
 

 

 

 

 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุร ี

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

แผนพัฒนาการศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุร ี

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



การให้ค าเห็นชอบเอกสาร 

 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.25๖0  -  2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ที่ประชุมคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ศูนย์การศึกษาพิเศษ     เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้พิจารณาเห็นชอบเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

    ลงชื่อ 

         (นายศักดา  วังทอง) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   เขตการศึกษา 5 จังหวดัสุพรรณบุรี 
 

 

ลงชื่อ       ลงชื่อ     

         (นายสุรพล    รุ่งวิริยะวงศ์)     (นายนาวิน    พิกุลทอง) 
             ผู้แทนผู้ทรงคณุวุฒิ                ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

ลงชื่อ           ลงชื่อ    

          (นายธนกฤต  รจุระกุลธร)                           (นางสาวพิกุล  ท าบุญตอบ)  

              ผู้แทนองค์กรชุมชน           ผู้แทนคร ู

 
 
 

ลงชื่อ         ลงชื่อ 

        (นางสาวดวงกมล   ดาวเรือง)              (นายสุวิทย ์ อนิต๊ะวิกุล) 
              ผู้แทนผู้ปกครอง                       เลขานุการ 

      



แผนพัฒนาการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 

  ก 

 

 

ค ำน ำ 

 การด าเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปัจจุบันต้องมีการด าเนินให้สอดคล้องกับ            
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษจ าเป็นต้องมีการวางแผนพัฒนาการศึกษา โดยยึดถือตามหลักการ
ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดเป็นกรอบปฏิบัติให้ทุกองค์กรของรัฐ ปรับกระบวนการจัดการให้สอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงาน 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560  ขึ้น โดยเน้นให้บุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
สถานศึกษา รวมทั้งร่วมกันก าหนด อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น   
เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี     

 

 

                   ลงชื่อ  
                            

  (นายสุวิทย์   อินต๊ะวิกูล) 
    ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสพุรรณบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 

  ข 

 

 

         สำรบัญ 

  
เรื่อง          หน้ำ 

ค าน า           ก  
สารบัญ           ข 
สารบัญภาพ          ค 
บทสรุปผู้บริหาร          1                                                                                           
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานสภาพทัว่ไป       6 

 บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศกึษาพิเศษ      6 
 โครงสร้างการบริหาร        8 
 อัตราก าลังบุคลากร        9 
 การให้บริการในปัจจุบัน        9 
 ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสรา้ง        11 
 ข้อมูลด้านนักเรียน        12 
 สภาพชุมชน         12 

ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์สถานศึกษา       14 
  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก        14 
  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน        16 
  ผลการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา     18 

ส่วนที่ 3 ทิศทางการจัดการศกึษา        20 
 วิสัยทัศน ์         20 
 พันธกจิ          20 
 เป้าประสงค์         21 

ส่วนที่ 4 กลยุทธก์ารพฒันาคุณภาพการศึกษา ( ระยะ 5 ปี )     22 
ส่วนที่ 5 โครงการกิจกรรม / กจิกรรม  ระยะ  5  ปี      32 
ส่วนที่ 6 การบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ       38 
  การด าเนินงาน         38 
  กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ และปัจจัยความส าเร็จ    40 

 บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง        40 
ภำคผนวก 
 



แผนพัฒนาการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 

  ค 

 

 

สำรบัญภำพ 

 

เรื่อง          หน้ำ 
 

แผนภำพที่ 1  วงจรเดมมิ่ง (Deming)       37 
แผนภำพที่ 2  วงจรการท างานเชิงระบบ(PDCA) กับการปรับปรุงอย่างตอ่เน่ือง  38 
 

 

 

 



  แผนพัฒนาการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 

  1 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตั้ง 85 หมู่ 4 ต าบลทับตีเหล็ก                   
อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 035 -454082-3 โทรสาร 035 -454083 บนเนื้อที่  13 ไร่ 3 งาน  
เขตพื้นที่บริการจังหวัดสุพรรณบุรี  มีผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน ข้าราชการครู จ านวน ๒๕  คน 
พนักงานราชการ จ านวน ๒๒ คน ครูอัตราจ้าง จ านวน 5 คน พี่ เลี้ยงเด็กพิการ จ านวน 2๕ คน   
และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 4 คน  ชุมชนในเขตพื้นที่ตั้ งของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5  
จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยทั่วไปประกอบอาชีพคล้ายคลึงกัน  คือ เกษตรกรรม  อันได้แก่  การท านาข้าว  
และการท าสวนมะม่วง  ลักษณะวิถีชีวิตของชุมชนเป็นแบบสังคมชนบท  ส่วนมากฐานะอยู่ในระดับยากจน   
สถานที่ราชการที่ตั้งอยู่ใกลศู้นย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  5  จังหวัดสุพรรณบุรี มีโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
โรงเรียนวัดเสาธง วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทับตีเหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี  และองค์การบริหารส่วนต าบลทับตีเหล็ก   
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

 บทบาทที่ 1 จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  
(Early Intervention :  EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเรียนร่วม 
โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนยก์ารเรียนเฉพาะความพกิาร  หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เป็นต้น  

 บทบาทที่ 2 พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 

 บทบาทที่ 3 จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

(Individualized Education Program: IEP) สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาส าหรับคนพิการ 

  บทบาทที่ 4 จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อส าหรับคนพิการ  

  บทบาทที่ 5 ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา 

 บทบาทที่ 6 เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาส าหรับคนพิการ  

 บทบาทที่ 7 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานงานการจัดการศึกษาส าหรับ  

คนพิการในจังหวัด 

 บทบาทที่ 8 ภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ปรัชญาการศึกษา 

“คนพิการทกุคนสามารถพัฒนาได้  เมื่อไดร้ับการพัฒนาอยา่งเหมาะสม” 

 

อัตลักษณผ์ู้เรียน 

สุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง 
 

เอกลักษณ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5  จังหวัดสุพรรณบุรี   

บริการเป็นหน่ึง  เข้าถึงทุกกลุ่มเปูาหมาย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการตามมาตรฐาน  
โดยการมีส่วนรว่ม    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

พันธกิจ (Missions) 

พันธกิจที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา 
ส าหรับคนพิการตามาตรฐานวิชาชีพ 

พันธกิจที ่๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม ระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดการเรียนรู้  
และบริการทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 

พันธกิจที ่๓ จัดและส่ ง เสริมสนับสนุนการให้บริการทางการศึกษาส าหรับคนพิการอย่างทั่ วถึ ง  
และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

พันธกิจที ่๔  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของภาคีเครือข่าย 

พันธกิจที ่ ๕  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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เป้าประสงค์ (Objectives) 
 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการตามาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ท่ี ๒ ครูและบุคลากรจัดท าวิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม ระบบข้อมูลสารสนเทศ  

การจัดการเรียนรู้และบริการทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 
เป้าประสงค์ท่ี ๓ คนพิการได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
เป้าประสงค์ท่ี ๔ มีระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  

ของภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์ท่ี ๕ มีระบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  

กลยุทธ์ (Strategies) 

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ท่ี ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ท่ี ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
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ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการ
เตรียมความพร้อมเพื่อการส่งต่อ พัฒนาศักยภาพเด็กพิการที่มีความบกพร่องทุกประเภท ตามหลักสูตรเด็กที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
พุทธศักราช 25๖๐ และหลักสูตรการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 25๖๐ ประสานการจัดการเรียนรวม   
เป็นศูนย์วิชาการ  และสารสนเทศ จัดบริการ  สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่ เกี่ ยวข้อ งกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ และบริการช่วย เหลือ  
ด้านอื่นๆ แก่เด็กพิการทั้ง 9 ประเภท โดยจัดรูปแบบการให้บริการ ดังนี้ 

1. ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมภายในศูนย์ ทั้งประจ าและไป-กลับ  

2. ให้บริการที่บ้าน และชุมชน โดยมีการให้บริการเด็กพิการรุนแรงที่บ้าน จัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะ
ความพิการ และหน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 

3. ให้บริการในโรงเรียนเรียนรวม 

4. ให้บริการเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล 

 จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ  100  โดยการศึกษาต่อ การเข้าร่วมอบรม สัมมนาตาม
โครงการต่างๆ ท าให้เกิดผลกับผู้เรียนและศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ 

 1. เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 25๖๐ และหลักสูตรการพัฒนาทักษะการ
ด ารงชีวิตส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิ เศษ ของศูนย์การศึกษาพิ เศษ เขตการศึกษา 5  
จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 25๖๐ 

2. เด็กพิการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม 
และโปรแกรมการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตฯ ได้แก่ ความมีวินัย ความซื่อ สัตย์สุจริต  มีเมตตากรุณา  
รู้จักประหยัด มีความอดทนและขยันหมั่นเพียร มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที 

3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีการจัดท าข้อมูลการพัฒนาผู้เรียน
รายบุคคล  

4. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีมีการพัฒนาหลักสูตรเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 25๖๐ และ
ห ลั ก สู ต ร ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร ด า ร ง ชี วิ ต ส า ห รั บ บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร จ า เ ป็ น พิ เ ศ ษ  
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 25๖๐ 

6. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
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ผลการติดตามตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีมาตรฐานการพิจารณา จ านวน 4 มาตรฐาน 
ได้แก่  ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล โดยได้
ด าเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพสถานศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อท าหน้าที่งานประกัน
คุณภาพทุกมาตรฐาน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐาน สร้างเครื่องมือ ในการจัดเก็บข้อมูล ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงาน/โครงการทุกสิ้นไตรมาส มีผู้รับผิดชอบงาน โครงการ รายงานผลการปฏิบัติเป็นระยะ  เพื่อทราบ
ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของงาน โดยให้หัวหน้ากลุ่มทราบด้วย โดยอาศัยวงจรคุณภาพ PDCA  
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

  1. คุณภาพผู้เรียน  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

  2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

  4. ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  

สรุป  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  มีผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
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ส่วนที่ 1 
 

ข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไป 
 

1. ประวัติความเป็นมา 

สืบเนื่องจาก ปี พ.ศ. 2542 รัฐบาลมีนโยบายที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กพิการ                  
อย่างทั่วถึง กอร์ปกับ ฯพณฯ กัญจนา ศิลปอาชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ
และผู้ด้อยโอกาสได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นสถานศึกษาส าหรับให้บริการกับเด็กพิการ
ทุกประเภท  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี              
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพ ร้อม            
เพื่อการส่งต่อ พัฒนาศักยภาพเบื้องต้นให้กับผู้พิการ เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศประสานการจัดการเรียนร่วม 
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เป็นศูนย์วิชาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา จัดให้บริการส าหรับ ผู้พิการทุกประเภท
ในพื้นที่เขตการศึกษา 5 ได้แก่ จังหวัดราชบุรี  กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และ
สุพรรณบุรี   

ในปี 2542 ศูนย์การศึกษาพิ เศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้ประสานงานกับ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับตีเหล็ก เพื่อขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านโพธิ์เขียว จ านวน 13 ไร่ 3 งาน   
โดยทางศูนย์ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสมยศ บุราณสาร ก านันต าบลทับตีเหล็ก นายสมภพ  ดิษฐวุฒิ  
ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์เขียว และราษฎรชาวบ้านโพธิ์เขียว โดยมี นายประหยัด  ทรงค า  ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษา
พิเศษสุพรรณบุรี เป็นผู้ประสานงานและติดตามเรื่องการขอใช้ที่ดิน จนที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ดังกล่าวก่อสร้างศูนย์การศึกษาพิ เศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้  
และในขณะเดียวกันปี  2542 ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนศึกษาพิเศษสุพรรณบุรี  ใช้อาคารเรียน เป็น
ที่ตั้งส านักงานชั่วคราว  เริ่มด าเนินงานด้านการช่วยเหลือด้านการศึกษาส าหรับผู้ปกครอง และเด็กพิการ 
ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิ เศษ เขตการศึกษา 5 จั งหวัดสุพรรณบุรี  ตั้ งอยู่ เลขที่  85 หมู่  4               
ต าบลทับตีเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-3545-4082-3 
หมายเลขโทรสาร 0-3545-4083 เว็บไซต์ www.edu5.th.gs อีเมล์  special_ed5@outlook.com     

2. บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  

   บทบาทที่ 1  จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
(Early Intervention :  EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเรียนรวม 
โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  

บทบาทที่ 2 พัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่จดัการศึกษาส าหรับคนพิการ 

บทบาทที่ 3 จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล  



แผนพัฒนาการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 

  7 

 

(Individualized Education Program: IEP) สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชว่ยเหลืออื่นใดทาง
การศกึษาส าหรับคนพิการ  

บทบาทที่ 4 จัดระบบบริการช่วงเชื่อมตอ่ส าหรับคนพิการ  

บทบาทที่ 5 ให้บริการฟืน้ฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครวัและชุมชนด้วยกระบวนการทาง
การศกึษา 

บทบาทที่ 6 เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาส าหรับคนพิการ  

บทบาทที่ 7 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานงานการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการในจังหวัด  

  บทบาทที่ 8 ภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3.  โครงสร้างการบริหาร 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล 

- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
- งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม     

(EI) และเตรียมความพร้อม 
- งานบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  
- งานส่งเสริม สนับสนุนการจัด                            

การเรียนร่วม การจัดการศึกษา 
- ในห้องเรียนคู่ขนาน 
- งานส่งเสริม สนับสนุนการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัว
และชุมชน  

- งานทะเบียนนักเรียน 
- งานวัดผลและประเมินผล 
- งานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานบริการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 

บริการและความช่วยเหลืออื่นใด       
ทางการศึกษา (ระบบคูปอง
การศึกษา) 

- งานพัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคน
พิการ บุคลากร และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

- งานให้ค าปรึกษา แนะแนว และส่งต่อ 
- งานจัดการศึกษาส าหรับเด็กเจ็บปุวย

เร้ือรังในโรงพยาบาล  
- งานนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลและ

รายงานผล 
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

- งานแผนปฏิบัติการและ
สารสนเทศ 

- งานแผนงาน และจัดตั้ง
งบประมาณ 

- งานศูนย์ข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ 

- งานการเงิน 
- งานบัญช ี
- งานพัสดุและสินทรัพย์ 
- งานควบคุมภายใน 
- งานนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล

และ รายงานผล 
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
- งานอาคารสถานที ่
- งานรักษาความปลอดภัย 
- งานยานพาหนะ 
- งานสัมพันธ์ชุมชน เครือข่าย 

และวิเทศสัมพันธ์ 
- งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
- งานอนามัยและโภชนาการ 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- งานโสตทัศนูปกรณ์ 
- งานกิจกรรมนักเรียน 
- งานระดมทุนและทรัพยากร 
- งานธุรการและสารบรรณ 
- งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ         

รายงานผล 
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
- งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 
- งานทะเบียนประวัติบุคลากร 
- งานพัฒนาครูและบุคลากร 
- งานสวัสดิการครูและบุคลากร 
- งานวินัยและรักษาวินัย 
- งานพิจารณาความดีความชอบ 
- งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
- งานมาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ 
- งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ

รายงานผล 
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

คณะกรรมการบริหารศูนย์ ฯ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

คณะอนุกรรมการ/การจดัการ 
ศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัด 
 

มูลนิธิ / สมาคม 
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4.  อัตราก าลังบุคลากร 

 
5.  การให้บริการในปัจจุบัน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  5  จังหวัดสุพรรณบุรี  ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม   
และการเตรียมความพร้อมเพื่อการส่งต่อ  พัฒนาศักยภาพเด็กพิการที่มีความบกพร่องทุกประเภท  ตามหลักสูตร
เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
พุทธศักราช 25๖๐ และหลักสูตรการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 25๖๐  ประสานการจัดการเรียนรวม 
เป็นศูนย์วิชาการ  และสารสนเทศ จัดบริการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ  และบริการช่วยเหลือด้านอื่นๆ  
แก่เด็กพิการ ทั้ง 9 ประเภท โดยจัดรูปแบบการให้บริการ ดังนี้ 

1. ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมภายในศูนย์ ทั้งประจ าและไป-กลับ  
2. ให้บริการที่บ้าน และชุมชน โดยมีการให้บริการเด็กพิการรุนแรงที่บ้าน จัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะ

ความพิการ และหน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
3. ให้บริการในโรงเรียนเรียนรวม 
4. ให้บริการเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล 

 จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 100 โดยการศึกษาต่อ การเข้าร่วมอบรม สัมมนาตาม
โครงการต่างๆ  ท าให้เกิดผลกับผู้เรียนและศูนย์การศึกษาพิเศษดังนี ้

 1. เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 25๖๐ และหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
การด ารงชีวิตส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของศูนย์กา รศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5  
จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 25๖๐ 

2. เด็กพิการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม 
และโปรแกรมการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตฯ ได้แก่ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต มีเมตตากรุณา  
รู้จักประหยัด มีความอดทนและขยันหมั่นเพียร มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที 

 
ประเภทบุคลากร 

เพศ 
รวม (คน) 

ชาย (คน) หญิง (คน) 
ข้าราชการ ๖ 1๙ ๒๕ 
พนักงานราชการ ๖ 1๖ ๒๒ 
ครูอัตราจา้ง 1 4 5 
ลูกจ้างชัว่คราว ๓ ๑ 4 
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 9 ๑๕ 2๔ 
ธุรการ - 1 1 

รวม 25 57 ๘1 
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 3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีการจัดท าข้อมูลการพัฒนาผู้เรียน
รายบุคคล  

4. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีการพัฒนาหลักสูตรเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 25๖๐ และ
หลักสูตรการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5  จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 25๖๐ 

6. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
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6. ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีที่ดินจ านวน 13 ไร่ 3 งาน โดย ได้รับความอนุเคราะห์  
จากนายสมยศ  บุ ร าณสาร  ก านั นต าบลทับตี เหล็ ก  นายสมภพ ดิ ษฐวุฒิ  ผู้ ใ หญ่บ้ าน โพธิ์ เ ขี ย ว   
และราษฎรชาวบ้านโพธิ์เขียว   

6.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ 

 

 

 

 

 

 
ประเภท 

 
ชื่อแบบอาคาร 

จ านวน 
หลัง / หน่วย 

ที่มีแลว้ 

ปีที่ได้รับ
จัดสรร 

 

 
สภาพปัจจุบัน 

1. อาคารเรียน อาคารเรียนรวม 1 2543 ใช้การได ้

 
2. อาคารประกอบ 

อาคารหอนอนมาตรฐาน               
แบบ ๓๘ 

1 2543 ใช้การได ้

เรือนพยาบาล 1 2543 ใชก้ารได ้
โรงหุงต้ม 1 2543 ใช้การได ้
โรงอาบน้ านักเรียนหญิงชายแบบ
มาตรฐาน 

2 2543 ใช้การได ้

ห้องน้ า – ห้องส้วม แบบ ๖ ที่นั่ง 2 2543 ใช้การได ้
หอถังน้ าบาดาล 1 2544 ใช้การได ้
โรงจอดรถ 1 2544 ใช้การได ้
บ้านพักผู้บริหาร 1 2543 ใช้การได ้

บ้านพักคร ูแบบแฟลต ๘ หน่วย 1 2543 ใช้การได ้

บ้านพักภารโรง  แบบแฟลต ๔  หน่วย 1 2543 ใช้การได ้

บ้านพักนักเรียน 2 2550 ใช้การได ้

หอถังน้ าบาดาล 1 2558 ใช้การได ้

บ้านพักคร ูแบบแฟลต ๘ หน่วย 1 2559 ก าลัง
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 
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7. ข้อมูลด้านนักเรียน 

 

ท่ี จ าแนกตามกลุ่มที่รับบรกิาร รวม/คน 

1 นักเรียนพิการรับบริการในศูนย์ 121 

2 นักเรียนพิการรับบริการที่บ้านและชุมชน 207 

3 นักเรียนพิการที่รับบริการที่โรงเรียนเรียนรวม 3,148 

4 นักเรียนรับบริการที่ห้องเรียนเจ็บปุวยเรื้อรัง ๑๙ 

รวม 3,495 
* ข้อมูลระบบสารสนเทศส าหรับการศึกษาพิเศษ SET ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  
ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

8. สภาพชุมชน  

จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นจังหวัดหน่ึงในเขตภาคกลางด้านทิศตะวักตกของประเทศไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบ
ลุ่ม แม่น้ าท่าจีนหรือแม่น้ าสุพรรณบุรีไหลผ่านตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือจรดใต้ อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล
ปานกลาง 3-10 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,358.01 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3.3 ล้านไร่คิดเป็น
ร้อยละ 5.2 ของพื้นที่ภาคกลาง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  107  กิโลเมตร (ตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 340) โดยทางรถไฟประมาณ  142 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดจังหวัดอุทัยธานีและชัยนาท  

ทิศตะวันออก ติดจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยา  

ทิศใต้   ติดจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี  

ทิศตะวันตก ติดจังหวัดกาญจนบุรีและอุทัยธานี  

มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีพื้นที่บางส่วน เป็นที่ราบสูง  โดยมีความลาดเท 
ระหว่าง  0-3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัด ตลอดแนวตั้งแต่เหนือจรดใต้ บริเวณพื้นที่ต่ าสุดอยู่
ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ คืออยู่สูงจาก ระดับน้ าทะเลปานกลาง เฉลี่ยประมาณ 3 เมตร  ทางเหนือของจังหวัด
อยู่สูงจากระดับ น้ าทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 10 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรีใช้ท านาข้าวมี
แม่น้ าล าคลองหนองบึงอยู่ทั่วไป แม่น้ าสายส าคัญที่ไหลผ่านจากเหนือสุดถึงใต้สุด ได้แก่แม่น้ าท่าจีน หรือแม่น้ า
สุพรรณบุรี 

สภาพโดยทั่วไปของจังหวัดสุพรรณบุรี  มีลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลาง กล่าวคือ              
ฤดูร้อนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้พัดผ่านเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์                  
ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ท าให้อากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป ฤดูฝนลมมรสุม  ตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทร
อินเดียพัดผ่านมาในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม ท าให้อากาศมีความชุ่มชื้นมีฝนตกโดยทั่วไป ฤดูหนาว
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  
ท าให้อากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป ในปี 2546 อุณหภูมิสูงสุด 39.3 องศาเซลเซียส ในเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิ
ต่ าสุด 15.7 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคมปริมาณน้ าฝนทั้งปีวัดได้ 1,084.5 มิลลิเมตร จ านวนวันที่ฝนตก 107 วัน 

http://203.159.157.29/set/home.php?p=home&sch=720103CR&user=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A8%20%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5&pri=User
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การปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ส่วน  คือการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10  อ าเภอ 
110  ต าบล และ 997 หมู่บ้าน โดยมีอ าเภอดังนี้  

๑. อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี   มีพื้นที่ 540.917 ตารางกิโลเมตร  20 ต าบล 123 หมู่บ้าน  
๒. อ าเภอดอนเจดีย์   มีพื้นที่ 252.081 ตารางกิโลเมตร 5 ต าบล 48 หมู่บ้าน  
๓. อ าเภอด่านช้าง มีพื้นที่ 1,193.599 ตารางกิโลเมตร 7 ต าบล 93 หมู่บ้าน  
๔. อ าเภอเดิมบางนางบวช มีพื้นที่ 552.330 ตารางกิโลเมตร 14 ต าบล 119 หมู่บ้าน  
๕. อ าเภอบางปลาม้า มีพื้นที่ 481.298 ตารางกิโลเมตร 14 ต าบล 127 หมู่บ้าน  
๖. อ าเภอศรีประจันต์ มีพื้นที่ 180.986 ตารางกิโลเมตร 9 ต าบล 64 หมู่บ้าน  
๗. อ าเภอสองพี่น้อง มีพื้นที่ 750.381 ตารางกิโลเมตร 15 ต าบล 140 หมู่บ้าน  
๘. อ าเภอสามชุก มีพื้นที่ 355.917 ตารางกิโลเมตร 7 ต าบล 68 หมู่บ้าน 
๙. อ าเภอหนองหญ้าไซ มีพื้นที่ 420.209 ตารางกิโลเมตร 6 ต าบล 64 หมู่บ้าน  
๑๐. อ าเภออู่ทอง มีพื้นที่ 630.29 ตารางกิโลเมตร 13 ต าบล 151 หมู่บ้าน 

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แบ่งการปกครองออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง 
2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และเทศบาลต าบล 20 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล  106 แห่ง 
ระบบการคมนาคมเป็นโครงสร้างข้ันพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ส าคัญยิ่งอย่างหน่ึงของจังหวัด การคมนาคมที่สะดวก
ท าให้เกิดความคล่องตัวทั้งด้านการผลิตและการตลาด ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  และยังเป็นการยก
ฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น  เส้นทางการคมนาคมภายในจังหวัด โดยการคมนาคมทาง
รถยนต์  ในปัจจุบันภายในจังหวัดสามารถติดต่อถึงกันได้ทุกอ าเภอ สภาพของทางส่วนใหญ่ลาดยาง รายละเอียด
ระยะทางจากอ าเภอเมืองสุพรรณบุรีถึงอ าเภอต่างๆ  มีดังนี้  

1.  อ าเภอบางปลาม้า  ระยะทาง 10  กิโลเมตร 
2.  อ าเภอศรีประจันต์  ระยะทาง 20  กิโลเมตร 
3.  อ าเภอดอนเจดีย์  ระยะทาง 31  กิโลเมตร 
4.  อ าเภออู่ทอง  ระยะทาง 32  กิโลเมตร 
5.  อ าเภอสามชุก  ระยะทาง 39  กิโลเมตร 
6.  อ าเภอเดิมบางนางบวช ระยะทาง 54  กิโลเมตร 
7.  อ าเภอหนองหญ้าไซ  ระยะทาง 58  กิโลเมตร 
8.  อ าเภอสองพี่น้อง   ระยะทาง 70  กิโลเมตร 
9.  อ าเภอด่านช้าง  ระยะทาง 77  กิโลเมตร 
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ส่วนที่  2 
 
 

ผลการวิเคราะห์สถานภาพสถานศึกษา 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการจัดท าแผนกลยุทธ์ในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการที่
เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วม และการให้ความรู้แก่บุคลากร ซึ่งบุคลากรของศูนย์การศึ กษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี และมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายได้ร่วมกันระดมความคิดจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน การจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะ 5 ปี โดยเริ่มจากให้บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรีทุกคน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอก และภายใน  
โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งที่เป็นโอกาสและอุปสรรค  
ซึ่งมีอยู่ 4 ด้าน คือ 

