

 
 
 

๑,๙๖๐ 
 

๒,๔๕๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๙๖๐ 

 
๒,๔๕๐ 

  
 

๑,๐๐๐ 
๑,๙๖๐ 

 
๒,๔๕๐ 

๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนา
ทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ 
๒.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร (๖๐๐บาท x ๖
ชั่วโมง) 

 
 

๓,๖๐๐ 

   
 

๓,๖๐๐ 

  
 

๓,๖๐๐ 

 รวม ๓,๖๐๐ ๔,๔๑๐ ๑,๐๐๐ ๙,๐๑๐  ๙,๐๑๐ 
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(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑.ร้อยละ ๘๐ ครูของศูนย์
การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ มี
สื่อการเรียนการสอน 
๒.ร้อยละ ๘๐ ของครูมีความรู้และ
ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
๓.ร้อยละ ๘๐ ของครูสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการผลิต
สื่อการเรียนการสอน 

 
การสังเกต/สอบถาม 

 
การทดสอบ 

 
 

การสังเกต/สอบถาม 
 

 

 
แบบเก็บรวบรวมงานสื่อ 

 
แบบทดสอบ 

 
 

แบบประเมินโครงการ 
 

 
 
๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
           ๑.ครูมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ตามทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
           ๒.ครูสามารถใช้สื่อที่ผลิตขึ้นในการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ขยายผลสู่เพ่ือนครูได้            
           ๓. ครูใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับผู้เรียน และสามารถนำไปใช้ได้จริง 
           ๔.นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาองค์กรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 เร่งผลิต พัฒนา และจัดระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
             คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ของศูนย์ฯ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา 
         สำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สนองมาตรฐานการศึกษาท่ี2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

ฝ่ายงานรับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสิริลักษณ์ จันทร์แก้ว 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    โครงการใหม่      
     โครงการต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร  ศูนย์ 
    การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๖   พฤษภาคม  ๒๕๖๑  -  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา 
๒๒ “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ” ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง  พัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านเนื้อหาตาม                     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบสอน  ด้านการถ่ายทอดความรู้สู่การเรียนในวิธีต่าง ๆ                 
ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  การพัฒนาตนเอง ให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดมาจากร่างกายจิตใจที่
สมบูรณ์แข็งแรง  ขวัญกำลังใจที่ดี  ผู้ที่ได้รับการพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ที่ทันสมัย ซึ่งจะนำ
ความรู้ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน หรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
 ดังนั้นฝ่ายบริหารงานบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  เล็งเห็น
ความสำคัญของการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษา  จึ งจัดทำโครงการ             
เพ่ือให้บุคลากรได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งภายในและภายนอกจากสถานที่จริง  เป็นการเปิดมุมมอง                 
และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ  ให้บุคลากรมีความเข้าใจ ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  สร้างขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  ส่งผลให้การบริหารและจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ สร้างสัมพันธภาพที่ดีของครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา  5 จังหวัดสุพรรณบุรี                     
 ๒.๒ เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในศูนย์การศึกษาพิเศษ                                     
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
 ๒.๓ เพ่ือให้ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี                      
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5  จังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน ๘๐ คน             
 เชิงคุณภาพ 
    ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  5  จังหวัดสุพรรณบุรี  มีความพึงพอใจใน
กิจกรรมและเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 1.วางแผนดำเนินการ (P) 

๑.๑ วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
๑.๒ จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร                   
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕              
จังหวัดสุพรรณบุรี 
๑.๓ ขออนุมัติผู้บริหาร 
๑.๔ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนิน
โครงการ 
๑.๕ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 
๑.๖ จัดทำแบบประเมิน 
  - แบบประเมินโครงการ 

 
 
 

มิ.ย. ๖๐ 

นางสิริลักษณ์   
จันทร์แก้ว 

2 ดำเนินการตามแผน(D) 
- กิจกรรมที่ ๑ การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๑ 
- กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการศึกษาดูงาน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
เพชรบุรี 

 
๑๗ – ๒๑ ก.ย. ๖๐ 

 
 

๒๕ – ๒๙ มี.ค. ๖๒ 
 

นางสิริลักษณ์   
จันทร์แก้ว 

 3. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนิน
โครงการ (C) 
๓.๑ กำกับ ติดตามประเมินผล  
- กิจกรรมศึกษาดูงาน 
๓.๒ ประเมินโครงการ 
๓.๓ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการ
ประเมินโครงการ 
๓.๔ สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 

เม.ย. ๖๒ 
นางสิริลักษณ์ 
จันทร์แก้ว 

 4. การปรับปรุงแก้ไขการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป (A) 

เม.ย. ๖๒ นางสิริลักษณ์   
จันทร์แก้ว 
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๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการ
ประชุมปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์กลุ่ม

สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๑ 
1.1 ค่าท่ีพัก 
1.2 ค่าน้ำมัน 
๑.๓ ค่าอาหาร 
๑.๔ ค่าใช้จ่ายๆอื่น 
รวม 

  
 
 

๕,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

    
 
 
 
 
 
 

๑๖,๐๐๐ 
2 กิจกรรมศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบุรี 

2.1 ค่าวัสด ุ
2.2 ค่าอาหาร 
๒.๓ ค่าท่ีพัก 
๒.๔ ค่าเช่ารถ 
๒.๕ ค่าใช้จ่ายๆอื่น 
รวม 

  
 

๖,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 

 
๒,๐๐๐ 

 

   
 
 
 
 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
รวม   ๑๓๖,๐๐๐ 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. 1.ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรศูนย์

การศึกษาพิเศษ                 เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  มี
สัมพันธภาพที่ดี  มีความสามัคคี
ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
2. ร้อยละ ๘๐ ของครูและ
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขต
การศึกษา  5  จังหวัดสุพรรณบุรี   
มีความพึงพอใจในกิจกรรมและ
เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สอบถาม 
 
 
 
 
 

สอบถาม/สัมภาษณ์ 
 

-แบบประเมินโครงการ 
-บัญชีลงเวลา 
 
 
 
 
-แบบประเมินโครงการ 
-บัญชีลงเวลา 
 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  5  จังหวัดสุพรรณบุรี   สร้างสัมพันธภาพที่ดี
และสร้างความสามัคคีกับเพ่ือนร่วมงานในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
  2. ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  5  จังหวัดสุพรรณบุรี  มีความพึงพอใจใน
กิจกรรมและเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ  : ธรรมะพัฒนาจิต 
ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) 
         :  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เร่งผลิต  พัฒนา  และจัดระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูคณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ของศูนย์ฯ : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   : กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และหลัก
สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
        ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
ผู้รับผิดชอบ       นางสาวรพีแพรว  ชาดิษฐ์  และ นางสาวเรณู  นาคปานวงศ์ 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงาน/ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาดำเนินการ    16 พฤษภาคม  2561 – 15 พฤษภาคม  2562 
หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล  และความก้าวหน้าแก่
ราชการ  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ก.ค.ศ.กำหนด   
จากผลการรายงานโครงการธรรมะพัฒนาจิตปี 2560 พบว่าการทำกิจกรรมโครงการธรรมะพัฒนาจิตของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นครูคิดเป็นร้อยละ 52.50 เป็นบุคลากรทาง
การศึกษาคิดเป็นร้อยละ 43.50 อื่นๆคิดเป็นร้อยละ 4.00 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด  ผู้เข้า
รับการอบรมเสนอแนะเพ่ิมเติมถึงปัญหา 2 ประการคือ 1.การจัดกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการนั่งบรรยายไม่มี
กิจกรรมในการเคลื่อนไหวร่างกาย 2.ระยะเวลาปฏิบัติการทำสมาธิน้อย ควรเพ่ิมจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติการ
ทำสมาธิให้มากข้ึน  
ดังนั้นฝ่ายบริหารงานบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จึงจัดให้มีโครงการ
ธรรมะพัฒนาจิต เพ่ือให้บุคลากร  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  มีความรู้เพ่ิมขึ้น
ในด้านพระพุทธศาสนา  และนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและดำรงชีวิตให้
เป็นไปอย่างปกติสุขในสภาพสังคมปัจจุบัน 
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วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  มีความรู้ในด้าน
พระพุทธศาสนาในการดำเนินงานในชีวิตประจำวัน 
 2.เพ่ือให้บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  นำหลักธรรมไป
ประพฤติปฏิบัติตนและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน 80 คน 
เชิงคุณภาพ  
 1.บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี   ได้ปฏิบัติธรรมะเพ่ือการพัฒนา
จิตใจและฝึกสมาธิ  
 2. บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถนำความรู้ในด้านธรรมะ
ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
4.กิจกรรมและการดำเนินงาน   

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นตอนวางแผนดำเนินการ (P) 
1.1 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
1.2 จัดทำโครงการ 
1.3 ขออนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากรกิจกรรมธรรมะ
พัฒนาจิต 
1.4 จัดทำคำสั่งคณะดำเนินงานโครงการ 
1.5 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินโครงการ 
1.6 จัดทำแบบประเมินโครงการธรรมะพัฒนาจิต 

 
พ.ย. 6๑ 
พ.ย.6๑ 
ธ.ค. 6๑ 

 
ธ.ค. 6๑ 
ธ.ค. 6๑ 
ธ.ค. 6๑ 

รพีแพรว  ชาดิษฐ์ 
เรณู  นาคปานวงศ์ 

2. ขั้นตอนดำเนินการตามแผน (D) 
2.1 ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 
2.2 จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนิน
โครงการ 
- ค่าอาหาร 
- ค่าอาหารว่างในการจัดกิจกรรม  
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
- ค่าจัดทำป้ายโครงการ 1 อัน                                         
2.3 ดำเนินจัดอบรมธรรมะพัฒนาจิตโดยมีกิจกรรม
ดังนี้ 
1) กิจกรรมฟังบรรยายเรื่องหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา 
2) กิจกรรมนั่งสมาธิ 
3) กิจกรรมเดินจงกลม 

 
พ.ย.6๑ 
ม.ค.6๒ 

 
 
 
 
 

ม.ค.6๒ 

รพีแพรว  ชาดิษฐ์เรณู  
นาคปานวงศ์ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ดำเนินโครงการ 
- ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน 1 มื้อ 
 มื้อละ 80     บาท  จำนวน 80 คน 
- ค่าอาหารว่างในการจัดกิจกรรม 1 
วัน  จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท
จำนวน 80 คน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 400×6 ชั่วโมง 
1 คน 
- ค่าจัดทำป้ายโครงการ 1 อัน                                          

 
 
 
 
 
 
 
2,400 
 

 
 
6,400 
 
4,000 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
370 

 
 
6,400 
 
4,000 
 
 
2,400 
   
  370 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ขั้นตอนติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
3.1 กำกับ ติดตามประเมินผล รายกิจกรรม 
3.2 แบบประเมินโครงการ 
3.3 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน 
3.4 สรุปผลการดำเนินโครงการ 
 

 
ม.ค.6๒ 
ม.ค.6๒ 
ม.ค.6๒ 
ม.ค.6๒ 

 

รพีแพรว  ชาดิษฐ์เรณู  
นาคปานวงศ์ 
 
 

4. ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป (A) 
4.1 คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุม
ปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงการดำเนินโครงการครั้งต่อไป                                    
4.2 รายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
 

ม.ค.6๒ 
 
 

ม.ค.6๒ 

รพีแพรว  ชาดิษฐ์เรณู  
นาคปานวงศ์ 
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6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ                                                                        
1.บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี  จำนวน 80 คน 

 
การบันทึกการลงทะเบียน  
 

 
- แบบลงทะเบียน 

เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 80 ของบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ปฏิบัติธรรมะ
เพ่ือการพัฒนาจิตใจและฝึกสมาธิ 
2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถนำ
ความรู้ในด้านธรรมะไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

 
การประเมินโครงการ   
 
 
 
 
 
 
  
 

 
-แบบประเมินโครงการ   
 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี นำความรู้ในด้านธรรมะไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 2.บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  ปฏิบัติธรรมะเพ่ือการพัฒนา
จิตใจและมีสมาธิดีขึ้น 
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ชื่อโครงการ  : โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ การเงิน และงานสารบรรณ แก่บุคลากรศูนย์การ 
                  ศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
           ยุทธศาสตร์ที่ 5 เร่งผลิต พัฒนา และจัดระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูคณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ  
           ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาสาหรับคนพิการ  
 
กลยุทธ์ของศูนย์ฯ  :  
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาสาหรับคน
พิการ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววิภารัตน์  คนแคล้ว 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    โครงการใหม่      
        โครงการต่อเนื่อง จากโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ แก่ 
    บุคลากรศูนย์ 
                                           การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา 2561   15  พฤศจิกายน  2561 – 16  พฤษภาคม  2562 
 
1. หลักการและเหตุผล 
            ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีบทบาทและหน้าที่จัดและส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) และเตรียมความ
พร้อมของคนพิการเพ่ือเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเรียนรวม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียน
เฉพาะความพิการ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง พัฒนาฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากร ที่จัดการศึกษาสำหรับคน
พิการจัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ 
บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ
ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา เป็นศูนย์ข้อมูล
รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และ
ประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดและภาระหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่
ได้รับมอบหมายและบริการช่วยเหลือด้านอื่นๆ แก่เด็กพิการทั้ง 9 ประเภทและมีรูปแบบการให้บริการแตกต่าง
กันไป 
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 การจัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบบริหารงานพัสดุ การเงิน และงานสารบรรณ แก่
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีความตระหนักในเรื่องการพัสดุ การเงิน และงานสาร
บรรณ เป็นงานที่สำคัญของศูนย์ฯ  ที่ต้องดำเนินการควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้น จึง
จำเป็นต้องจัดทำโครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบบริหารงานพัสดุ การเงิน และงานสารบรรณ แก่
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือนำความรู้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ
บริหารงานต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ การเงิน และงานสารบรรณ ของครู
และบุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
นำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
           2.2 เพ่ือให้การบริหารจัดการและดำเนินงานตามบทบาทของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
           2.3 เพ่ือลดปัญหาและอุปสรรคจากการทำงานด้านการพัสดุ การเงิน และงานสารบรรณ ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
        3.1.1 ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 50 
คน 
 3.2เชิงคุณภาพ 
        3.2.1 ครูและบุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานพัสดุ การเงิน และงานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ การเงิน และงานสารบรรณ อย่างถูกต้องเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
                  3.2.2 ครูและบุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
สามารถปฏิบัติงานพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ การเงิน และงานสารบรรณ ลด
ปัญหาและอุปสรรคจากการทำงานด้านการพัสดุ 
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมการให้ความรู้ ด้านการพัสดุ 

การเงิน และงานสารบรรณ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.วางแผนดำเนินการ (PLAN) 
1.1เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2.กำหนดเนื้อหาในการจัดทำคู่มือเพ่ือใช้ 
   ในการปฏิบัติงาน 
3.จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การพัสดุในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
4.สรุป/ประเมินผล/รายงานผล  
2. ดำเนินการตามแผน (DO) 
2.1ขออนุมัติการใช้งบประมาณตาม
โครงการ 
2.2ประชุมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากร 
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ การเงินและงานสารบรรณ 
     2.2.1จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ใน
การดำเนินโครงการ  
-ค่าตอบแทนวิทยากร 600x2 
-ค่าวัสดุ 

 
 
 

พ.ย.61 
ธ.ค.61 
ธ.ค.61 

 
ก.พ.62 

 
 

มี.ค.62 
 

พ.ย.61 
 
 

 
 
 

น.ส.วภิารัตน์ 
น.ส.วภิารัตน์ 
น.ส.วภิารัตน์ 

 
น.ส.วภิารัตน์ 

 
 

น.ส.วภิารัตน์ 
 

น.ส.วภิารัตน์ 

 3. ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (CHECK)  
3.1 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
3.2เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ 
3.3สรุปผลการดำเนินโครงการ 
4. ขั้นแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง(ACTION) 
4.1 คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุม
ปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดตุ่อไป 
4.2 เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

มี.ค.62 
 
 
 
 
 
 

มี.ค.62 

น.ส.วภิารัตน์ 
 
 
 
 
 
 

น.ส.วภิารัตน์ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมการให้ความรู้ ด้านการพัสดุ 

การเงิน และงานสารบรรณ 
2.2.1จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการ
ดำเนินโครงการ 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 600x4 
 -ค่าวัสดุ 
-ค่าถ่ายเอกสาร 50 ชุด ๆ x 40 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 50 คน x 20 บาท x 2 มื้อ 
2.3 ดำเนินโครงการ 

 
 
 
 

2,400 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 

2,000 

   
 
 
 

2,400 
 

2,000 
 

2,000 
 

 รวม      6,400 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี จำนวน 50 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 80 ครูและบุคลากรใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มี
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติงานพัสดุตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
อย่างถูกต้องเป็นระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
2.ร้อยละ 80 ครูและบุคลากรใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
สามารถปฏิบัติงานพัสดุตาม
ระเบียบสำนัก  นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ ลดปัญหาและ
อุปสรรคจากการทำงานด้านการ
พัสดุ 

 
การลงทะเบียน 
 
 
 
-การวัดความรู้ก่อน – หลังอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
-การประเมินโครงการ 

 
แบบลงทะเบียน 
 
 
 
