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  เอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2563 เล่มนี้  ศูนย์การศึกษาพิเศษ     เขตการศึกษา 5 
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 การศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี      พร้อมวิเคราะห์นโยบายรัฐบาล 
 กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน             ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความ ต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ตามบริบทของศูนย์
การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานจัดการศึกษาและเป็น
คู่มือติดตามผลการ ดำเนินงานตามนโยบายต่อไป 

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร      เล่มนี้จะเป็น
 ประโยชน์แก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณคณะทำงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน    ท่ีส่วนร่วม ในการ 
 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2563  จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

            กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
                                                  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

ข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไป 
 

ประวัติความเป็นมา 
สืบเนื ่องจาก ปี พ.ศ. 2542 รัฐบาลมีนโยบายที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กพิการ                  

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

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดตั ้งขึ ้นตามมติคณะรัฐมนตรี              
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อม          
เพื่อการส่งต่อ พัฒนาศักยภาพเบื้องต้นให้กับผู้พิการ เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศประสานการจัดการเรียนร่วม 
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เป็นศูนย์วิชาการเพ่ือการวิจัยและพัฒนา จัดให้บริการสำหรับ ผู้พิการทุกประเภท
ในพื้นที่เขตการศึกษา 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 ตั้งอยู่เลขท่ี 85 หมู่ 4 ตำบล          
ทับตีเหล็ก 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 เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนา    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 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป กลุ่มบริหารงานบุคคล 

- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 

- งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม     
(EI) และเตรียมความพร้อม 

- งานส่งเสริม สนับสนุนการจัด                            
การเรียนร่วม การจัดการศึกษาใน
ห้องเรียนคู่ขนาน 

- งานส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและ
ชุมชน  

- งานหน่วยบริการ 

- งานทะเบียนนักเรียน 

- งานวัดผลและประเมินผล 

- งานห้องสมุด 

- งานแหล่งเรียนรู้ 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ 
บริการและความช่วยเหลืออื่นใด       
ทางการศึกษา (ระบบคูปองการศึกษา) 

- งานให้คำปรึกษา แนะแนว และส่งต่อ 

- งานจัดการศึกษาสำหรับเด็กเจ็บป่วย
เรื้อรังในโรงพยาบาล  

- งานหลักสูตร 

- งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

- งานการให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
และเด็กพิการเป็นกรณีพิเศษ 

- งานนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลและ
รายงานผล 

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 

- งานแผนงาน และจัดต้ังงบประมาณ 

- งานศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

- งานการเงิน 

- งานบัญชี 

- งานพัสดุและสินทรัพย์ 

- งานควบคุมภายใน 

- งานนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลและ
รายงานผล 

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 

- งานอาคารสถานที่ 

- งานรักษาความปลอดภัย 

- งานยานพาหนะ 

- งานสัมพันธ์ชุมชน เครือข่าย 
และวิเทศสัมพันธ์ 

- งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 

- งานอนามัย 

- งานโภชนาการ 

- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- งานโสตทัศนูปกรณ์ 

- งานกิจกรรมนักเรียน 

- งานระดมทุนและทรัพยากร 

- งานธุรการและสารบรรณ 

- งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ         
รายงานผล 

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 

- งานสรรหา บรรจุ และแต่งต้ัง 

- งานทะเบียนประวัติบุคลากร 

- งานพัฒนาครู บุคลากร และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

- งานสวัสดิการครูและบุคลากร 

- งานวินัยและรักษาวินัย 

- งานพิจารณาความดีความชอบ 

- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

- งานมาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ 

- งานจัดทำขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษของข้าราชครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคน
พิการ พ.ศ.๒๕๕๖ (พ.ค.ก.) ฯ 

- งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล 

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

คณะกรรมการบริหารศนูย ์ฯ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขัน้พื้นฐาน 

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 ี
 3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีการจัดทำข้อมูลการพัฒนาผู้เรียน
รายบุคคล  

 
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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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 
บ้านพักครู แบบแฟลต ๘ หน่วย 1 2559 ใช้การได้ 
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ข้อมูลด้านนักเรียน 
 

ที ่ จำแนกตามกลุ่มท่ีรับบริการ รวม/คน 
1 นักเรียนพิการรับบริการในศูนย์ 109 
2 นักเรียนพิการรับบริการที่บ้านและชุมชน 57 
3 หน่วยบริการ 125 
4 นักเรียนพิการที่รับบริการที่โรงเรียนเรียนรวม 3,148 
5 นักเรียนรับบริการที่ห้องเรียนเจ็บป่วยเรื้อรัง 17 