๑. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) 
๒. ด้านเทคโนโลย ี(Technology) 
๓. ด้านเศรษฐกิจ (Economic) 
๔. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politics and Laws) 
และได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี                    

ที่แสดงถึงจุดอ่อนและจุดแข็งในการพัฒนาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี   
โดยมีปัจจัยที่ใช้วิเคราะห์  6  ด้าน คือ 2 S  4 M ประกอบด้วย 

 

1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure and Policy) 
2. ด้านการบริหารและผลผลิต (Strategy and Output) 
3. ด้านบุคลากร (Man) 
4. ด้านการเงิน (Money) 
5. ด้านวัสดุอุปกรณ์  (Material) 
6. ด้านการบริหารและการจัดการ (Management) 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ระบุผลสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่
เป็นโอกาส และอุปสรรค 

 บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมกันวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยจ าแนกปัจจัยในการ
วิเคราะห์  4 ด้าน คือ 
 1. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นปัจจัยที่ เป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค กล่าวคือ                   
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในเขตโครงสร้างทางชุมชนไม่ซับซ้อน  
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ชุมชน มีส่วนร่วม สนับสนุน ระดมทุน และทรัพยากรด้าน
การศึกษาเพื่อคนพิการ ส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางศึกษา และได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตมากขึ้นส่วน
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค คือ ภาระการเลี้ยงดูผู้พิการ ส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของผู้สูงอายุ ผู้ปกครองบางส่วนมีความเชื่อ
และเจตคติ ที่ไม่ดีต่อภาวะความคนพิการของบุตรหลาน จึงท าให้ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 
 2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคมากกว่าโอกาส กล่าวคือ ศูนย์เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ด้านสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ที่หลากหลาย เพื่อให้ คนพิการสามารถเข้าถึง และใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้มีแหล่งศึกษาค้นคว้าที่
สะดวก รวดเร็วส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของศูนย์ฯ คือ ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็วท าให้บุคลากร  คนพิการ และผู้ เกี่ยวข้อง ขาดทักษะความช านาญในการใช้ เทคโนโลยี 
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์  นอกจากนั้นระบบอินเตอร์เน็ตยังมีความล่าช้า ไม่ครอบคลุมพื้นที่บริการ 
 3.  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยที่มีโอกาสมากกว่าอุปสรรค กล่าวคือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  มีภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมือง การเดินทางสะดวก ส่งผลให้บุคคลภายนอก 
ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วม และสนับสนุนด้านงบประมาณ ทุนทรัพย์ อุปกรณ์ สื่อ การเรียนการสอน 
และกิจกรรมต่างๆ  เนื่องจากพื้นฐานด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว รายได้ของ
ประชากรอยู่ในเกณฑ์ดีท าให้มีการกระจายรายได้สู่ชมชน และผู้ปกครองมีงานท า ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรค  
คือ มีการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลตลอดเวลา และไม่มีการระดมทุนด้านการจัด
การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างเป็นรูปธรรม  
 4.  ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย  เป็นปัจจัยที่เป็นโอกาสมากกกว่าอุปสรรค กล่าวคือ ปัจจัยที่เป็น
โอกาส ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) พระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาที่ชัดเจนท าให้ได้รับการสนับสนุนด้านนโยบาย  งบประมาณ การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีจากหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน และท้องถิ่นมีการน าแผนส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ
จังหวัดสุพรรณบุรี ลงไปสู่แผนพัฒนาชีวิตคนพิการในชุมชน  ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรค คือ กฎหมายยังมีช่องโหว่
ให้บุคคลเลือกปฏิบัติกับคนพิการ นโยบายการจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงตามผู้บริหารระดับสูง ท าให้บุคคลที่
ความต้องการจ าเป็นพิเศษยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา และบริการทางการแพทย์ได้ 

ผลจากการวิ เคราะห์ปัจจัยทั้ ง  4 ด้าน สรุปได้ว่ า  ศูนย์การศึกษาพิ เศษ เขตการศึกษา 5  
จังหวัดสุพรรณบุรี  มีปัจจัยที่เป็นโอกาสมากกว่าเป็นอุปสรรค ท าให้ศูนย์ฯ สามารถจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ
ได้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.  2545) และ
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551  แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีปัจจัยอุปสรรคที่ส่งผลให้
การพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์เป็นไปอย่างล่าช้าบางก็คือ การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐมีความล่าช้า 
รวมทั้ งความเชื่ อและค่านิยมทางของผู้ปกครอง ส่ งผลกระทบต่ อการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ  
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท าให้บุคลากร  คนพิการ และผู้เกี่ยวข้อง ขาดทักษะความ
ช านาญในการใช้เทคโนโลยี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์  นอกจากนั้นระบบอินเตอร์เน็ตยังมีความล่าช้า  
ไม่ครอบคลุมพื้นที่บริการ 
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 2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ระบุผลสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เป็น 
จุดแข็ง และจุดอ่อน 

 คณะท างานได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนจากปัจจัยที่ได้วิเคราะห์ 
6 ด้าน คือ 

1. ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบายของศูนย์ฯ เป็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็งมากกว่าเป็นจุดอ่อน  กล่าวคือ 
ในการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ มีการก าหนดโครงสร้างบริหารที่ชัดเจน ผู้บริหาร และหัวหน้าฝุาย
บริหารงานตามโครงสร้างเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั้งภายในและภายนอก มีการ
ก าหนดนโยบายที่ชัดเจนสามารถน าไปสู่ปฏิบัติได้ มีการแบ่งภาระงานตามความรูค้วามสามารถของบุคลากรอย่าง
เหมาะสม มีนโยบายด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ทุกคนมีส่วนร่วม ส่งผลให้ผู้เรียนหรือผู้มารับบริการเกิด
ความพึงพอใจทั้งภายในและภายนอกจังหวัด ส่วนปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน คือ บุคลากรยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ และยังไม่สามารถนิเทศติดตามงานในโครงสร้างได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจากศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานนโยบายค่อนข้างมาก เป็นต้น 

2. ปัจจัยด้านบริการและผลผลิต เป็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีหลักสูตรเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของ  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 255 และหลักสูตรการด ารงชีวิตส าหรับ
บุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จั งหวัดสุพรรณบุรี  
พุ ท ธศั ก ร าช  25 ๖๐  มี ก า ร จั ด บร ร ย าก าศสภาพแวดล้ อ ม  และมี แหล่ ง เ รี ย น รู้ ที่ ห ล า กหลาย  
ซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้ สามารถจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ให้แก่เด็กพิการตรงกับความต้องการจ าเป็นเฉพาะบุคคลและสอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
ท าให้เด็กพิการที่ได้รับบริการอย่างต่อเนื่องมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เด็กพิการ  
มีการให้บริการเด็กพิการ ทั้ง 9 ประเภท โดยจัดรูปแบบการให้บริการ 4 รูปแบบ ได้แก่ การให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมภายในศูนย์ ทั้งประจ าและไป -กลับ การให้บริการที่บ้าน และชุมชน  
โดยมีการให้บริการเด็กพิการรุนแรงที่บ้าน จัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และหน่วยบริการศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี การให้บริการในโรงเรียนเรียนรวม และการให้บริการเด็ก
เจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาผู้ปกครอง อาสาสมัครในชุมชนให้สามารถดูแล
ช่วยเหลือเด็กพิการได้ 

 ส่วนปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน คือ เด็กพิการบางรายมารับบริการไม่ต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
มีความหลากหลายแต่ยังไม่ครอบคลุมกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนทุกคน 

 3. ปัจจัยด้านบุคลากร เป็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็งมากกว่าเป็นจุดอ่อน กล่าวคือ บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย มีเจตคติที่ดีต่อการ
พัฒนาเด็กพิการ มีขวัญก าลังใจ มีความสามัคคี มีความเสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ บุคลากร
ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าวิชาชีพโดยการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น  
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 ส่วนปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน คือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีอัตราก าลัง 
และนักสหวิชาชีพไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เช่น นักแก้ไขการพูด นักกิจกรรมบ าบัด นักจิตวิทยา เป็นต้น   
มีการปรับเปลี่ยนบุคลากร เข้าออกบ่อยครั้งท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง 
 4. ปัจจัยด้านการเงิน เป็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ ท าให้มีความคล่องตัวในการเบิกจ่าย   
มีระเบียบการปฏิบัติและหลักฐานในการเบิกจ่ายสามารถตรวจสอบได้  มีหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน
งบประมาณต่างๆอย่างต่อเน่ือง เช่น การเลี้ยงอาหารกลางวัน การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ปัจจัย
ที่เป็นจุดอ่อน คือ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรยังไม่เพียงพอ เช่น งบประมาณในการจัดการศูนย์การเรียน
เฉพาะความพิการ   

 5. ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ เป็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
มีการผลิต จัดหาและน าวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม  มาใช้ประกอบการให้บริการและการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ   
มีครุภัณฑ์ทางเทคโนโลยีที่พร้อมและสามารถใช้ประโยชน์ได้ ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน คือ การใช้วัสดุอุปกรณ์  
และครุภัณฑ์ ยังไม่เกิดความคุ้มค่าเท่าที่ควร และยังขาดช่างเทคนิคเฉพาะทางที่สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช ารุด
เสียหายได้ 