-แบบวัดความรู้ก่อน – หลังอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
-แบบประเมินโครงการ 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถนำความรู้ 
ความเข้าใจ ไปใช้ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบบริหารงานพัสดุ การเงิน และงานสารบรรณและ
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ร่วมงานได้อย่างถูกต้อง  ส่งผลให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
            2. การบริหารจัดการและดำเนินงานตามบทบาทของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัด 
สุพรรณบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
            3. ปัญหาและอุปสรรคจากการทำงานด้านการพัสดุการเงิน และงานสารบรรณให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
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โครงการ  พัฒนาความร่วมมือสำหรับคนพิการโดยภาคีเครือข่าย  
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๘ พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการโดยการมีส่วน 
  ร่วมของทุกภาคส่วน  
กลยุทธ์ของศูนย์ฯ กลยุทธ์ของศูนย์ฯที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุก 
   รูปแบบ 
กลยุทธ์ของศูนย์ฯที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
     พอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชญานิศ ศรีมณี 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    โครงการใหม่      
     โครงการต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการประสานความร่วมมือการดูแล 
         ช่วยเหลือบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับภาคีเครือข่ายศูนย ์
          การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ วรรคสอง และวรรคหก  
ระบุว่า “สถานศึกษาในทุกสังกัดและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ในรูปแบบที่หลายหลายทั้งการเรียนร่วม การจัดการศึกษาเฉพาะความ
พิ ก า ร  
รวมถึงการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตอิสระการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่
จำเป็น การฝึกอาชีพ หรือการบริการอ่ืนใด” “ให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนผู้ดูแลคน
พิการและประสานความร่วมมือจากชุมชนหรือนักวิชาชีพเพ่ือให้คนพิการได้รับการศึกษาทุกระดับ หรือบริการ
ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ” ดังนั้น คนพิการเป็นทรัพยากรบุคคล
ของสังคม หากได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้อง ย่อมมีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพที่จะประกอบอาชีพ 
พ่ึงพาตนเอง และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข รวมทั้งการช่วยสร้างสรรค์สังคมได้เช่นเดียวกับคน
ทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์การผลิต
และพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนากำลังคนให้มี
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ    
ในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จึงเป็นการรวมพลังระหว่างหน่วยงานทั้งภารรัฐ ภาคเอกชน องค์กร 
ชุมชน องค์กรคนพิการ ผู้ปกครองคนพิการ และองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือ
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และสนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทุกระบบและครบวงจร จึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริม
พัฒนาระบบการทำงานร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้บริการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะ
ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  และการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพเด็กพิการและโปรแกรมการ
พัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษท่ีมีความบกพร่องแก่เด็กพิการทั้ง 9 
ประเภท ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือนำไปสู่ช่วงเชื่อมต่อเข้าสู่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ชุมชน 
สถานพยาบาล การจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จึงดำเนินการจัดทำ
โครงการพัฒนาความร่วมมือสำหรับคนพิการโดยภาคีเครือข่าย เพ่ือให้เกิดบูรณนาการโดยการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วนในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถคนพิการให้เต็มศักยภาพของแต่ละ
บุคคล โดยการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม หรือแรกพบความพิการให้การศึกษาอบรมให้รู้จักสิทธิ และ
หน้าที่ในฐานะพลเมืองดี มีอาชีพ มีงานทำ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืน
ในสังคม ช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
 
2.  วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบรุีและ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น 
 2.2 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบรุีและภาคี
เครือข่าย 
 ๒.๓ เพ่ือที่จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
องค์กรด้านคนพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
   
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  
 ภาคีเครือข่ายของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในท้องถิ่นให้ความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑๐๐ คน 
 
เชิงคุณภาพ 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
องค์กรด้านคนพิการ  
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

วางแผน (Plan) 
ประชุมวางแผนผู้รับผิดชอบกิจกรรมโครงการพัฒนา
ความร่วมมือสำหรับคนพิการโดยภาคีเครือข่าย 
กำหนดการแผนงาน กำหนดดำเนินงานตาม road map  
     - ขออนุมัติผู้บริหาร 
     - ขออนุมัติการใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุ  
     - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 

พ.ค. – ธ.ค.๖๑ 
 

นางสาวชญานิศ  ศรีมณี 
นายสหภัฒน์  เชยล้อมขำ 
นางทิพาพร  ชีพนุรัตน์ 
 

๒ 
 

ดำเนินการ (Do) 
ปฏิบัติตามแผนงานตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปฏิบัติการให้บริการประชาชน
(ผู้ว่าสัญจร) 
     - แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานฯ 
     - ประชุมวางแผนการดำเนนิงานฯ 
     - ดำเนินกิจกรรมปฏิบัติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
งานประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชน(ผู้ว่าสัญจร)  
เกี่ยวข้อมูลของศูนย์การศึกษาการศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  
     - สรุปนำเสนอข้อมูล ปัญหาและอุปสรรค แต่ละครั้ง
ให้กับคณะกรรมการการดำเนินงานฯและผู้บริหารทราบ 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
     - แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานฯ 
     - ประชุมวางแผนการดำเนนิงานฯ 
     - ประชุมนำเสนอข้อมูล ร่างข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างศูนย์ฯ กับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง  
ร่วมการคณะกรรมการการดำเนินงานฯผู้บริหารทราบ 
     - ดำเนินกิจกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ 
     - สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
     - สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี 
    
   

 
 

พ.ค. ๖๑ – พ.ค. ๖๒ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ก.พ. – พ.ค. ๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
นายสหภัฒน์  เชยล้อมขำ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
นางสาวชญานิศ  ศรีมณี 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

      - สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 
สุพรรณบุรี 
     - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
    - วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 
    - องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตเด็กพิเศษ และผู้เกี่ยวข้อง  
โดยความร่วมมือวิทยาลัยพยาบาลบรม 
ราชชนนีสุพรรณบุรี 
     - แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานฯ 
     - ประชุมวางแผนการดำเนนิงานฯ 
     - จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนิน
โครงการตามระเบียบพัสดุ 
     - ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
เด็กพิเศษ และผู้เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี อบรมเรื่อง “การดูแล
สุขภาพกายและสุขภาพจิตเด็กพิเศษเด็กพิเศษ” 

 
 
 
 

 

ก.พ. – พ.ค. ๖๒ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นางทิพาพร  ชีพนุรัตน์ 
 

๓ 
 

ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (CHECK) 
     - กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ 
ในแผนปฏิบัติการ 

     - ประเมินโครงการ 

     - สรุปผลการดำเนินโครงการ 

เม.ย. ๖๒ นางสาวชญานิศ  ศรีมณี 
นายสหภัฒน์  เชยล้อมขำ 
นางทิพาพร  ชีพนุรัตน์ 
 

๔ 
 

ขั้นแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง (ACTION) 
     - คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุม
ปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
การดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

     - เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 

พ.ค. ๖๒ นางสาวชญานิศ  ศรีมณี 
นายสหภัฒน์  เชยล้อมขำ 
นางทิพาพร  ชีพนุรัตน์ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน เงินงบประมาณ เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมปฏิบัติการให้บริการประชาชน 
(ผู้ว่าสัญจร) 
- ค่าอาหารกลางวนัและเครื่องดืม่  
    จำนวน ๕ คน x ๘๐ บาท X 12 คร้ัง  
- ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง ๑๒ คร้ัง ครั้งละ ๘๐๐ บาท 
- วัสดุอุปกรณ์  

 
 
- 
 

 
 
 

2,1๐๐ 
๙,๖๐๐ 

 
 
 

 
 

2,๐๐๐ 

 
 
 

2,1๐๐ 
๙,๖๐๐ 
2,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 
 

2,1๐๐ 
๙,๖๐๐ 
2,๐๐๐ 

2 กิจกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม  
     จำนวน ๖๐ คน x 35 บาท x ๑ มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
     จำนวน ๖๐ คน x 20 บาท x ๒ มื้อ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 
 
- 
 
 
 

 
 
 

 
2,1๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 

 
2,๐๐๐ 

 
 
 
 

2,1๐๐ 
 

๑,๒๐๐ 
2,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 
 
 

2,1๐๐ 
 

๑,๒๐๐ 
2,๐๐๐ 

๓ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
เด็กพิเศษ และผู้เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี 
- ค่าตอบแทนวิทยากร ๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน  
     จำนวน ๑๐๐ คน x ๓๕ บาท x ๑ มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
     จำนวน ๑๐๐ คน x 20 บาท x ๒ มื้อ 
- ค่าจัดคู่มือทำเอกสารกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตเด็กพิเศษ 
   จำนวน ๑๐๐ เล่ม X 2๐ บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 
 
 
๓,๖๐๐ 

 

 
 
 
 
 

๓,๕๐๐ 
 

๔,๐๐๐ 
 
 

2,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,๐๐๐ 

 
 
 

๓,๖๐๐ 
 

๓,๕๐๐ 
 

๔,๐๐๐ 
 
 

2,๐๐๐ 
2,๐๐๐ 

-  
 
 

๓,๖๐๐ 
 

๓,๕๐๐ 
 

๔,๐๐๐ 
 
 

2,๐๐๐ 
2,๐๐๐ 

รวม ๓,๖๐๐ 24,500 6,๐๐๐ ๓๔,๑๐๐ - ๓๔,๑๐๐ 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

    ร้อยละ ๘๐ ของภาคีเครือข่าย
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้
ความร่วมมือในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กรด้านคนพิการของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

 
การสอบถาม 
การประเมิน 
 

 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมินโครงการ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       ๗.1 หนว่ยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในท้องถิ่นให้ความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตลอดจนเสริมสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการ 
 ๗.2 ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ชื่อโครงการ โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 ยุทธศาสตร์ที ่2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน 

 กลยุทธ์ของศูนย์ฯ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายรณชัย ชาวบ้านซ่อง 
 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์
          การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 61 
 ระยะเวลาดำเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม 2561 – 15 พฤษภาคม 2562 
1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 4  กล่าวว่า “การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ” หมายความว่า การเสริมสร้างสมรรถภาพ หรือความสามารถของคนพิการให้มีสภาพที่ดี
ขึ้น หรือ ดำรงสมรรถภาพ หรือ ความสามารถที่มีอยู่เดิมไว้ โดยอาศัยกระบวนการทางการแพทย์  ศาสนา 
การศึกษา สังคม อาชีพ เพ่ือให้คนพิการได้มีโอกาสทำงาน หรือดำรงชีวิตในสังคมอย่างเต็มศักยภาพ 
จากแผนยุทธศาสตร์ นโยบายสถานศึกษา 3D กล่าวว่า การจัดการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน  เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ คือ “เก่ง ดี มีสุข” สถานศึกษาจึงต้องจัดการเรียน  การสอน  และจัด
กิจกรรมที่จะส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน โดยการบ่มเพาะกล่อมเกลา ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม และจิตสำนึกให้
ผู้เรียนเกิดความคิดตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม    มี
ทักษะชีวิตที่ดีเพ่ือให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  นโยบายสถานศึกษา 3D จึง
มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 3 ด้าน คือยึดมันประชาธิปไตย 
มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด  โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้การสนับสนุน 
การส่งเสริมผู้เรียนจำเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  และสังคมควบคู่กันไป ซึ่ง
กิจกรรมทางการกีฬา และนันทนาการเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมมากที่สุดที่สามารถนำมาบูรณาการทุกส่วนเข้า
กันได้อย่างลงตัว  รัฐบาลกำหนดนโยบายด้านการกีฬานันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาไว้อย่างชัดเจน 
โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้ประชากรภายในประเทศออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาตามความถนัด  ตามความ
สมัครใจ และกระทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม การเล่นกีฬาถือได้
ว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  
 จากการรายงานโครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ พบปัญหา คือ กิจกรรมการแข่งขันสามารถสร้างความสนุกสนานและความสามัคคีให้แก่ผู้
ร่วมโครงการ แต่ยังมีบางกิจกรรมการแข่งขันไม่เหมาะสมกับประเภทความพิการหรือความบกพร่องของผู้เรียน 
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และระยะเวลาของกิจกรรมน้อยเกินไป ดังนั้นในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดโครงการกีฬาสัมพันธ์และปรับกิจกรรมเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับประเภทความ
พิการหรือความบกพร่องของผู้เรียน และเพ่ิมเวลาในการดำเนินกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน บุคลากร และ
ผู้ปกครองสามารถพัฒนาตนเอง ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมอย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนใช้กิจกรรมกีฬา
เป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน บุคลากร และผู้ปกครองศูนย์ศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
2.  วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง ครูบุคลากร ผู้ปกครองและผู้เรียนของศูนย์ศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2.2 เพ่ือให้ครูบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนของศูนย์ศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี มีสุขนิสัย สุขภาพกายแข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ๑. ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 7๘ คน 
 ๒. ผู้เรียนและผู้ปกครองที่มารับบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
จำนวน 100 คน 
  เชิงคุณภาพ 
 ๑.  ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากร ผู้ปกครองและผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีสุขนิสัยที่ดีร่างกายแข็งแรง 
 ๒. ร้อยละ 80 ของครูบุคลากร ผู้ปกครองและผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 1.วางแผนดำเนินการ (PLAN) 
1.1 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
1.2 จัดทำโครงการนำเสนอ 
1.3 ขออนุมัติผู้บริหารสถานศึกษา 
1.4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
1.5 ประชุมคณะกรรมดำเนินโครงการ 
1.6 จัดทำแบบประเมินโครงการ 
1.7 จัดทำแบบลงทะเบียนรายชื่อการเข้าร่วม
กิจกรรม 
1.8 ตารางกำหนดการโครงการกีฬาศูนย์ฯ 
2. ดำเนินการตามแผน (DO) 
2.1 ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 
2.2 จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนิน
โครงการ 
     - ของรางวัล  
     - อุปกรณ์เตรียมตกแต่งสถานที่ 
2.3 ดำเนินกิจกรรมดังนี้  
๒.๓.๑ การแข่งขันกีฬาของครูและบุคคลากร
ผู้ปกครองและผู้เรียน 
     -กิจกรรมการแข่งขัน ชักกะเย่อ,ปิดตาแต่งหน้า, 
โยนลูกโป่งน้ำ,รถแข่ง,กินวิบาก,แชร์บอล 

 
 
 
 
 
พ.ค 256๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ธ.ค. 256๑ 

 

 
 
 
 
 

นายรณชัย 
ชาวบ้านซ่อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
นายรณชัย 

ชาวบ้านซ่อง 
 
 

3. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ(CHECK) 
3.1 กำกับ ติดตามประเมินผล รายกิจกรรม  
3.2 ประเมินโครงการ 
3.3 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน 
3.4 สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 
 

ม.ค - ก.พ 
256๒ 

 
 

นายรณชัย 
ชาวบ้านซ่อง 

 
 

4. การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการครั้งต่อไป 
(ACTION)  
4.1 คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุม
ปรึกษาหารือวิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือ
ปรับปรุงการดำเนินโครงการครั้งต่อไป 
4.2 เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

 
 
 
  มี.ค 256๒ 

 
 
 

นายรณชัย 
ชาวบ้านซ่อง 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมา
ณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กีฬาสีสัมพันธ์  (๑ วัน) 
- ค่ากิจกรรมกลุ่ม  x ๑,๕๐๐  2 กลุ่ม 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม  
- อาหารว่าง ๒ มื้อๆละ ๒๐ บาท 17๘   
คน 
- อาหารกลางวัน ๑ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท 
17๘ คน 
- อ่ืนๆ 

 
 
 

 
 
 
 

 
3,000 

 
 

3,๕๖0 
 

๖,๒๓๐ 
 

๔,๒๑๐ 

 
 

3,000 
 

 
3,000 
3,000 

 
3,๕๖0 

 
๖,๒๓๐ 

 
๔,๒๑๐ 

  
3,000 
3,000 

 
3,๕๖0 

 
๖,๒๓๐ 

 
๔,๒๑๐ 

 รวม  17,000 3,000 20,000  20,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 

วิธีการประเมิน 
 

เครื่องมือที่ใช้ 

      
     - ครูและบุ คลากรศูนย์การศึ กษาพิ เศษ  เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 70 คน เข้า
ร่วมโครงการ 
    - ผู้ เรี ยนและผู้ ป กครอง ที่ ม ารับบริการศู นย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ 

 
- นับจากจำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
- แบบลงทะเบียนรายชื่อ  

การเข้าร่วมกิจกรรม 

 
      -  ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากร ผู้ปกครอง    
และผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีสุขนิสัยที่ดีร่างกายแข็งแรง 
      -  ร้อยละ 80 ของครูบุคลากร ผู้ปกครองและ
ผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 

 
- แบบสัมภาษณ์ 

 
- แบบสอบถาม 

 
 

 
- แบบประเมินโครงการ 

 
- แบบเช็คช่ือรายกิจกรรม 

 
๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๗.1 ครูบุคลากร ผู้ปกครองและผู้เรียนของศูนย์ศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
 ๗.2 ครูบุคลากร ผู้ปกครองและผู้เรียนของศูนย์ศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน 
 ๗.3 ครูบุคลากร ผู้ปกครองและผู้เรียนของศูนย์ศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
มีสุขนิสัยที่ดี สุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC (Professional Learning Community) 
                   “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
  ที่ ๔  ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่มุ่ง   
      ยกระดับ มาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
  ที่ ๕ เร่งผลิต พัฒนา และจัดระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
      คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ของศูนย์ฯ ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการ 
                                                ศึกษาสำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 สนองมาตรฐานการศึกษา 