 6. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ เป็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีแผนพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน งานโครงการมีการด าเนินงานตามแผนที่วาง
ไว้ และมีระบบการนิเทศ ติดตามผล และประเมินผลชัดเจน ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการบริหาร และได้รับ
ไว้วางใจจากหน่วยงานต้นสังกัด มีทีมบริหารที่เข้มแข็ง มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น  มีการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  ส่วนปัจจัยเป็นจุดอ่อน   
การรายงานผลการปฏิบัติงานยังไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร และการจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นระบบ  

 ตามปัจจัยทั้ง 6 ด้าน สรุปได้ว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีปัจจัยที่เป็น
จุดแข็งมากกว่าเป็นจุดอ่อน กล่าวคือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีการก าหนด
โครงสร้างบริหารที่ชัดเจน ผู้บริหาร และหัวหน้าฝุายบริหารงานตามโครงสร้างเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  
เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั้งภายในและภายนอก มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนสามารถน าไปสู่ปฏิบัติได้ มีการ
แบ่งภาระงานตามความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างเหมาะสม มีนโยบายด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
ทุกคนมีส่วนร่วม ส่งผลให้ผู้เรียนหรือผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งภายในและภายนอกจังหวัด มีหลักสูตร
เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จั งหวัดสุพรรณบุรี 
พุ ทธศั กร าช  25๖๐ และหลั กสู ตรการด า ร งชี วิ ตส าหรั บบุ คคลที่ มี ความต้ อ งการจ า เป็นพิ เศษ  
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 25๖๐  มีการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม และมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้ สามารถจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้แก่เด็กพิการตรงกับความต้องการจ าเป็นเฉพาะบุคคลและ
สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ท าให้เด็กพิการที่ได้รับบริการอย่างต่อเนื่องมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  มีการให้บริการเด็กพิการ ทั้ง 9 ประเภท โดยจัดรูปแบบการให้บริการ 4 รูปแบบ 
ได้แก่ การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมภายในศูนย์ ทั้งประจ าและไป-กลับ   
การให้บริการที่บ้าน และชุมชน โดยมีการให้บริการเด็กพิการรุนแรงที่บ้าน จัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 
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และหน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี การให้บริการในโรงเรียนเรียนรวม 
และการให้บริการเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาผู้ปกครอง อาสาสมัครในชุมชน 
ให้สามารถดูแลช่วยเหลือ  เด็กพิการได้บุคลากรศูนย์ฯ มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาเด็กพิการ  มีขวัญก าลังใจมีความสามัคคี มีความเสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพี ยร 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าวิชาชีพ
โดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ ท าให้มี 
ความคล่องตัวในการเบิกจ่าย มีระเบียบการปฏิบัติและหลักฐานในการเบิกจ่ายสามารถตรวจสอบได้ มีหน่วยงาน
ภายนอกให้การสนับสนุนงบประมาณต่างๆอย่างต่อเนื่อง เช่น การเลี้ยงอาหารกลางวัน การสนับสนุนการจัด
กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีมีวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เพียงพอในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน มีการผลิต จัดหาและน าวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม  มาใช้ประกอบการให้บริการและการ
พัฒนาศักยภาพเด็กพิการ มีครุภัณฑ์ทางเทคโนโลยีที่พร้อมและสามารถใช้ประโยชน์ได้ 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีแผนพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน งานโครงการมี
การด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ และมีระบบการนิเทศ ติดตามผล และประเมินผลชัดเจน ผู้บริหารมีภาวะผู้น าใน
การบริหาร และได้รับไว้วางใจจากหน่วยงานต้นสังกัด มีทีมบริหารที่เข้มแข็ง มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีการน าผล การด าเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 

 ส่วนที่เป็นจุดอ่อน คือ บุคลากรยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และยังไม่สามารถนิเทศติดตาม
งานในโครงสร้างได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจากศูนย์ฯ มีภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานนโยบาย
ค่อนข้างมาก เด็กพิการบางรายมารับบริการไม่ต่อเน่ือง การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความหลากหลายแต่ยังไม่
ครอบคลุมกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนทุกคน ศูนย์ฯ มีอัตราก าลัง และนักสหวิชาชีพไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการ เช่น นักแก้ไขการพูด นักกิจกรรมบ าบัด นักจิตวิทยา เป็นต้น มีการปรับเปลี่ยนบุคลากร เข้าออก
บ่อยครั้งท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรยังไม่เพียงพอ เช่น งบประมาณในการจัดการ
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ การใช้วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ยังไม่เกิดความคุ้มค่าเท่าที่ควร ยังขาด 
ช่างเทคนิคเฉพาะทางที่สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหายได้ การรายงานผลการปฏิบัติงานยังไม่ต่อเนื่อง
เท่าที่ควร และการจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นระบบ 

 
 3.  ผลการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา 
 ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในมาประเมินสถานการณ์  สามารถประเมิน

สถานภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ในลักษณะ “เอื้อและแข็ง” กล่าวคือ 
สภาพแวดล้อมภายนอกเอื้อต่อการจัดการศึกษาและสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็งต่อการด าเนินงาน  
ท าให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเชิงรุก  
และพัฒนารูปแบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  ภายใต้ปัจจัยด้านการเมืองและการปกครอง ตลอดจน
โครงสร้าง นโยบาย ระบบการบริหารจัดการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
ที่ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ดังนั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5  จังหวัดสุพรรณบุรี  จึงมุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการทางการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามมาตรฐานการศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
จากภาคีเครือข่าย เพื่อให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยการพัฒนาคนพิกา รทุกคน
อย่างเหมาะสม ทุกกลุ่มเปูาหมาย ตลอดจนพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ของผู้ปกครอง ชุมชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่  3  
 

ทิศทางการจัดการศึกษา 
 

1. ปรัชญา  

          คนพิการทุกคนสามารถพัฒนาได้  เมื่อได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 

2. คติพจน์  

  ศูนย์ ฯ เขต 5     มุ่งมั่น  สร้างสรรค ์
  รวมพลัง  ศรัทธา   พัฒนาผู้พิการ 

3.  สีประจ าหน่วยงาน  

  สีฟูา หมายถึง  อนาคตอันสดใส  ของเด็กพิการในวันข้างหน้า 
  สีขาว หมายถึง  ความบริสทุธิ์ ที่ปรารถนาซึ่งความรกั ความเมตตา และความเข้าใจจากสังคม 

4.  อัตลักษณ ์ สุขภาพจิตสดใส   สุขภาพกายแข็งแรง 

5.  เอกลักษณ์ บริการเป็นหน่ึง    เข้าถึงทุกกลุ่มเปูาหมาย 

6.  วิสัยทัศน์   

เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการตามมาตรฐาน  
          โดยการมีส่วนรว่ม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

7.  พันธกิจ 

 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการตามาตรฐานวิชาชีพ 

 ๒. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม ระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดการเรียนรู้และ
บริการทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 

 ๓. จัดและส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการทางการศึกษาส าหรับคนพิการอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม  
ของภาคีเครือข่าย 

๕. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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7. เป้าประสงค ์
 

 ๑. ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการตามาตรฐานวิชาชีพ 
 ๒. ครูและบุคลากรจัดท าวิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม ระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดการ
เรียนรู้และบริการทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 

 ๓. คนพิการได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๔. มีระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

 ๕. มีระบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

๙. กลยุทธ์การพัฒนาองค์กร  

 ๑. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 

 ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 



แผนพัฒนาการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  
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ส่วนที่  4 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑. ครูและบุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นการ
จัดการศึกษาส าหรับคน
พิการตามมาตรฐาน
วิชาชพี 

๑.ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามคีวามรู้ ความ
เชี่ยวชาญดา้นการจัดการศึกษา 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๑. โครงการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธี
การเรียนผ่านการมอง (Visual Strategies) 
     : กิจกรรมการส่งเสรมิการแลกเปลี่ยนรูปภาพเพื่อ 
การสื่อสาร (PECS)   
      : กิจกรรมการจดัการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบทีช 
(TEACCH ) 
     : กิจกรรมการจัดรูปแบบการเรียนรู้โดยใชร้ะบบ 
กล่องงาน (Work Boxes System) 
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ  PLC 
(Professional   Learning  Community )  “ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชพี” 
๓. โครงการทักษะการคุน้เคยกับสภาพแวดล้อมและการ
เคลื่อนไหว (O&M)   
๔. โครงการพัฒนาองคก์รศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุร ี
๕. โครงการภาษามือวันละค า 



แผนพัฒนาการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
       ๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ส าหรับ

บุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
     : กิจกรรมประกวดสือ่การเรียนรู้ 
     : กิจกรรมสื่อเพื่อน้อง 
๗. โครงการให้ความรู้เกีย่วกับระเบียบพัสดุ การเงิน และ
งานสารบรรณ 
๘. โครงการส่งเสริมการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 
๙. โครงการธรรมะพัฒนาจิต  
๑๐. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาของศูนย์การศกึษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุร ี
     : การปรับปรุงแผนพัฒนาการศกึษา 
     : การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๑. โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้การจัด
การศกึษาส าหรับคนพิการ 
      : การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลความรู ้
      : การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลความสื่อการเรียนรู้ 
๑๒. โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพศูนย์การศกึษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุร ี

๒. จ านวนของครูและบุคลากรมี
ความกา้วหน้าในวชิาชพี 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๑. โครงการพัฒนาองคก์รศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุร ี



แผนพัฒนาการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  
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กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๒. ครูและบุคลากรจัดท า
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
นวัตกรรม ระบบข้อมูล
สารสนเทศ การจัดการ
เรียนรู้และบริการทาง
การศกึษาส าหรับคน
พิการ 

๑.ร้อยละของครูมีการจดัท าวิจัยเกี่ยวกับ
การจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. โครงการส่งเสริมการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

๒.ร้อยละของสื่อนวัตกรรมมีความเหมาะสม
กับการจดัการเรียนรู้ส าหรับคนพิการ 

๗๐ 
 

๗๕ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑. โครงการส่งเสริมการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 
๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ส าหรับ
บุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
     : กิจกรรมประกวดสือ่การเรียนรู้ 
     : กิจกรรมสื่อ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่น้อง 
๓. โครงการพัฒนาทกัษะการใช ้ICT เพื่อการเรียนรู้  
(การตดัต่อ/ การน าเสนอ /การท าวีดีโอ) 
๔. โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้การจดัการศึกษา
ส าหรับคนพิการ 
      : การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลความรู ้
      : การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลความสื่อการเรียนรู้ 

๓.ร้อยละของหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและ
สอดคล้อง ตามช่วงวัยและประเภทความพิการ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 

๔.มีระบบสารสนเทศที่ทนัสมัยและใช้ได้จริง 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑. โครงการพัฒนาทกัษะการใช ้ICT เพื่อการเรียนรู้ 
(การตดัต่อ/ การน าเสนอ /การท าวีดีโอ) 
๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการเรียนรู้
และบริการทางการศึกษาส าหรับคนพิการ  



แผนพัฒนาการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  
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กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๓. คนพิการได้รับบริการทาง
การศกึษาอย่างทั่วถึง และมคีุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา 
 

๑.ร้อยละของคนพิการในจังหวัด
สุพรรณบุรีได้รับบริการทาง
การศกึษา 

๗๐ 
 

๗๕ 
 

๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑. โครงการส่งเสริมระบบการให้บริการเทคโนโลยี  
สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการ และความชว่ยเหลืออื่น
ใดทางการศึกษา 
๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ส าหรับ
บุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
     : กิจกรรมประกวดสือ่การเรียนรู้ 
     : กิจกรรมสื่อ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่น้อง 
๓. โครงการเยี่ยมบ้านนกัเรียน 

๒.ร้อยละของผู้เรียนมีพฒันาการ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามมาตรฐานการศึกษา  

๙๐ 
 
 

๙๒ 
 

๙๕ ๙๖ ๙๗ ๑. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต   
๒. โครงการออกก าลังกายในน้ า 
๓. โครงการวันส าคัญ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  
๔. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๕. โครงการ 5 ส.   
๖. โครงการพัฒนาความร่วมมือส าหรับคนพิการโดยภาคี
เครือข่าย 
     : กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
เด็กพิเศษ และผู้เกี่ยวข้อง โดยความรว่มมือวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีสพุรรณบุร ี
๗. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 



แผนพัฒนาการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
       ๘. โครงการกีฬาสัมพันธศ์ูนย์การศึกษาพิเศษ  

เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุร ี
๙. โครงการช่วยกันแยก “ขยะ” ด้วยสองมือเพื่อ....เรา 
๑๐. โครงการอาชาบ าบัด 
๑๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ส าหรับ
บุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
     : กิจกรรมประกวดสือ่การเรียนรู้ 
     : กิจกรรมสื่อ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่น้อง 

๓. แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกที่สอดคลอ้งและ
เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็น
พิเศษของแต่ละบุคคล 

มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 

มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 

มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 

มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 

มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 

๑. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ส าหรับ
บุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
     : กิจกรรมประกวดสื่อการเรียนรู ้
     : กิจกรรมสื่อ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่น้อง 
๓. โครงการพัฒนาศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ส าหรับคนพิการ 
๔. โครงการพัฒนาความร่วมมือส าหรับคนพิการโดยภาคี
เครือข่าย 
     : กิจกรรมปฏิบัติการให้บริการประชาชน(ผู้ว่าสัญจร) 
๕. โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้การจดัการศึกษา
ส าหรับคนพิการ 
      : การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลความรู ้
      : การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลความสื่อการเรียนรู้ 



แผนพัฒนาการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  
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กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๔. มีระบบการบริหารจดั
การศกึษาตามหลักธรรมาภิบาล
ด้วยกระบวนการมีสว่นรว่ม ของ
ภาคีเครือข่าย 

๑. สถานศึกษามีคู่มือ 
การปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาครบทุก
กลุ่ม/ทุกงาน 

มีคู่มือ การปฏบิัติงานของ
สถานศึกษาครบทุกกลุ่ม/ทุกงาน 

มีคู่มือ การปฏบิัติงานของ
สถานศึกษาครบทุกกลุ่ม/ทุกงาน 

มีคู่มือ การปฏบิัติงานของ
สถานศึกษาครบทุกกลุ่ม/ทุกงาน 

มีคู่มือ การปฏบิัติงานของ
สถานศึกษาครบทุกกลุ่ม/ทุกงาน 

มีคู่มือกาปฏบิัติงานของ
สถานศึกษาครบทุกกลุ่ม/ทุกงาน 

กลุ่มบริหารงานทั้ง ๔ ฝา่ย 

๒.สถานศึกษามี
แผนพัฒนาการจัด
การศกึษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพการศกึษาของศนูย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุร ี
      : การปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา 
      : การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศกึษา 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 ๓.ร้อยละของภาคี

เครือข่ายมีส่วนร่วม
การบริหารการจดั
การศกึษา 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก  
๒. โครงการวันส าคัญ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  
๓. โครงการส่งเสริมระบบการให้บริการเทคโนโลยี  
สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการ และความชว่ยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา 
๔. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๕. โครงการพัฒนาศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ส าหรับคนพิการ 
๖. โครงการพัฒนาความร่วมมือส าหรับคนพิการโดยภาคี
เครือข่าย 
     : กิจกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงความรว่มมือระห่าง
ศูนย์ฯกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     : กิจกรรมปฏิบัติการให้บริการประชาชน(ผู้ว่าสัญจร) 
     : กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเด็กพิเศษ 
และผู้เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือวทิยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนีสุพรรณบุร ี
๗. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการเรียนรู้
และบริการทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕. มีระบบการบริหารจดัการและ
การจดัการเรียนรูต้ามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

๑.ร้อยละของครู
จัดการเรียนรูต้ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. โครงการวันส าคัญ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 
๓. โครงการพัฒนาศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ส าหรับคนพิการ 
๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ส าหรับบุคคลที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
     : กิจกรรมประกวดสือ่การเรียนรู ้
     : กิจกรรมสื่อเพื่อน้อง 
๕. โครงการช่วยกันแยก “ขยะ” ด้วยสองมือเพื่อ....เรา 
๖. โครงการธรรมะพัฒนาจิต 

๒.ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. โครงการโรงเรียนคุณธรรม  
๓. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก  
๔. โครงการวันส าคัญ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 
๕. โครงการช่วยกันแยก “ขยะ” ด้วยสองมือเพื่อ....เรา 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 ๓.ร้อยละของแหล่ง
เรียนรู้ตอบสนองต่อ
การจดัการเรียนรูต้าม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ส าหรับบุคคลที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
     : กิจกรรมประกวดสือ่การเรียนรู้ 
     : กิจกรรมสื่อเพื่อน้อง 
๓. โครงการพัฒนาศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ส าหรับคนพิการ 
๔. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย  
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ส่วนที่  5 
 

โครงการกิจกรรม / กิจกรรม  ระยะ  5  ปี 
 

 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ กลุ่มงาน/งานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

โครงการที่ 1 
 โครงการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนผ่านการมอง  
(Visual Strategies) 

 
50,000 

 
36,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

งานวิชาการ 

โครงการที่ 2 
โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ  PLC (Professional   Learning  
Community )  “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 

 
5,000 

 
15,600 

 
5,000 

 
5,000 

 
5,000 

งานวิชาการ 

โครงการที่ 3  
โครงการทักษะการคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (O&M)   

10,000 15,600 10,000 10,000 10,000 งานวิชาการ 

โครงการที่ 4 
โครงการพัฒนาองค์กรศนูย์การศึกษาพิเศษ เขตการศกึษา 5 จังหวดัสุพรรณบุรี 

130,00 150,000 150,000 150,000 150,000 งานบริหารทั่วไป 

โครงการที่ 5 
โครงการภาษามือวันละค า 

10,000 1๒,000 10,000 10,000 10,000 งานบุคคล 

โครงการที่ 6 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 งานวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ กลุ่มงาน/งานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

โครงการที่ 7 
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ การเงิน และงานสารบรรณ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 งานแผนงานและ
งบประมาณ 

โครงการที่ 8 
โครงการส่งเสริมการจดัท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

17,000 17,000 20,000 20,000 20,000 งานวิชาการ 

โครงการที่ 9 
โครงการธรรมะพัฒนาจติ 

๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ งานบุคคล 

โครงการที่ 10 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคณุภาพการศกึษาของศูนย์การศกึษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุร ี

 
15,000 

 
150,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

งานแผนงานและ
งบประมาณ 

โครงการที่ 11 
โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรูก้ารจัดการศกึษาส าหรับคนพิการ 

 
30,000 

 
๔๔,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

งานวิชาการ 

โครงการที่ ๑๒ 
โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕   
จังหวัดสุพรรณบุร ี

๕,000 ๕,000 ๕,000 ๕,000 ๕,000 งานบริหารทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ กลุ่มงาน/งานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

โครงการที่ 1 
โครงการส่งเสริมการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ก. ๑ ก. ๑ ก. ๑ ก. ๑ ก. ๑ 
งานวิชาการ 

 
โครงการที่ 2 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการ 
จ าเป็นพิเศษ 

ก. ๑ ก. ๑ ก. ๑ ก. ๑ ก. ๑ 
งานวิชาการ 

 

โครงการที่ 3 
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้  
(การตัดต่อ/ การน าเสนอ /การท าวีดีโอ) 

10,000 15,000 15,000 15,000 15,000 งานบุคคล 

โครงการที่ 4 
โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ก. ๑ ก. ๑ ก. ๑ ก. ๑ ก. ๑ งานวิชาการ 

โครงการที่ 5 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

งานวิชาการ 
 

โครงการที่ 6 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้และบริการทางการศึกษา
ส าหรับคนพิการ 

15,000 10,000 10,000 15,000 15,000 งานบริหารทั่วไป 

โครงการที่ 7 
โครงการส่งเสริมระบบการให้บริการเทคโนโลยี  
สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 

396,000 600,000 600,000 650,000 650,000 งานวิชาการ 

*** หมายเหตุ... ก. ๑ หมายถึง งบประมาณระบใุนกลยุทธ์ที่ ๑   ก.๒ หมายถึง งบประมาณระบใุนกลยุทธ์ที ่๒   
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ กลุ่มงาน/งานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

โครงการที่ 8 
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
งานวิชาการ 

 
โครงการที่ 9 
โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต   

40,000 40,000 40,000 45,000 45,000 
งานวิชาการ 

 
โครงการที่ 10 
โครงการออกก าลังกายในน้ า 

30,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
งานวิชาการ 

 
โครงการที่ 11 
โครงการวันส าคัญ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 

40,000 42,000 45,000 45,000 45,000 
งานวิชาการ 

 
โครงการที่ 12 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

100,000 50,000 50,000 45,000 45,000 
งานวิชาการ 

 
โครงการที่ 13 
โครงการ 5 ส.   

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
งานบริหารทั่วไป 

 
โครงการที่ 14 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

30,000 50,000 10,000 10,000 10,000 งานวิชาการ 

โครงการที่ 15 
โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 

20,000 20,000 25,000 25,000 30,000 งานบริหารทั่วไป 

โครงการที่ 16 
โครงการพัฒนาความร่วมมือส าหรับคนพิการโดยภาคีเครือข่าย 

5,000 ๓๔,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000 งานบริหารทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ กลุ่มงาน/งานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

โครงการที่ 17 
โครงการช่วยกันแยก “ขยะ” ด้วยสองมือเพื่อ....เรา 

10,000 23,000 10,000 10,000 10,000 งานบริหารทั่วไป 

โครงการที่ 18 
โครงการอาชาบ าบัด 

26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 งานวิชาการ 

โครงการที่ 19 
โครงการพัฒนาศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ส าหรับคนพิการ 

2,000,000 3,500,000 2,00,000 2,800,000 3,000,000 งานบริหารทั่วไป 

*** หมายเหต ุ

ก. ๑ หมายถึง งบประมาณระบใุนกลยุทธ์ที ่๑    
ก.๒ หมายถึง งบประมาณระบใุนกลยุทธ์ที ่๒   
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กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ กลุ่มงาน/งานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

โครงการที่ 1 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคณุภาพการศกึษาของศูนย์
การศกึษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวดัสุพรรณบุร ี
      : การปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา 
      : การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ก.๑ ก.๑ ก.๑ ก.๑ ก.๑ 
งานแผนงานและ

งบประมาณ 

โครงการที่ 2 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก 

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 งานบริหารทั่วไป 

โครงการที่ 3 
โครงการวันส าคัญ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 

ก.๒ ก.๒ ก.๒ ก.๒ ก.๒ งานวิชาการ 

โครงการที่ 4 
โครงการส่งเสริมระบบการให้บริการเทคโนโลยี  
สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการ และความชว่ยเหลืออื่นใดทาง
การศกึษา 

ก.๒ ก.๒ ก.๒ ก.๒ ก.๒ งานวิชาการ 

โครงการที่ 5 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ก.๒ ก.๒ ก.๒ ก.๒ ก.๒ งานวิชาการ 

โครงการที่ 6 
โครงการพัฒนาศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ส าหรับคนพิการ 

ก.๒ ก.๒ ก.๒ ก.๒ ก.๒ งานบริหารทั่วไป 

โครงการที่ 7 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้และบริการทาง
การศึกษาส าหรับคนพิการ 

ก.๒ ก.๒ ก.๒ ก.๒ ก.๒ งานบริหารทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ กลุ่มงาน/งานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

โครงการที่ 8 
โครงการธรรมะพัฒนาจิต 

ก.๑ ก.๑ ก.๑ ก.๑ ก.๑ งานบุคคล 

โครงการที่ 9 
โครงการพัฒนาความร่วมมือส าหรับคนพิการโดยภาคีเครือข่าย 

ก.๒ ก.๒ ก.๒ ก.๒ ก.๒ งานบริหารทั่วไป 

โครงการที่ 10 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

ก.๒ ก.๒ ก.๒ ก.๒ ก.๒ งานวิชาการ 

โครงการที่ 11 
โครงการช่วยกันแยก “ขยะ” ด้วยสองมือเพื่อ....เรา 

ก.๒ ก.๒ ก.๒ ก.๒ ก.๒ งานบริหารทั่วไป 

โครงการที่ 12 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ส าหรับบุคคลที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 

ก.๑ ก.๑ ก.๑ ก.๑ ก.๑ งานวิชาการ 

โครงการที่ 13 
โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 

ก.๑ ก.๑ ก.๑ ก.๑ ก.๑ งานวิชาการ 

โครงการที่ 14 
โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 งานบริหารทั่วไป 

*** หมายเหต ุ

ก. ๑ หมายถึง งบประมาณระบใุนกลยุทธ์ที ่๑    
ก.๒ หมายถึง งบประมาณระบใุนกลยุทธ์ที ่๒   
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 ส่วนที่ 6  
  

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสถานศึกษาที่แบ่งโครงสร้าง               
การบริหาร งานออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารแผนงานและ
งบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานทั่วไป การขับเคลื่อนการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานส าหรับจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 
แผนพัฒนาการการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ.2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๕๖๑ มีการน านโยบายด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายเร่งด่วนรัฐมนตรี กลยุทธ์ จุดเน้นของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็นกรอบในการก าหนด อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  
กลยุทธ์ จุดเน้นเพื่อเป็นปัจจัยความส าเร็จและกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 

1. การด าเนินงาน 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีการจัดท าแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ
การ/โครงการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษา และ
เป็นกลยุทธ์ของสถานศึกษา โดยให้ผู้รับผิดชอบงาน โครงการ ด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติเป็นระยะ
ต่อหัวหน้ากลุ่มงาน เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคของงาน โดยอาศัยวงจรคุณภาพ 
PDCA  

PDCA หรือวงจรเดมมิ่ง (Deming) เป็นกระบวนการด าเนินงานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย PDCA  
มาจากค าว่า Plan (การวางแผน) Do (ปฏิบัติ) Check(ตรวจสอบ) และ Act (ด าเนินงานให้เหมาะสม)               
ดังแผนภาพที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้        

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

วางแผน 

ตรวจสอบ 

ด าเนินการได้
เหมาะสม 

วางแผน 

ตรวจสอบ 

ปฏิบัติ 
ด าเนินการได้

เหมาะสม ปฏิบัติ 

(ฝ่ายบริหาร) 

(ครู) 

(ผู้ตรวจสอบและฝ่ายบริหาร) 

(ฝ่ายบริหาร) 