    ที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารฝ่ายวิชาการ, กลุ่มงานบริหารฝ่ายบุคคล 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวขนิษฐา  แสงโยธี 
 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการ  
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ – ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดให้ทุกสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของครูผู้สอน ด้วยกระบวนการขับเคลื่อน PLC: Professional Learning Community ซึ่งเป็นการ
รวมตัวกันของครู เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การทำหน้าที่    สู่การวิพากษ์เติมเติม 
ทบทวน ปรับปรุงพัฒนางาน ไปสู่การเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้    แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการ
ศึกษาในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ความสำคัญของPLC จากผลการวิจัยโดยตรงของ
ที่ยืนยันว่าการดำเนินการในรูปแบบ PLC นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน 
เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้เรื่องกระบวนการ PLC (Professional Learning  Community) 
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     
และนำเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับผู้เรียน และสร้างเครือข่าย
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จั งหวัดสุพรรณบุรี          
จึงได้ดำเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ  PLC (Professional Learning  Community) 
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ขึ้น 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีความรู้เรื่องกระบวนการ 
PLC (Professional   Learning  Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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 ๒.๒ เพ่ือให้ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ และนำเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
 ๒.๓ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๑. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ   จำนวน 
๔๙ คน  
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๑. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีที่ร่วมโครงการ มีความรู้ 
เรื่องกระบวนการ PLC (Professional  Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”         
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
            ๒. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ และนำเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับเด็กที่มีความ
จำเป็นพิเศษจำเป็นพิเศษ 
  ๓. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีเครือข่ายชุมชนการ 
เรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา 
 
๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ขั้นตอนการวางแผนดำเนินการ (P) 

๑.๑ ประชุมชี้แจงฝ่ายบริหารและทีมงาน 
เพ่ือวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
PLC ในสถานศึกษา 
๑.๒ เสนอโครงการขออนุมัติ 
๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
PLC 

 
 

๒๐ พ.ค.๖๑ 

 
 
- ผู้อำนวยการ 
- หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
ทั้ง ๔ ฝ่าย 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
๒ ขั้นตอนการดำเนินการ (D) 

๒.๑ อบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจ (พาดู 
พาคิด พาทำ) 
       ๒.๑.๑ ประเมินโครงการ 
๒.๒ สร้างกลุ่ม PLC ที่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
 ๒.๓ ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การ
ปฏิบัติ 
       ๒.๓.๑ ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
สู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งบันทึกลงใน 
Logbook ตามลำดับดังนี้  
            ๑) ค้นหาปัญหา  
            ๒) หาสาเหตุ  

 
มิ.ย.๖๑-มี.ค.๖๒ 

 
 
 

 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ทีม/กลุ่ม 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
            ๓) แนวทางแก้ไข  
            ๔) ออกแบบกิจกรรมและ 
            ๕) นำสู่การปฏิบัติและการ
สะท้อนผล 

๓ ขั้นตอนการติดตาม/ตรวจสอบการ
ดำเนินโครงการ (C) 
๓.๑ นิเทศ กำกับติดตามครั้งที่ ๑ 
๓.๒ นิเทศ กำกับติดตามครั้งที่ ๒ 

 
 

ต.ค.๖๑ 
มี.ค.๖๒ 

 

 
- ผู้อำนวยการ 
- หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
ทั้ง ๔ ฝ่าย 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๔ ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป (A) 
๔.๑  ครูรายงานผลการดำเนินการตาม 
กระบวนการ PLC พร้อม  Loogbook  
เป็น รายบุคคล 
๔.๒ สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินการ ขับเคลื่อนกระบวนการPLC 
๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู ที่มี
กระบวนการดำเนินการที่ดีสามารถเป็น
แบบอย่างได้  
และเผยแพร่สู่สถานศึกษา 
๔.๔ ประเมินโครงการ 

 
 

เม.ย.๖๒-พ.ค.๖๒ 

 
 
-ครู/บุคลากร 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ อบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจ (ร่วมดู 
ร่วมคิด ร่วมทำ) 

- ค่าวิทยากร 

- ค่าอาหาร 

- ค่าอาหารว่าง 

- ค่าเอกสาร 

 

 
 

๓,๖๐๐ 
 
 

 
 
 

๖,๐๐๐ 
๓,๕๐๐ 
๒,๕๐๐ 

-  
 

๓,๖๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๓,๕๐๐ 
๒,๕๐๐ 

- - 

 รวม ๓,๖๐๐ ๑๒,๐๐๐  ๑๕,๖๐๐ - - 
 
  



122 
 

๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
๑. ครู จำนวน ๔๙ คน เข้าร่วม
โครงการ 

 
ลงทะเบียน 

 
แบบลงทะเบียน 

เชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๘๐  ครูมีความรู้เรื่อง
กระบวนการ PLC (Professional   
Learning  Community) “ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๒. ร้อยละ ๘๐   ครูสร้างเครือข่าย
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
สถานศึกษา 
๓. ร้อยละ ๘๐  ครูสามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ และนำเทคนิค
วิธีการใหม่ ๆ ไปใช้ในการจัดกิจกรรม
เพ่ือแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

 
สอบถาม/สัมภาษณ์ 

 
 
 
 

 
การรายงาน 

 
 

การรายงาน 

 
แบบประเมินโครงการ 

 
 
 
 
 
แบบบันทึกการดำเนินงาน PLC  
ใน Logbook 
 
แบบบันทึกการดำเนินงาน PLC  
ใน Logbook 

 
๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  มีความรู้เรื่องกระบวนการ PLC 
(Professional   Learning  Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
 ๒. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี นำผลที่ได้จากการพัฒนามาออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ นำเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
 ๓. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในสถานศึกษา 
 ๔. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
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ชื่อโครงการ   เยี่ยมบ้านนักเรียน 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
    ที่ ๑ การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 กลยุทธ์ของศูนย์ฯ ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูแบบ 
 สนองมาตรฐานการศึกษา 
    ที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
    ที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปพัชญา เรือนแก้ว 
 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และ
ฉบับแก้ไข พ.ศ.๒๕๔๕ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ ด้าน
ความร่วมมือ เป็นต้น การดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึงและเป็นระบบมีกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพและ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพมีศักยภาพเป็นศักยภาพ
เป็นทรัพยากรบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรมและมีชีวิตที่สงบสุข ตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
              การเยี่ยมบ้านนักเรียน คือการให้ครูเข้าไปเยี่ยมเยือนสถานที่อยู่อาศัยของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบ
ดูแล จัดเป็นวิธีการศึกษารวบรวมข้อมูลอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ครูได้ทราบสภาพแวดล้อมทางบ้านของนักเรียน
อย่างแท้จริง  และยังทำให้ครูมีโอกาสได้พบปะสนทนากับผู้ปกครองนักเรียน ทำให้ทราบเจตคติของผู้ปกครอง
ที่มีต่อนักเรียนและสถานศึกษา  ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการ
สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบ้านและสถานศึกษา  ครูจะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะในกรณีที่
ผู้เรียนมีปัญหากับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ปกครองไม่ยอมไปพบครูที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  ครูจึงต้องไปเยี่ยมบ้าน เพ่ือพูดคุยหรือทำความเข้าใจปัญหาผู้เรียน   พร้อมทั้งช่วยพูด   
โน้มน้าวให้ครอบครัวมีความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน 
 ในการนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้จัดทำโครงการการเยี่ยมบ้าน
ผู้เรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและครูสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ใน
การช่วยเหลือ แก้ไขหรือส่งเสริมผู้เรียนทั้งในด้านการศึกษาและด้านอ่ืนได้อย่างถูกต้อง   
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๒.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
 2.2 เพ่ือนำข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือ แก้ไขหรือส่งเสริมผู้เรียนทั้งใน
ด้านการศึกษาและด้านอ่ืนได้อย่างถูกต้อง. 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1.ครูผู้สอนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕  จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน ๓๕ คน 
2.นักเรียนจำนวน ๑๒๐ คน ที่มารับบริการภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
   จังหวัดสุพรรณบุรี 

 เชิงคุณภาพ 
  1.ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่มารับบริการภายในศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ได้รับ
บริการเยี่ยมบ้าน  
  2.ร้อยละ ๘๐ ของครูนำข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือ แก้ไขหรือ
ส่งเสริมผู้เรียนทั้งในด้านการศึกษาและด้านอ่ืนได้อย่างถูกต้อง    
 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนดำเนินการ (PLAN) 

๑.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา  
๑.๒ จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน     
๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
๑.๔ ขออนุมัติผู้บริหาร 
๑.๕ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 
๑.๖ จัดทำแบบประเมิน 
     - แบบประเมินโครงการ 
     - แบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้าน 
 

พค.๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวปพัชญา 
เรือนแก้ว 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๒ 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินการตามแผน (DO) 
๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตาม
โครงการ 
๒.๒ จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ดำเนินกิจกรรม 
๒.๓ ดำเนินกิจกรรม 
     - การออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 

๑๖พ.ค. ๖๑ – ๓๐ เมย.๖๒ 
 
 
 
 
 

๑๖ มค.๖๒ 

นางสาวปพัชญา 
เรือนแก้ว 
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๓ 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 

 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (CHECK) 
๓.๑ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตาม
กิจกรรมในโครงการ  
      การออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
๓.๒ แบบประเมินโครงการ 
๓.๓ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการ
ประเมินโครงการ 
๓.๔ สรุปผลการดำเนินโครงการ 
 ขั้นแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง (ACTION) 
๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการ
ประชุมปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

๑ มีค.๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๑ มีค.๖๒ 

 
๕.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมา

ณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
๑. จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงครู ( ๓๕*๘๐ ) 
- ค่าน้ำมัน 
 

  
 
 
 

๒,๘๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 
 

๕,๐๐๐ 

 
 
 

๕,๐๐๐ 
๒,๘๐๐ 

๑๒,๘๐๐ 

  
 
 

๕,๐๐๐ 
๒,๘๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 รวม  ๗,๘๐๐ ๕,๐๐๐ ๑๒,๘๐๐  ๑๒,๘๐๐ 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 
เชิงปริมาณ 
๑. ครูผู้สอนศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕  จังหวัด
สุพรรณบุรีจำนวน ๓๕ คน    
๒. นักเรียนจำนวน ๑๒๐ คน ที่มา
รับบริการภายในศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี 
เชิงคุณภาพ 
๑ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่มารับ
บริการภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา ๕ได้รับบริการเยี่ยม
บ้าน 
 ๒ ร้อยละ ๘๐ ของครูนำข้อมูล
จากการเยี่ยมบ้านไปใช้ประโยชน์
ในการช่วยเหลือ แก้ไขหรือส่งเสริม
ผู้เรียนทั้งในด้านการศึกษาและ
ด้านอื่นได้อย่างถูกต้อง 
 

 
 
การลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
ประเมินโครงการ 
 
 
การสัมภาษณ์/สอบถามและสังเกตุ 
 

 
 
แบบลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
แบบประเมินโครงการ 
 
 
แบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง 
๒. ครูสามารถนำข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือ แก้ไขหรือส่งเสริมนักเรียน

ทั้งในด้านการศึกษาและด้านอ่ืนได้อย่างถูกต้อง 
๓. เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครอบครัวกับสถานศึกษา 
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ชื่อโครงการ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่5 เร่งผลิต พัฒนา และจัดระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ของศูนย์ฯ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 สนองมาตรฐานการศึกษา 

    มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนิรวิทธิ์  ไกลถิ่น 
 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการ............................... 
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๖ พฤษภาคม  2561 - 30 เมษายน 2562 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์จากสภาพสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคม
อุตสาหกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อม ทำให้หลายคนมองข้ามการออกกำลังกาย
หลายคนอ้างไม่มีเวลาบางคนเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถในชีวิตประจำวันเป็นการออกกำลังกายอย่าง
หนึ่ง จึงเป็นเหตุให้สุขภาพอ่อนแอลงและอาจประสบกับปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ตามมาเช่น ความ
ดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วนโรคมะเร็ง ความเครียด ฯลฯ หลายหน่วยงานได้หันมาให้ความสนใจโดยให้มี
การรณรงค์การออกกำลังกายขึ้น  
                จากผลของการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๐ ของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลปรากฏว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีแนวโน้ม  เป็น โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคความดันสูง 
ส่งผลให้ภาวะความเจ็บป่วยและต้องเข้ารับการรักษาการแพทย์อยู่เป็นประจำซึ่งเกิดผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่
เนื่องจากจำเป็นต้องลางานบ่อยครั้ง จากข้อมูลดังกล่าวศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี จึงได้มีการจัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตที่ดี 
รวมถึงสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูและบุคลากร   
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.๑ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีมี
สุขภาพแข็งแรงโดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
 2.2 เพ่ือลดภาวการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆของผู้บริหาร ครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2.3 เพ่ือบุคลากร ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีแก่หมู่คณะ 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 79 คน 
เชิงคุณภาพ 
          ๑.ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีมี               
สุขภาพแข็งแรงโดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
          2. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
         
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ๑.ขั้นเตรียมการ(Plan) 

๑.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา 
     โดยการนำผลการตรวจสขุภาพ
ประจำปีมาวิเคราะห์ 
๑.๒ จัดทำโครงการ โครงการออกกำลัง
กาย ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
๑.๓ ขออนุมัติผู้บริหารศูนย์การศึกษา
พิเศษ    เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี 
๑.๔ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนิน
โครงการ 
๑.๕ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 
๑.๖ จัดทำแบบประเมิน 
   -แบบประเมินโครงการ 

 
พ.ค. ๖๑ 

 
 

พ.ค.๖๑ 
 
 

พ.ค.๖๑  
 
 

พ.ค.๖๑ 
 

พ.ค.๖๑ 
 

พ.ค.๖๑ 

 
 
 นายนิรวิทธิ์  ไกลถิ่น 

2 ๒. ขั้นดำเนินการ(Do)  
ดำเนินกิจกรรมการออกกำลังกายเพ่ือ
สุขภาพ 
๒.1 กิจกรรมการวิ่ง  ณ สนามกีฬากลาง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  
     -  วันจันทร์  
     -  เวลา 16.30 น. – 17.30 น. 
๒.๒ กิจกรรมการเต้นแอโรบิค /วิ่งบริเวณ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี /weight traning /
เพ่ิมกำลังขา และกำลังหน้าท้อง 
     - วันพุธ 
     - เวลา 16.30 น. – 18.00 น. 
 

              มิ.ย.๖๑ 
มิ.ย.๖๑ 

 
มิ.ย.๖๑- 

 
 

พ.ค.๖๒ 
 
 

 
 
 

นายนิรวิทธิ์  ไกลถิ่น 
 
 



129 
 

๓ ๓. ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
๓.๑ กำกับ ติดตามประเมินผล  กิจกรรม
การออกกำลังกาย  
๓.๒ ประเมินโครงการ 
๓.๓ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการ
ประเมินโครงการ 
๓.๔ สรุปผลการดำเนินโครงการ 
 

เม.ย.๖๒ 
เม.ย.๖๒ 
พ.ค.๖๒ 

 
พ.ค.๖๒ 

 
พ.ค.๖๒ 

  
 
 
  นายนิรวิทธิ์ ไกลถิ่น 
 

4 ๔. ขั้นแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง (Action) 
๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการ
ประชุมปรึกษาหรือวิเคราะห์และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

พ.ค.๖๒  
 

นายนิรวิทธิ์ ไกลถิ่น 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 

1.1 จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ดำเนินโครงการ 
        - กรวย 
        - Marker 
        - บันไดลิง (2x900) 
1.2 ค่าป้ายไวนิล 
1.3 เครื่องดื่มสำหรับบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ 

  
 
 
1,700 
  725 
1,800 
  350 
1,500 

  
 
 
1,700 
  725 
1,800 
  350 
1,500 

  
 
 
1,700 
   725 
1,800 
   350 
 1,500 

 รวม  6,075  6,075  6,075 
 
หมายเหตุ ถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑.ร้อยละ ๘๐ ของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีมี
สุขภาพแข็งแรงโดยการออกกำลังกาย
อย่างสม่ำเสมอ 
2. ร้อยละ ๘๐ ของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากร ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
- เปรียบเทียบผลการตรวจ
สุขภาพประจำปี ๒๕๖0 กับ
๒๕๖๑ 
 
-สังเกต/สอบถาม 
 
 

 
-แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ
ประจำปี 2560 ของบุคลากร 
 
 
-แบบประเมินโครงการ 
 
 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีมีสุขภาพแข็งแรงโดย
การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ลดภาวการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ 
3. ครู และบุคลากร ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร มีความสามัคคี 
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ชื่อโครงการ ช่วยกันแยก “ขยะ” ด้วยสองมือ เพ่ือ…เรา 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 กลยุทธ์ของศูนย์ฯ  
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ   พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
 สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ     นายเมธี  ขันทอง 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่    
          โครงการต่อเนื่อง  จากแผนงาน/ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๑ – เมษายน ๒๕๖๒ 
หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ตลอดจนมีเป้าหมายให้ผู้เรียน
เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข มุ่งเน้นให้ค้นพบความสามารถและความถนัด มาตรา ๖ ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติได้เน้นให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 การให้ความรู้ในเรื่องการมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีจิตสำนึกต่อสาธารณะ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภาวะโลกปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี ทำให้การดูแลสุขภาพอนามัย การสร้าง
จิตสำนึกต่อสาธารณะ จึงมีความจำเป็นมากต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเพ่ือให้เกิดความสุขในสังคม ประกอบ
กับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีปัญหาด้านปริมาณขยะจำนวนมาก แต่ขาด
ระบบการจัดการขยะที่ดี และยังส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียนอีกด้วย 
ปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีขยะที่เกิดจากกิจกรรมในด้านต่างๆ ของ
บุคลากรครู ผู้ปกครองและนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งได้จัดตั้งภาชนะถังขยะรองรับตามจุดต่างๆ  และในการทิ้ง
ขยะภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรียังไม่มีการคัดแยกประเภทขยะทีชัดเจน
แต่อย่างใด ทำให้ปริมาณขยะทีต้องนำไปกำจัดมีมากขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวอาจทำให้ส่งผลกระทบต่อการ
จัดการขยะและสภาพแวดล้อมของศูนย์การศึกษาในอนาคตได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน 
ผู้ปกครอง และคณะครู ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ ซึ่ง
ในการจัดทำโครงการช่วยกันแยก “ขยะ” ด้วยสองมือ เพ่ือ…เรา  จึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการดำเนินงานเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี และการสร้างจิตสำนึกที่ดี เพ่ือให้ศูนย์การศึกษา
พิเศษมีระบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาได้รู้จักวิธีการคัดแยกขยะ 
 ๒.เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึก  และมีวินัยในการจัดการขยะ 
 ๓.เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรรู้จักใช้ประโยชน์จากขยะ  มาประดิษฐ์เป็นของเหลือใช้โดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ๑.ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๔๗ คน 
 ๒.นักเรียนและผู้ปกครองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑๐๐ คน 
 เชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕  
จังหวัดสุพรรณบุรี  สามารถคัดแยกประเภทขยะได้มากขึ้น 
๒.ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๕  
จังหวัดสุพรรณบุรี  มีความพึงพอใจต่อโครงการ  
 