แผนภาพที่ 1  วงจรเดมมิ่ง (Deming) 



แผนพัฒนาการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 

  39 

 

ขั้นการวางแผน (Plan) เป็นการก าหนดกรอบงานที่ต้องการแก้ปัญหา/ต้องการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง รวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ โดยพิจารณาว่า ต้องน าข้อมูลอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ 
แล้วก าหนดทางเลือกในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงดังกล่าว การวางแผน จะช่วยให้สามารถคาดการณ์สิ่งที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
  ขั้นการปฏิบัต ิ(DO) เป็นการลงมือปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนา ตามทางเลือกที่ก าหนดไว้
ในแผน ขณะเดียวกัน มีการตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าด าเนินไปในทิศทางที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
  ขั้นการตรวจสอบ (Check) เป็นการประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และ
พัฒนา ซึ่งท าให้ทราบว่า การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยก าหนด
ความถี่ของการตรวจสอบตามความเหมาะสม 
  ขั้นการด าเนินงานให้เหมาะสม (Act) เป็นการพิจารณาผลการตรวจสอบ และอาจจะน าผลการ
ตรวจสอบมาด าเนินการ 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 ถ้ามีผลการปฏิบัติงานที่ดี จะน ากระบวนการปฏิบัตินั้นมา
จัดท าเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา กรณีที่ 2 ผลงานยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ต้องน าผล
การประเมินมาพิจารณาว่า ควรด าเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อให้บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้  

เมื่อน าวงจร PDCA มาใช้ในการท างานอย่างต่อเน่ือง จะท าให้วงจรดังกล่าวจะหมุนอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้การท างานมีการพัฒนาไปอย่างไม่มีสิ้นสุด ดังแผนภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2  วงจรการท างานเชิงระบบ(PDCA) กับการปรับปรุงอย่างตอ่เน่ือง 

มาตรฐาน 

ระดับที่ 3 

มาตรฐาน 

ระดับที่ 2 

มาตรฐาน 

ระดับที่ 1 

P 

D 

C 

A 

P 

D 

C 

A 

P 

D 

C 

A 

ปรับปรุงอย่าง

ต่อเนื่อง 

ปรับปรุง และยกระดับ 

มาตรฐานเดมิให้สูงขึ้น 
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2. กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ และปัจจัยความส าเร็จ 

1.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ 
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและการท างานแบบมีส่วนร่วม มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติงานให้บรรลุ 
แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น แนวทางการด าเนินงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัต ิ

3.สื่อสารให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจในวิสัยทัศน์ พินธกิจ กลยุทธ์ 
จุดเน้น แนวทางการด าเนินงานและเป้าประสงค์ในการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

4.ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 

5.ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการด าเนินงานเพื่อให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 

6.สร้างกลไกแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ โดยรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณให้ค านึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 
และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น และแนวทางการด าเนินงานและค่าเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้  โดยการบริหารงบประมาณต้องเป็นไปตามการบริหารงบประมาณของกระทรวงการคลังที่ก าหนดไว้ 

3. บทบาทหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง 

ในการด าเนินงานศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  นั้นมีผู้มีส่วนได้         
ส่วนเสียในการบริหารงานหลายด้าน ได้แก่ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวมีบทบาทในการมีส่วนร่วม และหน้าที่ในการพัฒนา 
บริหารและการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกันไป              

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์คณะบุคคลที่ท างานร่วมกับสถานศึกษา เพื่อให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการศึกษาได้ด้วยตนเองได้ตามกรอบที่กฎหมายก าหนด 
ดังนั้นความหลากหลายของบุคคลที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ จึงเอื้อต่อการพัฒนาการศึกษา ที่ต้องอาศัย
ทั้งความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษา ดังนี้  

1) ผู้แทนผู้ปกครอง เป็นผู้สะท้อนปัญหาและความต้องการด้านคุณภาพทางการศึกษาและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนทั้งในส่วนที่คาดหวังและสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและร่วมมือกับ
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2) ผู้แทนครู เป็นผู้มีความช านาญในสายวิชาชีพครูมีความส าคัญต่อการน าเสนอ ข้อมูลด้าน
กระบวนการเรียนรู้ ปัญหา และความต้องการการสนับสนุน ช่วยเหลือ รวมทั้งรายงานผลการจัดการศึกษา 
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3) ผู้แทนองค์กรชุมชน เป็นผู้สะท้อนสภาพของปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนซึ่ง
เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของชุมชน และให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แหล่งเรียนรู้ 

4) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้สะท้อนสภาพปัญหาและความต้องการที่ครอบคลุม
ทั้งเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาและมีความส าคัญต่อสถานศึกษาอย่างยิ่งในเรื่องการขอรับการ
สนับสนุนด้านงบประมาณ ทรัพยากรทางการจัดการศึกษา และเชื่อมโยงแผนพัฒนาการศึกษากับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

5) ผู้ แทนศิษย์ เก่าของสถานศึกษา เป็นผู้ที่ สะท้อนสภาพความรัก และความศรัทธา                 
ความภาคภูมิใจต่อสถาบันการศึกษาที่ตนได้รับการศึกษา ช่วยจรรโลงคุณค่าของสถาบันไปสู่ศิษย์รุ่นหลัง
ให้ประสบความส าเร็จในการศึกษาเช่นกัน 

6) ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ เป็นผู้น าเสนอและเติมเต็มข้อมูล
ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนาซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียน
เป็นคนดีของสังคม 

7) ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในดานต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริม            
ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาได้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้านอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ท าให้สถานศึกษา
มีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน 

8) ผู้บริหารสถานศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการซึ่ง เป็นสัญลักษณ์ของสถานศึกษา              
เป็นบุคคลที่ส าคัญที่จะสะท้อนภาพของการบริหารจัดการ ผู้ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา สร้างแรงจูงใจ 
กระตุ้นการท างาน ทบทวนรายงาน สะท้อนความคิดเปิดโอกาสให้ผู้แทนในแต่ละกลุ่มได้แสดงบทบาท
อย่างเต็มที่ จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม รายงานผลการประชุมและสนับสนุนด้านอุปกรณ์ 
ห้องประชุม วัสดุใช้สอย ฯลฯ รวมทั้งการพิจารณาน ามติ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปสู่
การปฏิบัติ 

ดังนั้น คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลในการบริหารสถานศึกษา                  
แบบมีส่วนร่วม จึงต้องอาศัยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาหลากหลาย และเข้าใจการศึกษา มีความ
มุ่งมั่น มีเวลาที่จะอุทิศแรงกายแรงใจพัฒนาสถานศึกษาของชุมชนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามที่
ชุมชน สังคม และประเทศชาติต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชน สังคมเข้มแข็ง และประเทศชาติก้าวหน้า 

 หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ                    
มีรายละเอียดดั้งนี้ 

หน้าที ่ แนวปฏิบัต ิ
1.ด้านวชิาการ 1.ให้ความเห็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาแนวทางการให้บริการชว่ยเหลือ

ระยะแรกเริ่มและการพฒันาศักยภาพของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับแนว
ทางการให้บริการชว่ยเหลือระยะแรกเริ่มและการพัฒนาศักยภาพ และความ
ต้องการของผู้เรียน  
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หน้าที ่ แนวปฏิบัต ิ
 2.ให้ข้อเสนอแนะ และส่งเสริมสนับสนุนในการจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม 

กระบวนการเรียนรู้ แหลง่เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
3.รับทราบ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบและการด าเนินการตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในการศกึษา 

2.ด้านงบประมาณ 1.ให้ความเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งและการใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษา 
2.ให้ความเห็นข้อเสนอแนะในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ  
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการหารายไดจ้ากทรัพยส์นิของ
สถานศึกษาหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามที่กฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 

3.ด้านการบริหารงานบุคคล 1.ปฏิบัติตามที่กฎหมายว่าดว้ยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.ด้านการบริหารทั่วไป 1.ให้ความเห็น  เสนอแนะ  และให้ค าปรึกษาในการจดัท านโยบาย 
แผนพัฒนาการศกึษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกั
บริหารงานการศึกษาพิเศษ รวมทั้งความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
2.รับทราบ ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนา
คุณภาพการศกึษาและกจิกรรมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ตลอดจนนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ และความตอ้งการของชุมชนและท้องถิ่น และรายงานส านักบริหารงาน
การศกึษาพิเศษ เมื่อสถานศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่ง ตลอดจนนโยบายและแผนงานของกระทรวงศึกษาธกิารส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักบริหารงานการศกึษาพิเศษ และ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
3.ให้ความเห็นข้อเสนอแนะประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนเกี่ยวกับการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้งปกครองดูแลบ ารงุรักษา ใช้ และจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิของสถานศึกษาตามทีก่ฎระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
ก าหนด 
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หน้าที ่ แนวปฏิบัต ิ
 5.ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และให้ค าปรึกษาในการส่งเสริมความเข้มแข็งใน

ชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น 
6.ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา ตามที่กฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ฯลฯ ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 
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