 

กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ๑.วางแผนดำเนินการ ( P ) 

๑.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา 
๑.๒ จัดทำโครงการช่วยกันแยก 
“ขยะ” ด้วยสองมือ เพื่อ…เรา 
๑.๓ ขออนุมัติผู้บริหาร 
๑.๔ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนิน
โครงการ 
๑.๕ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการ 
๑.๖ จัดทำแบบประเมินโครงการ 
 

 
 
 
 
 

กรกฏาคม ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 

นายเมธี  ขันทอง 

๒ ๒.ดำเนินการตามแผน ( D ) 
๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตาม
โครงการ 
๒.๒ จัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
กิจกรรม 
๒.๓ ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๒.๔ เริ่มดำเนินโครงการ 
  ๑) กิจกรรมการให้ความรู้เพ่ือ
รณรงค์การคัดแยกขยะ 
  ๒) กิจกรรมฝึกคัดแยกขยะ 
  ๓) จัดประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์จากเศษ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กันยายน ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายเมธี  ขันทอง 
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วัสดุเหลือใช้ ( ตามระดับชั้น ) 
  ๔) กิจกรรมประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ 

๓ ๓. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนิน
โครงการ (C) 
๓.๑ กำกับ ติดตามประเมินผล  
๓.๒ ประเมินโครงการ 
๓.๓ ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
๓.๔ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผล
การประเมินโครงการ 
๓.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 
 
 

เมษายน ๒๕๖๒ 

 
 
 
นายเมธี  ขันทอง 

๔ ๔. การปรับปรุงแก้ไขการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป (A) 
๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการ
ประชุมปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

 
 
 

เมษายน ๒๕๖๒ 

 
 
 
นายเมธี  ขันทอง 

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ ๑.กิจกรรมให้ความรู้ ( ครึ่งวัน )  
   - ค่าป้ายโครงการ                                                                                                     
   - ชุดถังขยะ ๓ ถัง ๒ ชุด  ๒,๐๐๐ บาท
x ๖ ถัง 
   - ถุงมือ ๒๐ คู่ x ๒๐ บาท 
   - ค่าสนับสนุนกิจกรรมประกวด
สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้  
๘ ห้อง x ๕๐๐ บาท  
   - ค่าวิทยากร ๓ ชม. X ๖๐๐ บาท    
   - อาหารว่าง ๒๐ บาท x ๑๐๐ คน 
   - อ่ืนๆ 
   

 
 
 
 
 
 

๑,๘๐๐ 

 
๘๐๐ 

 
 

๔,๐๐๐ 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 

 
 
๑๒,๐๐๐ 

๔๐๐ 
 
 

 
๘๐๐ 

๑๒,๐๐๐ 
๔๐๐ 

๔,๐๐๐ 
 

๑,๘๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

  
๘๐๐ 

๑๒,๐๐๐ 
๔๐๐ 

๔,๐๐๐ 
 

๑,๘๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 รวม ๑,๘๐๐ ๘,๘๐๐ ๑๒,๔๐๐ ๒๓,๐๐๐  ๒๓,๐๐๐ 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 
-ร้อยละ ๘๐ ของครู  บุคลากร 
นั ก เรี ย น แล ะผู้ ป กครอ งศู น ย์
การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕  
จังหวัดสุพรรณบุรี  รู้จักคัดแยก
ประเภทขยะมากขึ้น 
  
-ร้อยละ ๘๐ ของครู  บุคลากร 
นั ก เรี ย น แล ะผู้ ป กครอ งศู น ย์
การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๕  
จั งหวัดสุพรรณบุ รี   มีความพึง
พอใจต่อโครงการ และมีความ
สนใจในการเข้าร่วมโครงการ 
 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 

 
 
 
 
 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 

 

 
-แบบประเมินโครงการ 
-ภาพถ่าย 
 
 
 
 
 
 
-แบบประเมินโครงการ 
-ภาพถ่าย 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 ๑.นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะ 
 ๒.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ มีระบบการจัดเก็บขยะที่มีประสิทธิภาพ 
 ๓.เพ่ือลดปริมาณขยะภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ชื่อโครงการ   โครงการภาษามือวันละคำ(ภาษามือพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร) 
สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เร่งผลิต พัฒนา และจัดระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
                           คณาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ของศูนย์ฯ     กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา 
                           สำหรบัคนพิการ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ       ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายนพธนพงษ์ ภูรัชต์ธนาธิป 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม      โครงการใหม่      

          โครงการต่อเนื่อง จาก โครงการภาษามือวันละคำ(ปีการศึกษา ๒๕๖๐) 
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ข้อที่ ๑.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมี
หน้าที่ต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และมีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้มีความรู้ทักษะ เจตคติที่ดี 
คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ทางราชการ นั้น 
 จากการสำรวจข้อมูลประวัติของครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ            
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าบุคลากรบางส่วนไม่มีวุฒิการศึกษาทางด้านการศึกษาพิเศษโดยตรง  
และขาดความรู้ทักษะเฉพาะบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษ เช่นการใช้ภาษามือเพ่ือสื่อสารกับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางกรได้ยิน ซึ่งภาระหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นหน่วยงานที่
ต้องรับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับคนพิเศษโดยตรง เป็นศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
และเตรียมความพร้อมบุคคลที่มีความบกพร่องตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ ทั้ง ๙ ประเภท ซึ่งบุคคล
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเป็นคนพิการอีกประเภทหนึ่งที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕          
จังหวัดสุพรรณบุรีต้องให้บริการและมีการติดต่อสื่อสาร ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้มีปัญหาในการสื่อความหมาย ไม่ว่าจะ
เป็นการสื่อความหมายระหว่างบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วยกันเองหรือการสื่อความหมาย
ระหว่างบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินกับคนปกติ   การติดต่อสื่อสารของบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินมีหลายวิธีเช่น การเขียน การสะกดนิ้วมือ การใช้ภาษามือ การใช้สีหน้าท่าทาง เป็นต้น  สำหรับ
ภาษามือเป็นภาษาหนึ่งที่บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินใช้ในการสื่อสาร  ซึ่งการสื่อสารโดยภาษามือนั้น
ยังใช้ในเฉพาะกลุ่มคนที่บกพร่องทางการได้ยินเท่านั้น  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจึงไม่สามารถ
สื่อสารกับคนปกติได้และคนปกติเองก็ไม่เข้าใจวิธีการสื่อสาร  จึงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินกับคนปกติ และด้วยครูของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ยังขาดทักษะการใช้ภาษามือเพ่ือการสื่อสารกับบุคคลทีมีความบกพร่องทางการได้ยินกลุ่มนี้ 
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ดังนั้น ฝ่ายบริหารงานบุคคลจึงจัดทำโครงการภาษามือวันละคำ (ภาษามือพ้ืนฐานเพ่ือการสื่อสาร) ให้กับครู
และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือส่งเสริมทักษะ
การใช้ศัพท์ภาษามือพ้ืนฐานที่จำเป็นให้แก่บุคลากรและนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน และใช้สื่อสารกับ
บุคคลทีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 
๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพื่อให้ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีทักษะการใช้ภาษามือพื้นฐาน
กับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน   
 
๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. ครูของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน  ๔๗  คน 
  
 เชิงคุณภาพ 

2. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มี
ทักษะการใช้คำศัพท์ภาษามือพื้นฐานเพ่ิมข้ึน  

 3. ร้อยละ ๘๐ ของครูของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถ
ใช้คำศัพท์ภาษามือในทักษะที่จำเป็นเพ่ือสื่อสารกับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
   4 ครูของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีความพึงพอใจโครงการฯ 
ในระดับ ดีมาก 
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมให้ความรู้การใช้ศัพท์ภาษามือพื้นฐาน 

๑. ขั้นวางแผนดำเนินการ (PLAN) 
๑.๑ วิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร 
๑.๒ จัดทำโครงการภาษาพ้ืนฐานเพ่ือการสื่อสาร 
๑.๓ ขออนุมัติผู้บริหาร 
๑.๔ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนินงาน 
๑.๕ ประชุมชี้แจงคณะดำเนินงาน 
๑.๖ จัดทำแบบประเมิน 
      - แบบประเมินโครงการฯ 

 
 

ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 

 

 
 
นายนพธนพงษ์ 
ภูรัชต์ธนาธิป 
 
 
 
 

 ๒. ขั้นดำเนินการตามแผน (DO) 
 ๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการฯ 
 ๒.๒ จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการฯ 
กิจกรรม (ให้ความรู้พื้นฐานภาษามือ) 
๑. ทดสอบก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 
๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ศัพท์ภาษามือ
พ้ืนฐาน 
๓. ผลิตสื่อภาพภาษามือ 
๔. ทดสอบหลังเข้าร่วมโครงการฯ 

 
 

พฤศจิกายน – ธันวาคม  
๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 

 
 
นายนพธนพงษ์ 
ภูรัชต์ธนาธิป 
 
 
 
 

 ๓. ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (CHECK) 
๓.๑ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
ตามโครงการฯในแผนปฏิบัติการ 
๓.๒ ประเมินโครงการ 
๓.๓ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน
โครงการฯ 
๓.๔ สรุปผลการดำเนินโครงการฯ 

 
พฤศจิกายน – ธันวาคม  

๒๕๖๑ 
 
 
 

 

 
นายนพธนพงษ์ 
ภูรัชต์ธนาธิป 
 
 
 
 
 

 ๔. ขั้นแกไ้ข/พัฒนา/ปรับปรุง (ACTION) 
๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุม
ปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงการดำเนินโครงการครั้งต่อไป 
๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการฯ 

 
มีนาคม – เมษายน 

๒๕๖๒ 

 
นายนพธนพงษ์ 
ภูรัชต์ธนาธิป 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ศัพท์
ภาษามือพ้ืนฐาน (๑ วัน) 
- วิทยากร ๖ ชม. X ๖๐๐ บาท 
- จัดเตรียมสื่อท่ีใช้ในการอบรม  
   ๔๗ คน x ๕๐ บาท 
- อาหารว่าง ๒ มื้อๆละ ๒๐ บาท ๔๗ คน 
- อาหารกลางวัน ๑ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท ๕๐ คน 
(ผู้เข้าอบรม ๔๗ คน + วิทยากรและผูต้ิดตาม ๓ คน) 
- อ่ืน ๆ 

 
 

๓,๖๐๐ 
 

 
 
 
 
 

๑,๘๘๐ 
๑,๗๕๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
 
 

๒,๓๕๐ 

 
 

๓,๖๐๐ 
๒,๓๕๐   

 
๑,๘๘๐ 
๑,๗๕๐ 

 
๒,๐๐๐ 

  
 

๓,๖๐๐ 
๒,๓๕๐   

 
 ๑,๘๘๐ 
๑,๗๕๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 รวม ๓,๖๐๐ ๒,๖๕๐ ๒,๕๐๐ ๑๑,๕๘๐  ๑๑,๕๘๐ 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.จำนวนครูของศูนย์การศึกษาพิเศษ           
เขตการศึกษา ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี      
ที่เข้าร่วมโครงการ  ๔๗ คน    

จำนวนการลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 
 
 

- บัญชีลงทะเบียน 
 
 

2.ครูของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  มี
ทักษะการใช้ศัพท์ภาษามือพ้ืนฐาน
เพ่ิมข้ึน   ร้อยละ ๑๐๐ 

 

  3 . ค รู ข อ งศู น ย์ ก า รศึ ก ษ า พิ เศ ษ           
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  
สามารถใช้ศัพท์ภาษามือในทักษะที่
จำเป็นเพ่ือสื่อสารกับผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินถูกต้อง ร้อยละ ๘๐ 
 

 4.ครูของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีความ
พึงพอใจโครงการฯ ในระดับ ดีมาก 

ทดสอบก่อนเข้าร่วมกิจกรรมและ
ทดสอบหลังเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 

ทดสอบการใช้ศัพท์ภาษามือใน
ทักษะที่จำเป็นเพ่ือสื่อสารกับผู้ที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินหรือผู้
ที่มีความชำนาญการใช้ภาษามือ
อย่างน้อย ๑ คน 
  
 
 

ทำแบบประเมินโครงการหลังทำ
กิจกรรม/สอบถาม/สังเกต 

- แบบทดสอบ 
- การบันทึก VDO หรือ คลิป VDO 
 

 
- แบบทดสอบ 

- ก า ร บั น ทึ ก  VDO ห รื อ 
คลิป VDO 

- ทดสอบการใช้ภาษามือกับ
ผู้ ที่ มี ค ว า ม บ ก พ ร่ อ ง
ทางการได้ยินหรือผู้ ที่ มี
ความชำนาญการใช้ภาษา
มือ อย่างน้อย ๑ คน 

 
- แบบประเมินโครงการฯ 
- แ บ บ ส อ บ ถ าม /แ บ บ สั ง เก ต
พฤติกรรม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 (๑). ครูของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนสอนกับเด็กที่มีความบกพร่องการได้ยินได้ 
 (๒). ครูของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถนำไปถ่ายทอดกับบุคคล
ที่มีความสนใจการใช้ภาษามือพ้ืนฐานได้ 
 (๓). ครูของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถนำความรู้ที่ได้ไปสื่อสาร
กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้ 
 (๔) ลดช่องว่างเรื่องการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินกับคนปกติ ให้มีความ
เข้าใจในเรื่องการสื่อสารมากขึ้น 
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โครงการ ทักษะการคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (O&M) 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ 
                              การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 สนองกลยุทธ์ของศูนย์ฯ  
   กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  การจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกาญจนา  มงค์คลสำโรง  , นางสาวกมลา  สุคโต 
งานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
กลุ่มงาน/ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๑ –มกราคม ๒๕๖๒ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา 
๑๐ ระบุว่า “การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่
น้อยกว่าสิบสองปี  รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่ าใช้จ่ายและสำหรับคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส  
รัฐต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษตั้งเกิดหรือแรกพบความ
พิการ” 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นศูนย์ที่ให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม  และเตรียมความพร้อมเด็กที่มีความบกพร่องตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจัดการศึกษาโดย
มุ่งพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นเด็กพิการและมีความบกพร่อง ทางด้านต่างๆ ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโดยคำนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และให้ได้รับสิ่งอำนวยสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษแต่ละกลุ่ม มีแนวทาง และเทคนิคการ
พัฒนาศักยภาพที่หลากหลายตามประเภทความพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
ประกอบกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยจัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจที่ครอบคลุม ซึ่งเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นจะต้องมีทักษะเฉพาะจำเป็นสำหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่อง เช่น การใช้ทักษะการคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (O&M) ซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานและ
มีความจำเป็นสำหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น ผู้ดูแลและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้
กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น  
 ดังนั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดทำโครงการทักษะการคุ้นเคย
กับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (O&M) เพ่ือให้ครูและบุคลากร มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับทักษะการ
คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว และสามารถนำไปปรับใช้และพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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๒. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ทักษะการคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม
และการเคลื่อนไหว (O&M) สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
 ๒.  เพ่ือให้ครูและบุคลากร สามารถนำความรู้และทักษะไปปรับใช้และพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็นได้ 
๓. เป้าหมาย 
  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๑. ครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๗๘ คน    
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ๑. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ทักษะการคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (O&M) ได้อย่างถูกต้อง 
 ๒. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากร สามารถนำความรู้และทักษะไปปรับใช้และพัฒนาเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเห็นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
๔. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ขั้นวางแผนดำเนินการ (PLAN) 
๑.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา 
๑.๒ จัดทำโครงการทักษะการคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (O&M)   
๑.๓ ขออนุมัติผู้บริหาร 
๑.๔ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนินงาน 
๑.๕ ประชุมชี้แจงคณะดำเนินงาน 
๑.๖ จัดทำแบบประเมิน 
- แบบประเมินโครงการ 

เมษายน ๒๕๖๑ 
นางสาวกาญจนา  มงค์คลสำโรง 

นางสาวกมลา  สุคโต 

๒. ขั้นดำเนินการตามแผน (DO) 
๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 
       ๒.๒ จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 
- จัดเตรียมสื่อท่ีใช้ในการอบรม 
- อาหารว่าง ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท 
- อาหารกลางวัน ๑ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท 
จัดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง  ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับทักษะการคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการ
เคลื่อนไหว (O&M) เช่น ขั้นตอนวิธีการใช้ไม้เท้าขาว  
การฝึกเดินโดยการปิดตาและใช้ไม้เท้าขาว การฝึก
เขียน อ่าน อักษรเบรลล์เบื้องต้น 

พฤศจิกายน  
๒๕๖๑ 

นางสาวกาญจนา  มงค์คลสำโรง 

นางสาวกมลา  สุคโต 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน (ต่อ) 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๓. ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (CHECK) 
     ๓.๑ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ 
     ๓.๒ ประเมินโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการ 
     ๓.๓ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการ
ประเมินโครงการ 
     ๓.๔ สรุปผลการดำเนินโครงการ 

ธันวาคม  ๒๕๖๑ 
นางสาวกาญจนา  มงค์คลสำโรง 

นางสาวกมลา  สุคโต 

๔. ขั้นแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง (ACTION) 
     ๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุม
ปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงการดำเนินโครงการครั้งต่อไป 
     ๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 

มกราคม  ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา  มงค์คลสำโรง 
นางสาวกมลา  สุคโต 

 
 

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 จัดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะ
การคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม
และการเคลื่ อน ไห ว (O&M) 
จำนวน ๗๘ คน  เวลา ๑ วัน 

      

 ๑.๑ ค่าอาหารว่าง 
(๗๘ คน  ๒ มื้อ  ๒๕ บาท) 

 ๓,๙๐๐  ๓,๙๐๐  ๓,๙๐๐ 

 ๑.๒ ค่าอาหารกลางวัน 
(๗๘ คน  ๑ มื้อ  ๓๕ บาท) 

 ๒,๗๓๐  ๒,๗๓๐  ๒,๗๓๐ 

 ๑.๓ ค่าวัสดุอุปกรณ์    ๒,๘๐๐ ๒,๘๐๐  ๒,๘๐๐ 
 รวม  ๖,๖๓๐ ๒,๘๐๐ ๙,๔๓๐  ๙,๔๓๐ 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
๖. ประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ         
เขตการศึกษา  ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน 
๗๘ คน    

 
การสังเกต การสอบถาม 

 
บัญชีลงทะเบียน 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ทักษะ 
การคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เคลื่อนไหว (O&M) ได้อย่างถูกต้อง 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากร สามารถ
นำความรู้และทักษะไปปรับใช้และพัฒนาเด็ก 
ที่มีความบกพร่องทางการเห็นได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

การสังเกต สอบถาม ทดสอบ แบบประเมินโครงการ 

 
๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ทักษะการคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการ
เคลื่อนไหว (O&M) ได้อย่างถูกต้อง 
๒. ครูและบุคลากรสามารถนำความรู้และทักษะไปปรับใช้และพัฒนาเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
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โครงการ   โรงเรียนคุณธรรม 

สอดคล้องกับ                  
ยุทศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

                                       ยุทศาสตร์ที่ ๑ การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
                                         และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
    ยุทศาสตร์ที่ ๘  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการ 
                                         โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์ของศูนย์ฯ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
    กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
   มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาครู และบุคลากร  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   งานพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
                               กลุม่บริหารงานวิชาการ              
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกัณหา  คงหอม 

ลักษณะโครงการ/กิจกรรม   □ โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการโรงเรียนคุณธรรม  
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 256๑ – ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 
หลักการและเหตุผล 
 โครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ  เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  
ศึกษาธิการ (มล.ปนัดดา  ดิศกุล) ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบกลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม                        
โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับ
เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เยาวชน
ทุกคนมีความรู้  ความสามารถ  เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนั้น
การพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติ จึงมีความจำเป็นมากจึงได้จัดทำโครงการ “โครงการโรงเรียน
คุณธรรม  สพฐ”                      ขึ้นเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  และซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ   
รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น  เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและทำได้ง่ายเป็นการลงทุนต่ำแต่ได้กำไรมาก  และ
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง  โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถนำไปใช้ได้กับ
โรงเรียนทุกศาสนา  ไม่ผูกขาดกับศาสนาใด เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากลที่ช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึง
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ประสงค์ในโรงเรียนลดลง และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น  ด้วยเหตุผลและความสำคัญ
ดังกล่าวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรมขึ้น
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  เพ่ือช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมืองต่อไป และจากรายงานผลโครงการโรงเรียน
คุณธรรมในปีงบประมาณ  ที่ผ่านมา  พบปัญหา อุปสรรค คือ ระยะเวลาดำเนินงานโครงการน้อย สามารถ
ดำเนินกิจกรรมในกลุ่มเป้าหมายของผู้บริหาร ครู แต่ในบางกิจกรรมยังไม่ครบคลุมถึงนักเรียนและผู้ปกครอง 
ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้เพ่ิมกลุ่มเป้าหมายและกิจกรรมในนักเรียนและผู้ปกครองเพ่ิมมากขึ้น  
    
 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ตระหนักรู้  เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีงามอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดีและภูมิใจในการทำดี 
 2.๒ เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียน สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีความต่อเนื่อง  
 
๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ผู้บริหาร ๑ คน  ข้าราชการครู จำนวน ๒๓ คน  พนักงานราชการ (ครู) และพนักงานพิมพ์เบลล์ 
จำนวน  ๑๘  คน และครูอัตราจ้าง ๔ คน  รวม ๔๖ คน  นกัเรียน ๓๒๔  คน และผู้ปกครอง  ๓๒๔  คน                         
รวมทั้งหมด  ๗๔๘ คน 
 
 เชิงคุณภาพ 
          (๑) ร้อยละ ๘๐ ผู้บริหาร ครู  นักเรียน และผู้ปกครอง มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรม  
          (๒) ร้อยละ 80 ผู้บรหิาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีความต่อเนื่อง 
 (๓) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 
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๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

 กิจกรรม/งาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นวางแผน(P : Plan) 
1.1 นำผลการดำเนินงานจากโครงการ                        
มาวิเคราะห์ 
1.2 จัดทำโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
คุณธรรม 
1.3 ขออนุมัติจากผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ 
1.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ตามโครงการ 
1.5 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
1.6 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
1.๗ จัดทำแบบประเมิน 
     - แบบประเมินโครงการ 
     - แบบประเมินกิจกรรมโครงงาน 
 

 
ต.ค. 6๑ 
พ.ย. ๖๑ 
 
พ.ย. 6๑ 
ธ.ค. ๖๑ 
 
ธ.ค. ๖๑ 
 
ธ.ค. ๖๑ 
 
ธ.ค. ๖๑ 
 

น.ส.กัณหา คงหอม 
 

2.ขั้นดำเนินการ (D : Do)  
2.1 ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 
2.2 จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนิน 
กิจกรรม 
2.3 ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้อง 
๒.๔ ดำเนินการจัดกิจกรรมดงันี้ 
     - กิจกรรมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 
       ๑. ประชุมชี้แจงโรงเรียนคุณธรรม 
       ๒. จัดประชุมอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพครู
แกนนำ 
       ๓. จัดประชุมอบรมให้ความรู้นักเรียนและ
ผู้ปกครองโรงเรียนคุณธรรม 
       ๔. การดำเนินงานตามโครงงานคุณธรรม 
           ๔.๑ โครงงาน “เดินหน้า ถ้าตรงเวลา” 
           ๔.๒ โครงงาน “ครูดีไม่สาย” 
           ๔.๓ โครงงาน “พูดดี วจีไพเราะ” 
           ๔.๔ โครงงาน “เพียงพอ ที่พอเพียง” 
           ๔.๕ โครงงาน “นักเรียน” 
       ๕. การนิเทศติดตาม ประเมินผล และ                    
ถอดบทเรียน 
       ๖. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ 

 
ธ.ค. ๖๑ 
ธ.ค. ๖๑ 
 
 
ม.ค. 6๒ 
 
ม.ค. 6๒ 
ม.ค. ๖๒ 
 
ม.ค. ๖๒ 
 
ม.ค. – พ.ค. ๖๒ 
 
 
 
 
 
ก.พ. - ๖๒ 
 
พ.ค. ๖๒ 

น.ส.กัณหา คงหอม 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการ 
กลุ่มที่ 1 ระยะแรกเริม่ 
กลุ่มที่ ๒ ทักษะดำรงชีวิต 
กลุ่มที่ ๓  งานฟื้นฟูสมรรถภาพ
และงานเฉพาะความพกิาร 

กลุ่มที่ ๔ ทีมผู้บริหาร 
คณะครูทุกท่าน 
คณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการ 
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 กิจกรรม/งาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
3.1 กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามกิจกรรมใน
โครงการ  
3.2 แบบประเมินโครงการ 
3.3 ประเมินกิจกรรมโครงงาน 
3.4 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน
โครงการ 
3.5 สรุปผลการดำเนินงาน 
 

 
พ.ค. ๖๒ 
 
พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๒ 
 
พ.ค. ๖๒ 

 
ทีมผู้บริหาร และ                   
คณะกรรมการ 
 

4. การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป (A) 
4.1 คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุม
ปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงการดำเนินโครงการครั้งต่อไป 
4.2 รายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

 
 
พ.ค. ๖๒ 
 
 
พ.ค. ๖๒ 

ทีมผู้บริหาร และ                   
คณะกรรมการ 
 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 ประชุมชี้แจงโรงเรียนคุณธรรม - - - - - - 
๒ จัดประชุมอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ                  

ครูแกนนำ 
- รับสมัครจิตอาสาครูแกนนำ 
- อบรมให้ความรู้ครูแกนนำ  
จำนวน ๑๒ คน  จำนวน ๑ วนั 
๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(๑๒ คน X 20 บาท X ๒ มื้อ) 
๒. ค่าวัสดุ (๑๒ คน X ๕๐ บาท) 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

๔๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๖๐๐  

 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๘๐ 
๓ จัดประชุมอบรมให้ความรู้นักเรียนและ

ผู้ปกครองโรงเรียนคุณธรรม 
 - การอบรมให้ความรู้คุณธรรม 
 - การระดมสมอง 
 - การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
นักเรียน 
 

      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
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 - การกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย 
 - การจัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ 
 - จัดทำโครงงานคุณธรรมนักเรียน 
๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(๓๒๔ คน X 20 บาท X ๒ มือ้) 
๒. ค่าวัสดุ (๓๒๔ คน X ๕๐ บาท) 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

๑๒,๙๖๐ 

 
 
 
 
 

๑๖,๒๐๐ 

 
 
 
 

๑๒,๙๖๐ 
 

๑๖,๒๐๐ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

๒๙,๑๖๐ 

๔ การดำเนินงานตามโครงงานคุณธรรม 
๔.๑ โครงงาน “เดินหน้า ถ้าตรงเวลา”  
- ค่าวัสดุ ๕๐๐ บาท 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 

 
 
- 

 
 

๕๐๐ 
๔.๒ โครงงาน “ครูดีไม่สาย” 
- ค่าวัสดุ ๕๐๐ บาท 

 
- 

 
- 

 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
- 

 
๕๐๐ 

๔.๓ โครงงาน “พูดดี วจีไพเราะ” 
- ค่าวัสดุ ๕๐๐ บาท 

 
- 

 
- 

 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
- 

 
๕๐๐ 

๔.๔ โครงงาน “เพียงพอ ที่พอเพียง” 
- ค่าวัสดุ ๕๐๐ บาท 

 
- 

 
- 

 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
- 

 
๕๐๐ 

๔.๕ โครงงาน “นักเรียน” 
- ค่าวัสดุ (๓๒๔ คน X ๕๐ บาท) 

 
- 

 
- 

 
๑๖,๒๐๐ 

 
๑๖,๒๐๐ 

 
- 

 
๑๖,๒๐๐ 

๕ การนิเทศติดตาม ประเมินผล และ                    
ถอดบทเรียน 
- วัสดุ  ๕๐๐ บาท 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 

 
 
- 

 
 

๕๐๐ 
๖ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ - - - - - - 
 รวม ๑๓๔๔๐ 35500 ๔๘,๙๔๐ - - ๔๘,๙๔๐ 

 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

-  ร้อยละ ๘๐ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน                 
มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตามคุณ ลั กษณ ะของโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

สอบถาม 
สังเกต 

สัมภาษณ์ 

แบบประเมินโครงการ 
แบบประเมินกิจกรรมโครงงาน 

แบบสัมภาษณ์ 
 

-  ร้อยละ ๘๐ ผู้บริหาร ครูและนักเรียน                      
มีเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม                  
โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานและ 
องค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีความต่อเนื่อง 

สอบถาม 
สังเกต 

สัมภาษณ์ 

แบบประเมินโครงการ 
แบบประเมินกิจกรรมโครงงาน 

แบบสัมภาษณ์ 
 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 

สอบถาม แบบประเมินโครงการ 
แบบประเมินกิจกรรมโครงงาน 

แบบสัมภาษณ์ 
 
 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.1  นักเรียน บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้นและพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ลดลง 

๗.2  มีเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ทำงาน
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีความต่อเนื่อง 

๗.๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีการดำเนินงานพัฒนาตามแนวทาง
ของมูลนิธิยุวสถิรคุณอย่างมีประสิทธิภาพ      
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โครงการคุณธรรมเรื่อง........งานเดินหน้า ถ้าตรงเวลา 
กลุ่มที่ 1 ระยะแรกเริ่ม 

ปัญหา  การส่งงานไม่ตรงเวลา 
สาเหตุของปัญหา  

1. ครูขาดความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับผิดชอบ 
2. ครูขาดการบริหารจัดการเวลาที่ดี 
3. ครูขาดความรับผิดชอบ 
4. ครูมีภาระงานที่รับผิดชอบภายในสถานศึกษานอกเหนืองานสอนหลายงาน และรายละเอียดของงานที่

ได้รับมอบหมายไม่สอดคล้องกับเวลาในการส่งงาน 
5. ครูมีภาระงานอ่ืนๆ(งานจร) ตลอดทั้งปี ไม่ขาดระยะ ซึ่งรายละเอียดของงานแต่ละงานใช้เวลาไม่น้อย 

จึงกระทบต่อเวลาในงานสอนและเป็นสาเหตุให้ครูส่งงานไม่ตรงเวลา 
 
วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1.  เพ่ือให้ครูสามารถทำงานส่งได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และผลงานมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้ครูมีแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการเวลาในการทำงาน 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ครูร้อยละ 80 สามารถทำงานส่งได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และผลงานมีประสิทธิภาพ 
2. ครูร้อยละ 80 สามารถบริหารจัดการเวลาในการทำงานได้ 

 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. ครูมีความรับผิดชอบในการส่งงานภายในระยะเวลาที่กำหนด และงานมีประสิทธิภาพ 
2. ครูสามารถบริหารจัดการเวลาในการทำงานได้ 

 
  
เป้าหมายระยะสั้น : 1 พฤศจิกายน  2561 – 15 พฤษภาคม 2562 
เป้าหมายระยะยาว : 1 ปีการศึกษา 
วิธีแก้ไขปัญหา 

1. สอบถามผู้ที่มีความรู้เข้าใจในรายละเอียดของงานที่ตนได้รับผิดชอบ 
2. จัดทำปฏิทินการทำงานของตนเอง และจัดลำดับความสำคัญของงาน  
3. ติดตามปฏิทินงานวิชาการ เพ่ือดูงานที่ต้องส่งและวันเวลาที่กำหนดให้ส่ง 

หลักธรรม/พระราชดำรัส/พระราชดำริ/คำสอน : ความรับผิดชอบ 
คุณธรรมเป้าหมาย : ความรับผิดชอบ 
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พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 
1. ครูส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด โดยลงรายมือชื่อทุกครั้งที่ส่งงาน 
2. งานที่ส่งมีประสิทธิภาพ เมื่อตรวจสอบรายละเอียดต้องไม่มีความผิดพลาดหรือมีน้อย 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของครูที่ทำงานส่งได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละของครูที่สามารถบริหารจัดการเวลาในการทำงานได้ 

วิธีการประเมิน 
1. การสังเกตการส่งงานของครู 
2. สถิติการส่งงานของครู 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1.  แบบลงรายมือชื่อการส่งงานของครู 
2. แบบสรุปการส่งงานของครู 

 
ช่วงเวลาในการประเมิน 
  ทุกวันศุกร์ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน(โดยอ้างอิงการส่งงานตามปฏิทินงานวิชาการ ) 
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ชื่อโครงงาน เรื่อง ครูดีไม่สาย 

กลุ่มที่ ๒ ทักษะดำรงชีวิต 

ปัญหา  :  ครูบางส่วนมาปฏิบัติงานสาย 
สาเหตุและปัญหา 

 ๑.ครูติดภารกิจส่วนตัว 

๒.ครูมีปัญหาสุขภาพ 

๓.ครูบางส่วนมาปฏิบัติงานหลังเวลาที่หน่วยงานกำหนด 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ๑.เพ่ือให้ครูมาปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่สถานศึกษากำหนด 

 ๒.เพ่ือให้ครูมีวินัยในตนเอง 

๓.เพ่ือให้ครูรู้จักจัดสรรเวลาของตนเอง 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑.ครูร้อยละ ๙๕ มาปฏิบัติงานตามเวลาที่สถานศึกษากำหนด 

๒.ครูร้อยละ ๙๕ มีระเบียบวินัยในตนเอง 

๓.ครูร้อยละ ๙๕ มีการจัดสรรเวลาของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๑.ครูมาปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่สถานศึกษากำหนด 

 ๒.ครูตระหนักถึงความมีวินัยในตนเอง 

๓.ครูรู้จักจัดสรรเวลาของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

เป้าหมายระยะสั้น :  3  เดือน 
เป้าหมายระยะยาว : 1  ปีการศึกษา 
วิธีแก้ไขปัญหา :  
1.สร้างข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรทุกคนภายในหน่วยงาน 
2.บันทึกสถิติการมาทำงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
3.สร้างกิจกรรมเพ่ือปลูกจิตสำนึกให้ครู 
หลักธรรม/พระราชดำรัส/พระราชดำริ/คำสอน : ความมีวินัย 
พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก :  
1.กระตือรือร้น 
2.บริหารจัดการเวลาให้เหมาะสม  
3.สร้างแรงจูงใจในการมาทำงาน  
4.สร้างระเบียบวินัยให้กับบุคลากรในหน่วยงาน   
ตัวช้ีวัด : 
๑.ร้อยละของครูที่มาปฏิบัติงานตามเวลาที่สถานศึกษากำหนด 

๒.ร้อยละของครูมีระเบียบวินัยในตนเอง 

๓.ร้อยละของครูมีการจัดสรรเวลาของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
 
 

วิธีการประเมิน : 
          1.บันทึกการมาทำงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
          2.สถิติการมาทำงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
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เครื่องมือที่ใช้ประเมิน : 
          1.แบบบันทึกการมาทำงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
          2.แบบบันทึกสถิติการมาทำงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 

ช่วงเวลาในการประเมิน :  เวลา 08.15 น. (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ และวันที่มาปฏิบัติงาน) 
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โครงงานคุณธรรม เรื่อง  พูดดี วจีไพเราะ 
กลุ่มที่ 3  กลุ่ม งานฟื้นฟูสมรรถภาพและงานเฉพาะความพิการ 

 
ปัญหา  :  พูดจาไม่ไพเราะ /กาลเทศะ 
 

สาเหตุของปัญหา 
 1. ครูมีความเคยชินในการพูด 
 2. ครูมีความสนิทสนมจนลืมระวังการพูดจาสนทนา 
 3. ครูชอบพูดจาเสียงดังและชอบตะโกน  
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้ครูพูดจาให้ไพเราะ 
 2. เพื่อให้ครูรู้จักการวางตัวที่เหมาะสมสู่กาลเทศะ 
 3. เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก ในด้านคุณธรรมเพ่ือใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำรงชีวิต 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  : 
 ครู บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  5  จังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน  74  คน 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  : 
 1. ครู และบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พูดจาไพเราะ 
 2. ครู และบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  5 จังหวัดสุพรรณบุรี รู้จักการวางตัวที่
เหมาะสม และรู้จักกาลเทศะ 
 3. ครู และบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีจิตสำนึกในความ
เป็นครู 
 

เป้าหมายระยะสั้น :  1 พฤศจิกายน  2561- 15 พฤษภาคม  2562 
  

เป้าหมายระยะยาว  :   ภายในปีการศึกษา 2561 
  

วิธีแก้ไขปัญหา  : 
 1. จัดกิจกรรม “เพ่ือนเตือนเพ่ือน” 
 2. ตั้งกฎระเบียบ บทลงโทษ 
 3. ให้คำชมเชย 
 
หลักธรรม/พระราชดำรัส/พระราชดำริ/คำสอน :   
 ......จากพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่
คณะกรรมการของสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย ณ ศาลาดุสิตาลัย   เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม  พ.ศ.
2515   
 ............เวลาพูดออกมาอาจไม่มีรูปไม่มีร่าง หรือเป็นเสียงเท่านั้นเองอาจไม่เป็นสิ่งที่ดูจะเป็นอันตราย  
แต่ว่าคำพูดทุกอย่างเป็นการเปล่งออกมาซึ่งความคิด และความคิดนั้นเป็นพลัง....... 
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 พลังของการพูด เป็นการแปลออกมาซึ่งพลังของจิตใจของความคิดถ้าออกมาด้วยความตั้ งใจดีและ
ถูกต้อง  ออกมาด้วยความพิจารณาที่รอบคอบแล้ว  ก็เป็นพลังที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง  เพราะว่าจะทำให้
ความคิดของคนหนึ่งเป็นที่รู้แก่ผู้อ่ืน ซึ่งเป็นหลักแห่งความเจริญของมนุษย์ 
คุณธรรมเป้าหมาย  :  ความสุภาพ  
พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก  :  พูดจาให้ไพเราะ  วางตัวให้เหมาะสม  รู้จักกาลเทศะ มีจิตสำนึกที่ดี 
ตัวช้ีวัด  :   
 1. ร้อยละของครู และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  5  จังหวัดสุพรรณบุรี  พูดจา
ไพเราะ 
 2. ร้อยละของครู และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  5  จังหวัดสุพรรณบุรี  รู้จัก                  
การวางตัวที่เหมาะสม  และรู้จักกาลเทศะ 
 3. ร้อยละของครู และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  5  จังหวัดสุพรรณบุรี   
 มีจิตสำนึกในความเป็นครู 
 

วิธีการประเมิน  : 
 การสังเกตพฤติกรรมของครู และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน  : 
 แบบประเมินการปฏิบัติตนการพูดจาไพเราะ 
 

ช่วงเวลาในการประเมิน  : 
 เวลา 08.00 น. – 16.30  น.  (วันจันทร์ – วันศุกร์) 
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โครงงานคุณธรรม เพียงพอ ที่พอเพียง 
ปัญหา : การไม่ประหยัด 
 

สาเหตุของปัญหา 
1. บุคลากรมีการใช้วัสดุสิ้นเปลือง 
2. บุคลากรมีภาระหนี้สิน 
3. นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครองไม่เห็นคุณค่าในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 

 

วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
1.  เพ่ือให้บุคลากรใช้วัสดุอย่างประหยัด 
2.  เพ่ือให้บุคลากรมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างพอเพียง 
3.  เพ่ือให้นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครองตระหนักในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน อย่าง
เหมาะสม 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ :  
 1.  บุคลากรร้อยละ 80 ใช้วัสดุอย่างประหยัด  
 2.  บุคลากรร้อยละ 80 มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างพอเพียง 
 3.  นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง ร้อยละ 80 ตระหนักในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
อย่างเหมาะสม 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  
1.  บุคลากรใช้วัสดุอย่างประหยัด 
2.  บุคลากรมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างพอเพียง 
3.  นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครองตระหนักในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างเหมาะสม 
  
 

เป้าหมายระยะสั้น :  20 สิงหาคม 2561 – 15 พฤษภาคม  2562 
 

เป้าหมายระยะยาว : 1 ปีการศึกษา 
 

วิธีแก้ไขปัญหา :  
 1.  ประชาสัมพันธ์ให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมเพียงพอที่พอเพียง 
2.  บุคลากรวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างพอเพียง  
3.  เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกลุ่มสวัสดิการของหน่วยงาน 
4.  สร้างความตระหนักให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างประหยัด 
 

หลักธรรม/พระราชดำรัส/พระราชดำริ/คำสอน : ความพอเพียง 
 

คุณธรรมเป้าหมาย : ความพอเพียง 
 

พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก : 
1.  บุคลากรใช้วัสดุอย่างประหยัด 
2.  บุคลากรวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างพอเพียง 
3.  นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครองใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างประหยัด 
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ตัวช้ีวัด :  
 1.  ร้อยละของบุคลากรใช้วัสดุอย่างประหยัด  
 2.  ร้อยละของบุคลากรวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างพอเพียง 
 3.  ร้อยละของนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง ตระหนักในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่าง
เหมาะสม 
 

วิธีการประเมิน :  
 1.  ปริมาณการใช้วัสดุ 
 2.  จำนวนของบุคลากรที่วางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างพอเพียง 
 3.  สถิติการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 
  

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน :  
 1.  แบบบันทึกการเบิกวัสดุ 
 2.  แบบบันทึกการส่งแผนการใช้จ่ายเงินอย่างพอเพียง 
 3.  แบบบันทึกการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 
 

ช่วงเวลาในการประเมิน :  
 30 กันยายน 2561 
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โครงการ   สถานศึกษาปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์   แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

กลยุทธ์ของศูนย์ฯ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
สนองมาตรฐานการศึกษา ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ    
  
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  บริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุกัญญา  อินทมา 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    โครงการใหม่      
     โครงการต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการ............................... 

ระยะเวลาดำเนินการ  ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  – ๑๕ พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
หลักการและเหตุผล 
 การสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ เรียนเป็นสิ่งสำคัญ เพราะความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่                
ส่ง ผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะประสบผลสำเร็จ 
หรือไม่เพียงใดขึ้นอยู่กับความสุขและการมีชีวิตที่ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาสามารถปรับตัว        
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่ง ผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืน รู้จักป้องกันตนเองในสภาวะคับขันและจัดการกับชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 มาตรการป้องกันในสถานศึกษาปลอดภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ใน สถานศึกษาต่าง ๆ ต้องมีความตระหนักในความสำคัญและเล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกๆ       ฝ่ายต้อง
ร่วมกัน แสวงหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถอยู่ใน
ระบบ การศึกษาได้ตลอดหลักสูตรและมีทักษะชีวิตเพียงพอที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีไม่สร้างสรรค์ อุบัติเหตุ และอุบัติภัย ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เรียน  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมโครงการ            “สถานศึกษา
ปลอดภัย” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และได้รับรางวัล “โล่รางวัลดีเด่น” สถานศึกษาปลอดภัย   จากกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพราะเล็งเห็นแล้วว่าศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
มีสภาพแวดอ้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและมีสถานอาคารสถานที่พร้อมทั้งระบบป้องกันที่เหมาะสม
และปลอดภัย ดังนั้นจึงเป็นภารกิจของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี และใน
สถานศึกษาความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพราะ
นอกจากจะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขแล้ว ยังมีผลต่อการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  
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๒. วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยการให้ความรู้      
ความเข้าใจ แก่ผู้ที่รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการปกป้อง และคุ้มครองความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ 
โดยผู้เรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 
๓. เพื่อให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติภัย 
และด้านปัญหาทางสังคม  
   
๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ๑. ผู้เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๓๕๐ คนได้รับ
การคุ้มครองดูแลความปลอดภัย 
  ๒. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองผู้เรียนมี
แนวทางในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยผู้เรียน 
 ๓. เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวน ๕ หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัย
ให้แก่ผู้เรียน 
 เชิงคุณภาพ 
            ๑. ร้อยละ ๘๐ มีความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยการให้ความรู้      
ความเข้าใจ แก่ผู้ที่รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา   
๒. ร้อยละ ๘๐ ผู้เรียนทุกคนได้รับการปกป้อง และคุ้มครองความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย และ 
จิตใจโดยผู้เรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 
๓. มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติภัย 
และด้านปัญหาทางสังคม  
 
๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ขั้นวางแผนดำเนินการ (PLAN) 

๑.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา 
๑.๒ จัดทำโครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
ประจำปี ๒๕๖๒ 
๑.๓ ขออนุมัติผู้บริหาร 
๑.๔ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนินงาน 
๑.๕ ประชุมชี้แจงคณะดำเนินงาน 
๑.๖ จัดทำแบบประเมิน 
- แบบประเมินโครงการ 

 
 
 
 

พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

 
 
 

นางสาวสุกัญญา 
อินทมา 

๒ ขั้นดำเนินการตามแผน (DO) 
๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 
      ๒.๒ กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัด
สภาพแวดล้อมสถานศึกษาปลอดภัย 
      ๒.๓ กิจกรรม รณรงค์การจัด

พฤษภาคม  ๒๕๖๑  –  
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

นางสาวสุกัญญา 
อินทมา 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
สภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย 
           - จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวสถานศึกษาปลอดภัย 
           - จัดทำป้าย 

๓ ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (CHECK) 
     ๓.๑ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ 
     ๓.๒ ประเมินโครงการ      
     ๓.๓ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการ
ประเมินโครงการ 
     ๓.๔ สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 
มีนาคม  ๒๕๖๒ 

นางสาวสุกัญญา 
อินทมา 

๔ ขั้นแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง (ACTION) 
     ๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุม
ปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงการดำเนินโครงการครั้งต่อไป 
     ๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
 

เมษายน  ๒๕๖๒ 

นางสาวสุกัญญา 
อินทมา 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
๑ กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัด

สภาพแวดล้อมสถานศึกษาปลอดภัย 
- - ๕๐๐ ๕๐๐ - ๕๐๐ 

๒ กิจกรรม รณรงค์การจัดสภาพแวดล้อม
เพ่ือความปลอดภัย 
       ๒.๑ จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวสถานศึกษาปลอดภัย 
       ๒.๒ จัดทำป้าย 

-   
 

๑,๐๐๐ 
 
๒,๐๐๐ 

 
 
๑,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
 
- 
 

 
 
๑,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 รวม - - ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ - ๓,๕๐๐ 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

       ๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการคุ้มครองดูแล
ความปลอดภัย 
       ๒.ร้อยละ ๘๐ ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองผู้เรียนมีแนวทาง
ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยผู้เรียน 
       ๓. มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษาด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติภัยและด้านปัญหาทาง
สังคม  

 
แบบประเมิน  
 
 
แบบประเมิน 
 
เอกสารแนวทางการ
รักษาความปลอดภัย 

 
 
 
แบบประเมินโครงการ 
 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองผู้เรียนมีแนวทางในการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้แกผู้เรียน 
 ๒. ผู้ที่รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา มีความตระหนัก
ในการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา  
 ๓. ผู้เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการคุ้มครองดูแลความ
ปลอดภัย 
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โครงการ          พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการให้บริการ   
   ทางการศึกษาสำหรับคนพิการ   
ยุทธศาสตร์   แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ  
            ทุกระดับ ทุกระบบ   
   ยุทธศาสตร์ที่  ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร รองรับ        
     การจัดการศึกษาระบบดิจิทัล 
กลยุทธ์ของศูนย์ฯ ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ที่ ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  บริหารงานทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายพัฒนากร  คำด้วง 

ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    โครงการใหม่      
     โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เจริญก้าวหน้า และมีบทบาทในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของ
สำนักงานให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว ระบบสำนักงานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากใช้แรงงาน
มาใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมากขึ้น เพ่ือช่วยในการทำงานด้านการประมวลผลข้อมูล (Data processing) 
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน ลด
ขั้นตอน ลดความซ้ำซ้อนการทำงาน ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สะดวกและรวดเร็ว สามารถ
ปฏิบัติงานได้ไม่จำกัดทั้งสถานที่ เวลา ทันสมัย และเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นการเพ่ิมความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการที่รวดเร็วตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจใน
การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้และบริการทางการศึกสำหรับคนพิการ 
เพ่ือให้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและเป็นจริง มีความสอดคล้องและตรงกับความต้องการจำเป็นของคน
พิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  เช่น การแสดงตำแหน่งที่ตั้งของบ้าน
นักเรียน  การวางแผนการเดินทางเป็นระบบและการรายงานผลการให้บริการผ่านเทคโนโลยีที่รวดเร็วและ
ทันสมัยจึงมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน งานศูนย์
ข้อมูลและระบบสารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดทำ โครงการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้และบริการทางการศึกสำหรับคนพิการขึ้น โดยใช้
ประโยชน์จากแผนที่ Google Map เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ในการ การค้นหาสถานที่ต่างๆ การหาพิกัด GPS 
ของบ้านนักเรียนและเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทาง ค้นหาสถานที่ใกล้เคียง และการกำหนดพิกัดของสถานที่
ต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนการบริหาร และการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือระบุพิกัด ตำแหน่งที่ตั้งของบ้านนักเรียนที่รับบริการภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (CBR)            
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  ให้
ทันสมัย เข้าถึงเป้าหมายได้รวดเร็วและสามารถใช้ได้จริง      
 ๒.๓ เพ่ือจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศประจำปี 
๓.  เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
   ๑.  มีการระบุพิกัด ตำแหน่งที่ตั้งของบ้านนักเรียน CBR  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๖๐ คน 
  ๒.  มีการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน ๕๐๐ แผ่น 
เชิงคุณภาพ   
          ๑.  การระบุพิกัด ตำแหน่งที่ตั้งของบ้านนักเรียน CBR  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  มีความถูกต้องแม่นยำและสามารถใช้ได้จริง 
  ๒.  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี มีความน่าสนใจ และนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
 
๔.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ ขั้นวางแผนดำเนินการ (PLAN) 
๑.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา 
๑.๒ จัดทำโครงการ 
๑.๓ ขออนุมัติผู้บริหาร 
๑.๔ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนินงาน 
๑.๕ ประชุมชี้แจงคณะดำเนินงาน แต่ละกิจกรรม 
๑.๖ จัดทำแบบประเมิน 
- แบบประเมินโครงการฯ 

พ.ค.๖๑ นายพัฒนากร  คำด้วง 

๒ ขั้นดำเนินการตามแผน (DO) 
๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามกิจกรรม ใน
โครงการฯ ดังนี้ 

๑. กิจกรรมจัดทำข้อมูลสารสนเทศคนพิการใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ทางแอพพลิเคชั่น Google 
Maps 

-ดำเนินการสำรวจ และระบุพิกัด ตำแหน่งที่ตั้งของบ้าน
นักเรียนที่รับบริการภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี (EI CBR) 

๒. กิจกรรมจัดทำแผ่นพับข้อมูลสารสนเทศศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี 

 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 

ต.ค.-ธ.ค. ๖๑ 

 
 
 

นายพัฒนากร  คำด้วง 
 
 
 
 
 
 
 

นายพัฒนากร  คำด้วง 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

- ดำเนินการจัดทำแผ่นพับ เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  
- เผยแพร่แผ่นพับให้แก่บุคคลที่เก่ียวข้อง และประชาชนที่
สนใจ ฯลฯ  

 

๓ ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (CHECK) 
๓.๑ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตาม
โครงการในแผนปฏิบัติการ 
๓.๒ ประเมินโครงการ 
๓.๓ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการฯ 
๓.๔ สรุปผลการดำเนินโครงการฯ 

พ.ค. ๖๑ นายพัฒนากร  คำด้วง 

๔ ขั้นแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง (ACTION) 
๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมปรึกษาหารือ
วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการฯ 

พ.ค. ๖๑ นายพัฒนากร  คำด้วง 

 
๕.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม / รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

๑ กิจกรรมจัดทำข้อมูลสารสนเทศคนพิการใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕ 
จั งหวัดสุ พ รรณ บุ รี  ท างแอพพลิ เคชั่ น 
Google Maps 

- - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 

๒ กิจกรรมจัดทำแผ่นพับข้อมูลสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษาพิ เศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

- - ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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๖.  การประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑ ตำแหน่งที่ตั้งของบ้านนักเรียน CBR ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการระบุพิกัด 
ลงบน แอพพลิเคชั่น Google Maps  

การสอบถาม 
ตรวจสอบ 

 

แบบสอบถาม 
แบบนิเทศติดตาม 

แบบประเมินโครงการ 
๒ การระบุพิกัด ตำแหน่งที่ตั้งของบ้านนักเรียน CBR  ศูนย์การศึกษา

พิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  มีความถูกต้องแม่นยำ
และสามารถใช้ได้จริง 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

 

แบบนิเทศติดตาม 
แบบประเมินโครงการ 

๓ มีแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน ๕๐๐ แผ่น ตรวจสอบ แบบนิเทศติดตาม 

๔ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีความน่าสนใจ และนำเสนอ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

การสอบถาม 
ตรวจสอบ 

 

แบบสอบถาม 
แบบนิเทศติดตาม 

 
  
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถนำข้อมูลสารสนเทศที่ระบุพิกัด ลงบน แอพพลิเคชั่น Google 
Maps มาปรับใช้ในการทำงาน เช่น การเยี่ยมบ้านเด็ก การวางแผนการให้บริการด้านต่างๆ เป็นต้น 
๒. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีแผ่นพับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ
ประจำป ี
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ชื่อโครงการ   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
                 เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
        ที ่2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ  
           กลยุทธ์ของศูนย์ฯ  
      ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 สนองมาตรฐานการศึกษา 

       ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
. ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ    ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางปุณยนุช  ศิริโรจนมงคล 
 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการ............................... 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2561  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Strategy Planning) เป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนา ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  5 จังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและ
มาตรฐานในหมวด 6 มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก ตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA โดยเน้นจุดเด่นที่สะท้อนถึงความ
เป็นอัตลักษณ์ของศูนย์ฯ ดังนั้น การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด และได้นำมาจัดทำแผนงานที่ประกอบด้วยโครงการต่างๆ 
เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ ตามกลยุทธ์ที่กำหนด  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี) 
ขึ้น เพ่ือเป็นการชี้แนะ แนวทาง การทำความเข้าใจ ให้กับบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี  ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี ได้
อย่างถูกต้อง อีกท้ังเป็นการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
สำหรับเด็กพิการ  ด้านบุคลากร อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง โดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา
ศูนย์ฯ ต่อเนื่อง ด้วยวิธกีารและเครื่องมือที่หลากหลาย และปฏิบัติให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจำปี 
2.  วัตถุประสงค์ 
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 2.1บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี 
 2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรนำไปดำเนินการ มีการพัฒนา แสวงหาความรู้หรือทักษะ และสามารถนำไปสู่
การปฏิบัติในการจัดทำแผนประจำปีต่อไป 
 2.3 เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA  
สอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี   
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง จำนวน  49  คน 
เชิงคุณภาพ 

  1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ  เตรียมความพร้อมสามารถ
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3-5 ปี แผนปฏิบัติการประจำปี และการประกันคุณภาพศึกษา 
  2.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ระยะ 3-5 ปี แผนปฏิบัติการประจำปี และมาตรฐานการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
  3.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5  มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA  สอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี   
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.9  กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  
1.10  กำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  
1.11  โครงการ กิจกรรม สภาพ

ความสำเร็จ กำหนดแผนงบประมาณ 
โครงการ  

กิจกรรม การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
1.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษา  
1.2 กำหนดค่าเป้าหมาย 
 

 
 
 

เดือนตุลาคม 2561 
 
 
 
 
 

เดือนตุลาคม 2561 
 

 
 
 

นางปุณยนุช  
 ศิริโรจนมงคล 

 
 
 
 

นางสาวพิกุล  
ทำบุญตอบ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน เงินงบประมาณ เงินนอกงบ 

ประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ 
           การศึกษา 
1.1 ค่าอาหาร  49 คน คนละ 120 
บาท  จำนวน 5 มื้อ  
1.2 ค่าอาหารว่าง  49 คน คนละ 35 
บาท จำนวน 4   มื้อ  
1.3 ค่าทีพัก  จำนวน  49 คน คนละ 
      600 บาท  จำนวน 2 คนื 
1.3 ค่าจ้างเหมารถตู้  จำนวน 5คัน  
จำนวน 4 วัน  
1.4 ค่าเอกสาร  จำนวน 49 ชุด  ชุดละ 
80  บาท 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

29,400 
 

6,860 
 

58,800 
 

65,000 
 

3,920 

 
 

29,400 
 

6,860 
 

58,800 
 

65,000 
 

3,920 
 

 รวม     163,9800 163,9800 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- ร้อยละ ของข้าราชการครู 
พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง  ที่
เข้าร่วม 
 
- มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปี 
และมีระบบมาตรฐานการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ80 
 
การสอบถามความคิดเห็น 

 
บัญชีลงเวลา 
 
 
แบบประเมินโครงการ 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 - บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 3-5 ปี แผนปฏิบัติการประจำปี และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 - บุคลากรรู้แนวทางจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด และได้นำมาจัดทำแผนงานที่ประกอบด้วยโครงการต่างๆ  เพ่ือให้
การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ ตามกลยุทธ์ที่กำหนด ในระหว่างปีการศึกษา และเป็นเอกสารเพื่อรองรับระบบ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก 
 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีการบริหารการจัดการศึกษาตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี  แผนปฏิบัติการประจำปี และมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 - นักเรียนได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ชื่อโครงการ   การพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
       ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง  

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ 
 กลยุทธ์ของศูนย์ฯ  
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา

สำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 
     กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบที่  

 สนองมาตรฐานการศึกษา 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
          ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาววันเพ็ญ  วรรณกิจ ,  นางสาวศศิธร  พงษ์เพียร 
 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการ............................... 
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๖ พฤษภาคม  25๖๑ - 30 เมษายน 25๖๒ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 นโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการโดยมุ่งเน้นการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖
0 และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พุทธศักราช 25๖0 – 25๖4 ที่กำหนดให้คนพิการจะต้องได้รับการ
คุ้มครองทางสิทธิ  มีคุณภาพชีวิตที่ดีเต็มศักยภาพ มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่และเสมอภาค  และ
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๖ที่บัญญัติให้คนพิการมี
สิทธิทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความพิการจนตลอดชีวิต 
พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา และเลือก
บริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบ และรูปแบบการศึกษา โดยคำนึงถึงความสามารถ ความสนใจความ
ถนัด ความแตกต่างระหว่างบุคคล และความต้องการจำเป็นพิเศษของบุคคล โดยได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษาที่
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของคนพิการแต่ละประเภท กอร์ปกับการจัดการศึกษาของศูนย์

การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีการพัฒนาศักยภาพ การบำบัดฟ้ืนฟู และการจัด

การศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ด้วยรูปแบบ และวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย ที่เหมาะ

กับความต้องการของแต่ละบุคคล ร่วมกับภาคีเครือข่ายและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษา
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สำหรับคนพิการทุกประเภท  แต่ยังขาดข้อมูลและองค์ความรู้ความรู้ด้านสหวิชาชีพที่ใช้กับเด็กพิการที่ทันสมัย 

หรือบางครั้งยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการสำหรับครู บุคลากร นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์กลางการ
เรียนรู้การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายพัฒนาห้องสมุดให้พร้อมต่อการให้บริการทาง

การศึกษา ด้วยรูปแบบ และวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย ที่เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคล มีข้อมูล  

ความรู้ ที่ทันสมัยในด้านต่าง ๆ ให้เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทุกประเภทต่อไป 
2.  วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้ครู  บุคลากร ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ หรือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนของคนพิการทุกประเภท 
 2.2 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคนพิการ ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความแตกต่าง 
และความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
 3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

(๑) นักเรียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 12๐ คน 
(๒) ครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี   จำนวน ๗๐ 

คน 
(๓) ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จำนวน ๑๒๐ คน 

เชิงคุณภาพ 
(๑) ร้อยละ 80 ของครู  บุคลากร ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับ

การจัดการเรียนการสอนของคนพิการทุกประเภท 
(๒) ร้อยละ ๘๐ ขององค์ความรู้ข้อมูลข่าวสารมีคุณภาพ  ทันสมัยและสอดคล้องกับความ

แตกต่างและความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนดำเนินการ (P) 

    ๑.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา 
    ๑.๒ จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์กลางการ
เรียนรู้การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
    ๑.๓ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๔ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 

 
พ.ค. ๖1 
พ.ค. ๖1 

 
พ.ค. ๖1 
พ.ค. ๖1 
พ.ค. ๖1 

 
 
 

นางสาววันเพ็ญ  วรรณกิจ 
นางสาวศศิธร  พงษ์เพียร 

2. ดำเนินการตามแผน (D) 
     ๑.กิจกรรมศูนย์กลางการเรียนรู้ 
        (๑) มุมความรู้เกี่ยวกับ “หนู ๆ” 
        (๒) มุมนวัตกรรมและองค์ความรู้ 
        (๓) มุมหนังสือน่ารู้ 

 
พ.ค. ๖1 – พ.ค. ๖๒ 

 
 
 

 
นางสาววันเพ็ญ  วรรณกิจ 
นางสาวศศิธร  พงษ์เพียร 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
    ๒. กิจกรรมศูนย์กลางสื่อการเรียนรู้ 
         (๑)  มุมแสดงผลงานนักเรียน-ครู 
         (๒)  มุมของเล่นเสริมพัฒนาการ 
         (๓) มุมนิทานเสริมการเรียนรู้ 
         (๔) มุมกิจกรรมสร้างประสบการณ์ 
         (๕) มุมศิลปะสร้างสรรค์ 
         (๖) มุมดนตรีแสนสนุก 
         (๗) มุม ICT 

 
 
 

พ.ค. ๖1 – พ.ค. ๖๒ 

 
 

นางสาววันเพ็ญ  วรรณกิจ 
นางสาวศศิธร  พงษ์เพียร 

3. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    ๓.๑ กำกับ ติดตามประเมินผล  
    ๓.๒ ประเมินโครงการ 
    ๓.๓ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้า
ใช้ห้องสมุดมีชีวิต 
    ๓.๔ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน 
    ๓.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 
 
 
 

พ.ค. ๖๒ 

 
 
 

นางสาววันเพ็ญ  วรรณกิจ 
นางสาวศศิธร  พงษ์เพียร 

4. การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป (A) 
    ๔.๑ คณะการรมการดำเนินโครงการประชุม
ปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงการดำเนินโครงการครั้งต่อไป 
   ๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
 

พ.ค. ๖๒ 
 

 

 
 

นางสาววันเพ็ญ  วรรณกิจ 
นางสาวศศิธร  พงษ์เพียร 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

1 วางแผนดำเนินการ (P) 
    ๑.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา 
    ๑.๒ จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์กลาง
การเรียนรู้การจัดการศึกษาสำหรับคน
พิการ 
    ๑.๓ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๔ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

2. ดำเนินการตามแผน (D) 
     ๑.กิจกรรมศูนย์กลางการเรียนรู้ 
        (๑) มุมความรู้เกี่ยวกับ “หนู ๆ” 
           - จัดหาหนังสือเก่ียวกับคนพิการ
ให้เป็นปัจจุบันและเพียงพอต่อการ
ให้บริการ 

 
 
 
- 

  
 
 

๒,๐๐๐ 

 
 
 

๒,๐๐๐ 

 
 
 
- 

 
 
 

๒,๐๐๐ 

        (๒) มุมนวัตกรรมและองค์ความรู้ 
           - รวบรวมนวัตกรรมและองค์
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคน
พิการให้เป็นปัจจุบัน 

 
 
- 

  
 

๒,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 

๒,๐๐๐ 

        (๓) มุมหนังสือน่ารู้ 
            - รวบรวมและจัดมุมหนังสือและ
สารน่ารู้เกี่ยวกับคนพิการและเรื่องอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 
- 

  
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
- 

 
๒,๐๐๐ 

    ๒. กิจกรรมศูนย์กลางสื่อการเรียนรู้ 
         (๑)  มุมแสดงผลงานนักเรียน-ครู 
           - จัดบอร์ดนิทรรศการแสดงผล
งานนักเรียน  ครแูละกิจกรรมสำคัญต่างๆ 

 
 
- 

  
 

๒,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 

๒,๐๐๐ 

         (๒)  มุมของเล่นเสริมพัฒนาการ 
          - จัดหาและรวบรวมเล่นเสริม
พัฒนาการ ให้เพียงพอต่อการให้บริการ
และเป็นปัจจุบัน 

 
 
- 

  
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 

๒๐,๐๐๐ 

         (๓) มุมนิทานเสริมการเรียนรู้ 
           - จัดหานิทานเสริมการเรียนรู้
รูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการจำเป็นพิเศษและความแตกต่างของ
แต่ละบุคคล 

 
 
- 

  
 

๕,๐๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 

๕,๐๐๐ 

         (๔) มุมกิจกรรมสร้างประสบการณ์ 
           - จัดมุมกิจกรรมช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนทุก
ประเภท 

 
 
- 

  
 

๕,๐๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 

๕,๐๐๐ 

         (๕) มุมศิลปะสร้างสรรค์ 
          - จัดมุมและอุปกรณ์กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ตามจิตนาการ 

 
 
- 

  
 

๒,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 

๒,๐๐๐ 

         (๖) มุมดนตรีแสนสนุก 
           - จัดมุมและอุปกรณ์กิจกรรม
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

ดนตรีแสนสนุกเพ่ือให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามจิตนาการ 

- ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 

         (๗) มุม ICT 
           -  จัดมุมส่งเริมการเรียนรู้ด้าน ICT  
เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลสำหรับนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

 
 
- 

  
 

๒,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 

๒,๐๐๐ 

3. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    ๓.๑ กำกับ ติดตามประเมินผล  
    ๓.๒ ประเมินโครงการ 
    ๓.๓ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ที่เข้าใช้ห้องสมุดมีชีวิต 
    ๓.๔ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน 
    ๓.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 
 
 
 
- 

  
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

4. การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป (A) 
    ๔.๑ คณะการรมการดำเนินโครงการ
ประชุมปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
   ๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 รวม -  ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ - ๔๔,๐๐๐ 
*หมายเหตุ ถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
(๑) นักเรียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 12๐ คน 
(๒) ครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน ๗๐ คน 
(๓) ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ จำนวน ๑๒๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
     (๑) ร้อยละ 80 ของครู  บุคลากร ผู้ปกครอง
และผู้ที่เก่ียวข้อง มีความรู้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนของคนพิการทุกประเภท 

 
- บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 
- บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 
- บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 
 
- สังเกตพฤติกรรม 
- สัมภาษณ์  

 

 
- แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 
- แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 
- แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสัมภาษณ์ 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
     (๒) ร้อยละ ๘๐ ขององค์ความรู้ข้อมูลข่าวสารมี
คุณภาพ  ทันสมัยและสอดคล้องกับความแตกตา่ง
และความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
- สัมภาษณ์ 
- บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินพัฒนาการตาม
โครงการฯ 
- แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๗.1 มีข้อมูล  องค์ความรู้  เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ที่เป็นปัจจุบัน  มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย 
 ๗.2 มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาศักยภาพคนพิการ ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความแตกต่าง 
และความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
 ๗.๓ มีแหล่งสืบค้นข้อมูลสำหรับครู บุคลากร ผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาสำหรับ
คนพิการทุกประเภท 
 ๗.๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  มีห้องสมุดที่เป็นศูนย์กลางด้านการ
ให้บริการทางการศึกษาต่อคนพิการ 
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      ส่วนที่ 5   
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ และปัจจัยความสำเร็จ 
1.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ โดย

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและการทำงานแบบมีส่วนร่วม มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติงานให้บรรลุ แผน
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น แนวทางการดำเนินงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

2.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ 

3.สื่อสารให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจในวิสัยทัศน์ พินธกิจ กลยุทธ์ จุดเน้น 
แนวทางการดำเนินงานและเป้าประสงค์ในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 

4.ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด 

5.ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานเพ่ือให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 

6.สร้างกลไกแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ โดยรายงานผลการปฏิบั ติงาน
ประจำปีสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณให้คำนึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 
และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น และแนวทางการดำเนินงานและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้  
โดยการบริหารงบประมาณต้องเป็นไปตามการบริหารงบประมาณของกระทรวงการคลังที่กำหนดไว้ 

 
5.1 ขั้นตอนการบริหารแผน  
 การนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) 
 จากกลยุทธ์ต่างๆ ที่ ได้กำหนดไว้  จะแปลงออกเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี  ซึ่ งโดยทั่ วไปจะ
ประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องทำ เวลาดำเนินการ ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ งบประมาณดำเนินงาน ตัวชี้วัด ทั้งนี้โดย
มีโครงสร้างองค์กร ระบบงาน เทคโนโลยี ฯลฯ รองรับ ซึ่งการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ จะประกอบด้วย
กระบวนงานย่อย 2 ส่วนได้แก่  
 (1) การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
แผนปฏิบัติการจะเป็นแผนที่ถูกกำหนดขึ้นโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการต่างๆ  
ที่มีเป้าหมายผลงานสอดคล้องกับเป้าประสงค์และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ โดยทั่วไปแล้วการ
กำหนดแผนปฏิบัติการจะเป็นรายปี โดนหน่วยปฏิบัติจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผลงานที่จะ
เกิดขึ้นอย่างน้อย 2 ระดับ ได้แก่ ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ดังนั้นรูปแบบของแผนปฏิบัติ
การที่จัดทำจึงมักนิยมดำเนินการโดยใช้กรอบการวางแผนแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework Project 
Planning) ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (ในระดับต่างๆ) ตัวชี้วัดความสำเร็จ
และทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินงาน 
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 (2) การปฎิบัติการ (Take Action) 
การปฏิบัติการเป็นกระบวนการดำเนินการตามแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมที่กำหนดไว้ 
โดยทั่วไปจะมี 2 ส่วน คือ 
  2.1 การปฎิบัติตามแผนงาน/งาน/โครงการ ตามกลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือดำเนินการจัดทำ
ผลผลิตหรือให้บริการแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ 
  2.2 การปฏิบัติตามแผนงาน งาน/โครงการ ที่เป็นพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) ใน อ งค์ ก ร  ห รื อ ก าร พั ฒ น าอ งค์ ก รและการจั ด ก าร  (Management 
Development) เพ่ือช่วยเสริมสร้างขีดสมรรถนะการเรียนรู้ให้องค์กรมีความพร้อมที่จะปรับปรุงตนเอง ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานตามข้อ (2.1) เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทั่วไปสิ่งที่ต้องดำเนินการ
ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การจัดการ
ระบบสารสนเทศ และการบริหารคุณภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ฯลฯ  
 
ขั้นตอนการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 
 1. สร้างความรู้ความเข้าใจในแผน 
  - ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในกระบวนการ 
  - สร้างองค์ความรู้ในการบริหารให้กับผู้เกี่ยวข้อง 
 2. จัดทำแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ ให้เชื่อมโยงกัน 
  -  จัดทำแผนแม่บทหรือแผนงานหลักในการพัฒนาที่มีความสำคัญและเกี่ยวพันกันหลาย
หน่วยงาน 
  -  จัดทำแผนงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันทุกระดับ 
3. สร้างระบบการติดตามประเมินผล กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  -  กำหนดกลไกการติดตามประเมินผลให้เป็นระบบและมีเอกภาพ 
  -  พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลให้เชื่อมโยงกัน 
  -  รุปรายงาน ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ 
 
สิ่งท่ีควรคำนึงเม่ือต้องแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 
1.การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ  - พิจารณาปัจจัยต่างๆที่ต้องคำนึงในการแปลงยุทธศาสตร์ 
       สู่การปฏิบัติ อาทิ บุคลากร ระบบข้อมูล วัฒนธรรม  
                                                  โครงการ 
2.การจัดทำข้อเสนอโครงการที่  - สร้างความเชื่อม่ันว่ายุทธศาสตร์จะสัมฤทธิ์ผลด้วยโครงการ 
       เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่เสนอ 
3.การคัดเลือกและจัดลำดับความ  - เพ่ือคัดเลือกโครงการที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์โดยตรง 
       สำคัญของโครงการ 
4. การติดตามโครงการ   - เพ่ือติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานและสามารถปรับ 
       ตัวและแก้ปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์ 
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5.การประเมินผลโครงการ  - เพ่ือประเมินว่าโครงการนำไปสู่ Output/Outcome     
                ที่ต้องการบรรลุตามยุทธศาสตร์หรือไม่ 
 
ขั้นตอนการนำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 
 การบริการยุทธศาสตร์แบบครบวงจรนั้น องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน นิยมใช้วงจร
การบริหารแบบเดมิ่ง (Deming Cycle) กล่าวคือ การบริหารให้ครบวงจรต้องจัดระบบการบริหารให้ครบทั้ง 4 
ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นตอนการวางแผน (Plan or Planning) (2) ขั้นตอนการนำแผนไปปฏิบัติ (Do or 
Implementation) (3) ขั้นตอนการติดตามประเมินผล (Check or Evaluation) และ (4) ขั้นตอนปรับ
มาตรฐาน    (Act or Standardization)   
 1.ขั้นตอนการวางแผน (Plan or Planning)  
คือขั้นตอนการกำหนดนโยบายให้เป็นรูปธรรมและมีความพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้ ดังนั้น 
การวางแผนยุทธศาสตร์ที่ดีต้องมีการประชุมระดมสมองร่วมกันทั้งผู้บริหารระดับนโยบาย ผู้บริหารระดับกลาง 
และผู้บริหารระดับต้น และผู้ปฏิบัติงาน เพราะทุกคนล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น เมื่อได้
จัดทำแผนเสร็จแล้ว ยังมีขั้นตอนที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผน กับขั้นตอนการนำแผนไปปฏิบัติ นั่นคือ 
ขั้นตอนการกระจายนโยบาย (Policy Deployment) หรือ ขั้นตอนการกระจายยุทธศาสตร์ (Strategy 
Deployment)  
  2.ขั้นตอนการนำแผนไปปฏิบัติ  (Do or Implementation) 
         ขั้นตอนนับตั้งแต่การจัดทำแผนเสร็จสิ้นจนถึงขั้นตอนการนำแผนไปใช้ในการปฏิบัติงานจำเป็น
อย่างยิ่งที่หน่วยงานฝึกอบรมจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการแก่บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ จัดทำโครงการต่างๆ ผู้ที่มีหน้าที่ 
ตรวจสอบและประเมินผล ผู้ที่มีหน้าที่ปรับปรุงมาตรฐานขององค์กร บุคคลเหล่านี้จะต้องเข้าใจเรื่องแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอย่างถ่องแท้เพราะคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานย่อมขึ้นอยู่
กับระดับของความรู้ความเข้าใจในแผน  
  อนึ่ง ขั้นตอนการนำแผนไปปฏิบัตินี้ ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ใช้แนวทางการบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 ในความเป็นจริงการบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์สามารถใช้หลักการและวิธีการควบคู่ไปกับหลักการและวิธีการบริหารเชิงกลยุทธ์ได้โดยไม่ต้องแยก
จัดทำแผนต่างหาก ปัญหาอยู่ที่ว่าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่จัดทำไว้สอดรับแนวทางการบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ หรือไม่ เช่นมีการกำหนดจุดมุ่งหมายในแต่ละระดับไว้ชัดเจน (Goals at All Levels) กำหนดปัจจัย
หลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors – CSFs) ทั้งในระดับภาพรวมขององค์กรตามมิติดัชนีวัด
ความสำเร็จแบบสมดุลทุกด้าน เช่น ด้าน ประสิทธิผล ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ด้านคุณภาพ
การให้บริการ ด้านการพัฒนาองค์กร รวมทั้งในระดับแผนงาน (Program Level) และระดับโครงการ 
(Project Level) ตลอดจนกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) โดยเฉพาะตัวชี้ในระดับผลผลิต (Output) 
และผลลัพธ์ (Outcome) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักของงานและโครงการ นอกจากนี้ ควรมีการกำหนดแหล่ง
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบด้านการติดตามและประเมินผล (Monitoring and 
Evaluation)  
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 หากมีการระบุจุดมุ่งหมาย ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ตัวชี้วัด และแหล่งตรวจสอบข้อมูลได้ชัดเจนแล้ว 
ขั้นตอนการบริหารจัดการก็จะมีความสะดวกยิ่งขึ้นและมีแนวโน้มที่จะสามารถบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดได้ ส่วนผลสำเร็จจากการบริหารจัดการจะออกมาสูงมากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละหน่วยงานในการนำองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการมาใช้ได้อย่าง
ถูกต้องเข้าใจเพียงใด ถ้ารู้จักประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม ก็จะสามารถบริหาร
ให้บรรลุผลสำเร็จ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดได้  
 
 3.ขั้นตอนการติดตามประเมินผล (Check or Evaluation)  
 ในแวดวงการบริหารจัดการ มีการบริหารที่เน้นวิธีการปฏิบัติแตกต่างกันอยู่ 2 แนวทาง กล่าวคือ 
แนวทางแรก เน้นการบริหารยุธศาสตร์ขององค์กรโดยพิจารณาจากกระบวนการ (Process-Oriented 
Management or P-Criteria) ซึ่งให้ความสำคัญกับการติดตามประเมินผลกลุ่ม ตัวชี้วัดที่เป็นตัวขับเคลื่อน 
(Drive KPIs or Lead KPIs) ซึ่งได้แก่ตัวชี้วัดในขั้นตอนทรัพยากรที่จำเป็น ( Input Indicators) ตัวชี้วัดใน
ขั้นตอน กิจกรรมหรือกระบวนการ (Process Indicators) และตัวชี้วัดที่เป็นผลของการปฏิบัติ (Result KPIs 
or Lag KPIs) หรือตัวชี้วัดที่เป็นผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) อย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่นโครงการ
ฝึกอบรมวิธีการใช้ Internet ให้แก่กลุ่มผู้บริหารได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ว่า “เพ่ือให้ผู้บริหารมีความรู้และ
ทักษะในการใช้ Internet”  จะมี ตัวชี้วัดทั้ง 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ตัวชี้วัดทรัพยากรที่จำเป็น ( Input 
KPI) ได้แก่ การกำหนด บุคลากร งบประมาณ และช่วงประมาณ และช่วงระยะเวลาในการอบรม ขั้นตอนที่ 2 
ตัวชี้วัดกิจกรรมหรือ กระบวนการทำงาน (Process KPI) ได้แก่ การจัดให้มีกิจกรรมการอบรม เช่น ก่อนวัน
อบรม ได้ติดต่อวิทยากร ติดต่อสถานที่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม จัดทำรายการชื่อผู้ที่จะเข้ารับการ
อบรม ฯลฯ ขั้นตอนที่ 3 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output KPI) ได้แก่ จำนวนผู้ที่เข้ารับการอบรม  ขั้นตอนที่ 4 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์    (Outcome Indicators) ได้แก่ จำนวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ กรณีตัวอย่าง
ข้างต้นนี้ กลุ่มที่เน้นกระบวนการจะมีการประเมินผลทั้งตัวชี้วัดในขั้นตอนที่ 1 คือตัวชี้วัด ทรัพยากรที่จำเป็น 
ตัวชี้วัดในขั้นตอนที่ 2 คือตัวชี้วัดในขั้นตอนกิจกรรมหรือกระบวนการ ตัวชี้วัด ในขั้นตอนที่ 3 คือตัวชี้ วัด
ผลผลิต และตัวชี้วัดในขั้นตอนที่ 4 คือ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ โดยจะเน้นเป็นพิเศษที่ ตัวชี้วัดประเภทตัวขับเคลื่อน 
ส่วนแนวทางที่ สอง เน้นการบริหารยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์  (Results-Oriented 
Management or R-Criteria) เน้นที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ หรือการประเมินที่ผลลัพธ์ หรือประเมินที่ตัวชี้วัด
ที่เป็นผล (Results or Lag Indicators) ในทางปฏิบัติ ผู้บริหารในกลุ่มนี้อาจมีการประเมินในระดับตัวชี้วัด
ประเภทขับเคลื่อนบ้าง แต่ถึงกระนั้นก็เน้นที่ผลลัพธ์เป็นสำคัญ โดยทั่วไปทั้งสองแนวมีทั้งข้อดี ข้อเสีย แนวทาง
ที่เน้นกระบวนการมีข้อดีคือสามารถประกันการบริหารได้ว่าจะเป็นไปโดยมีข้อผิดพลาดน้อย แต่ข้อเสียคือมี
ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และผู้บริหารต้องทุ่มเทเวลาให้กับรายละเอียดของงานมากขึ้น ส่วนกลุ่มที่เน้นผลลัพธ์ ข้อดีคือ
ผู้บริหารมีความคล่องตัวในการบริหารงาน บรรยากาศในองค์กรจะมีลักษณะที่ ยืดหยุ่นกว่า แต่ข้อเสียคือหาก
ไม่ใส่ใจรายละเอียดบางรายการในขั้นตอนกระบวนการที่มีความสำคัญ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ได ้
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4. ขั้นตอนการปรับมาตรฐาน (Act or Standardization) 
  โดยทั่วไป ควรกำหนดให้มีคณะทำงานเพ่ือติดตามผลการดำเนินงานหากพบว่าผลการดำเนินงานต่ำ
กว่าเป้าหมาย ต้องพยายามปรับแผนการดำเนินงานสามารถผลักดันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นอกจากนี้ 
หากพบว่าผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและพบว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่ำ ต้องพยายามยกระดับเกณฑ์หรือ
ระดับเป้าหมายให้สูงขึ้น  
การพยายามปรับมาตรฐานหรือการพยายามยกระดับเป้าหมายหรือระดับเกณฑ์ให้สงูข้ึนอย่าง 
ต่อเนื่องที่ญี่ปุ่นเรียกว่า “การบริหารแบบไคเซน” ในทางปฏิบัติ องค์กรญี่ปุ่นจะทำการบริหารการพัฒนา
มาตรฐานหรือปรับมาตรฐานให้สูงขึ้นด้วยกิจกรรมคุณภาพ โดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มจะรวมกันจัดตั้ง กลุ่มคิวซี
เพ่ือจัดทำแผนคิวซี โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตามกิจกรรมคิวซี
เหมาะกับงานประจำมากกว่างานโครงการและโครงการที่มีลักษณะต้องดำเนินการใหม่ซ้ำก็สามารถใช้กิจกรรม
คิวซีได ้
5.2 การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานโครงการ 
 ในส่วนนี้จะทำการกำหนดตัวชี้วัดไว้ทุกกิจกรรมของโครงการภายใต้กลยุทธ์ต่างๆนั้น ในการกำหนด
ตัวชี้วัดนอกเหนือจากการกำหนดสูตรในการคำนวณตัวชี้วัดต่างๆ ซึ่งแน่นอนจะต้องแน่ใจว่า ตัวชี้วัดนั้น 
ถูกต้อง ง่ายต่อการคำนวณ และมีฐานข้อมูลรองรับในทุกตัวชี้วัด 
 หลักการในการกำหนดตัวชี้วัด 
 1. นำผลการคำนวณในอดีตมากำหนดเป็นผลสำเร็จพ้ืนฐาน (Baseline) ซึ่งกิจกรรม/โครงการ
ดังกล่าวได้ดำเนินการไปจนสิ้นสุดแล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้าข้อมูลในอดีตยังไม่มีอาจจะต้องถอยหลังไปจนถึงปีที่มี
ข้อมูลที่จะนำมาแทนค่าในสูตรคำนวณครบถ้วน 
 2. การกำหนดค่าเป้าหมายในช่วงปีที่ทำการประเมินแผนฯ จะยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับว่ามีข้อมูล
พ้ืนฐานหรือไม่ ถ้าไม่มีจะต้องพยากรณ์จากข้อมูลที่มีเพ่ือนำมาใช้ (โดยใช้แนวโน้มจากอดีต) หลังจากนั้น ก็
ขึ้นอยู่กับหน่วยงานรับผิดชอบทั้งหลายว่า จะช่วยกัน (Calibrate) ผลงาน (ผลผลิต) ที่คาดว่าจะทำงานจน
สำเร็จในช่วงปี 2560 ถึง 2564 ปีละเท่าไร 
 3. เป้าหมายผลงานในระยะกลางที่กำหนดขึ้นนี้ใช้เป็น “เป้า” ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ ซึ่ง
อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเห็นว่า เป้าที่ตั้งไว้บรรลุผลงานหรือยากเพียงใด ซึ่งเกิดจากข้อตกลงของหน่วยงานที่
ร่วมกันรับผิดชอบ 
 4. หลักการในการกำหนดเป้าหมายในตัวชี้วัดนี้ ควรตั้งในลักษณะ “ท้าทาย” ไม่ง่ายจนเกินไปจน
กลายเป็นงานปกติ (Routine) ซึ่งถือว่าไม่ใช่เป้าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Target) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของแผน
ยุทธศาสตร์ 
 5. เป้าหมายที่กำหนดไว้ควรถูกประเมินโดยบุคคลที่มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมโครงการนั้นๆ 
เพ่ือความโปร่งใส ที่จริงการที่จะทำให้การปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ องค์กรต่างๆ จะต้องสร้าง
ระบบแรงจูงใจ และระบบทำโทษขึ้น (Carrot and Stick) มารองรับ เพ่ือให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องตื่นตัวในการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
 ระบุข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงาน ดำเนินการ
ดังนี้ 
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 1. จัดทำปฏิทินการติดตาม ประเมินโครงการ และรายงานผล 
 2. แบบรายงานผลโครงการ 
ขั้นตอนการติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
 ขั้นที่ 1 การกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามงาน/โครงการ 
 ขัน้ที่ 2  การรายงานผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
 ขั้นที่ 3  การรายงานผลการดำเนินงานตามงาน/โครงการ 
 ขั้นที่ 4 การรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
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