รวม  
 
สภาพชุมชน  

จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางด้านทิศตะวักตกของประเทศไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่
ราบลุ ่มแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรีไหลผ่านตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือจรดใต้  อยู ่สูงจาก
ระด ับน ้ำทะเลปานกลาง  3-10 เมตร มีพ ื ้นท ี ่ท ั ้ งหมดประมาณ  5,358.01 ตารางก ิโลเมตร หรือ
ประมาณ  3.3 ล ้ านไร ่ ค ิ ด เป ็นร ้ อยละ5.2 ของพ ื ้ นท ี ่ ภาคกลางอย ู ่ ห ่ า งจากกร ุ ง เทพมหานคร
ประมาณ  107  กิโลเมตร (ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340) โดยทางรถไฟประมาณ  142 กิโลเมตร   
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดจังหวัดอุทัยธานีและชัยนาท ทิศตะวันออก ติดจังหวัด
สิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยา ทิศใต้  ติดจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี และทิศตะวันตก ติดจังหวัด
กาญจนบุรีและอุทัยธานี มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีพื้นที่บางส่วน เป็นที่ราบสูง  โดยมีความ
ลาดเทระหว่าง  0-3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัด ตลอดแนวตั้งแต่เหนือจรดใต้ บริเวณพ้ืนที่
ต่ำสุดอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ คืออยู่สูงจาก ระดับน้ำทะเลปานกลาง เฉลี่ยประมาณ 3 เมตร    ทาง
เหนือของจังหวัดอยู่สูงจากระดับ น้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ  10 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด
สุพรรณบุรีใช้ทำนาข้าวมีแม่น้ำลำคลองหนองบึงอยู่ทั ่วไป  แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านจากเหนือสุดถึง ใต้
สุด ได้แก่แม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำสุพรรณบุรี 

สภาพโดยทั่วไปของจังหวัดสุพรรณบุรี  มีลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลาง กล่าวคือ              
ฤดูร้อนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้พัดผ่านเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์                 
ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ทำให้อากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป ฤดูฝนลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทร
อินเดียพัดผ่านมาในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ทำให้อากาศมีความชุ่มชื้นมีฝนตกโดยทั่วไป  ฤดู
หนาวได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมถึง กลางเดือน
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  
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4. อำเภอเดิมบางนางบวช มีพ้ืนที่ 552.330 ตารางกิโลเมตร 14 ตำบล 119 หมู่บ้าน  
5. อำเภอบางปลาม้า มีพ้ืนที่ 481.298 ตารางกิโลเมตร 14 ตำบล 127 หมู่บ้าน  
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 
ระบบการคมนาคมเป็นโครงสร้างขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญยิ่ งอย่างหนึ่งของจังหวัด 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 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง ในรอบปีที่ผ่านมา 

1. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2. มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
3. มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

สรุป  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  มีผลการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
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ส่วนที่ 2  
ทิศทางและกลยุทธการจัดการศึกษา  

 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี  ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการ
เตรียมความพร้อมเพื่อการส่งต่อ  พัฒนาศักยภาพเด็กพิการที่มีความบกพร่องทุกประเภท ตามหลักสูตรการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง   การประสานการจัดการเรียนร่วม  เป็นศูนย์
วิชาการ  และสารสนเทศ  จัดบริการ  สื่อ  และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ  ฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ และบริการช่วยเหลือด้านอื่นๆ แก่เด็กพิการทั้ง ๙ 
ประเภท โดยจัดรูปแบบการให้บริการ ๔ รูปแบบ คือ การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความ
พร้อมภายในศูนย์ ทั้งประจำและไป-กลับ การให้บริการเด็กพิการที่เรียนอยู่กับบ้าน  การให้บริการในโรงเรยีน
เรียนร่วม  และการให้บริการเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาล โดยมีแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 ๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ และตาม
ความสนใจ  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างปกติสุข 
  ๒) การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้ผู ้พิการได้รับบริการที่
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 จัดและส่งเสร ิมสนับสนุนการให้บร ิการทางการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างทั ่วถึง  

และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
พันธกิจที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 

ของภาคีเครือข่าย 
พันธกิจที่  ๕  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
เป้าประสงค์ (Objectives) 

 
เป้าประสงค์ท่ี ๑ ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตามาตรฐานวิชาชีพ 
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 2563 
 

ประเภทรายรับ ประมาณรายรับปีการศึกษา 
1 เม.ย. 63.-30 ก.ย.63 1 ต.ค. 63- 31 มี.ค. 64 รวม 

1.เงินงบประมาณ    
1.1บุคลากร    

- เงินเดือนพนักงาน
ราชการ 

2,199,321 2,199,321 
4,726,000 

- ค่าจ้างประจำ - - - 
- ค่าจ้างชั่วคราว 1,731,000 1,731,000 3,462,000 
- เงินเพ่ิมจ่ายควบ

เงินเดือน 
- 61,660 

61,660 

1.2งบดำเนินงาน   - 
- ค่าสาธารณูปโภค 270,000 270,000 540,000 
- ค่าตอบแทน 2,664,900 2,211,300 4,876,200 
- ค่าใช้สอย 279,811 621,426 901,237 
- ค่าวัสดุ 362600 479390 841,990 

1.3งบเงินอุดหนุน    
- ค่าอาหาร 974,400 974,400 1,948,800 
- เงินอุดหนุนสื่อ 426,955 426,955 853,910 
- ค่าหนังสือเรียน - 46,600 18,366 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน - 69,900 16,500 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 49,235 49,235 53,535 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 22,900 22,900 45,800 

2.เงินนอกงบประมาณ - - - 
2.1เงินรายได้สถานศึกษา - - - 

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

รวม 8,981,122 9,164,087 18,145,209 
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3.2 ประมาณการรายจ่ายประจำปีการศึกษา 2563  
3.2.1ประมาณการงบประจำตามโครงสร้าง 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

งาน เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งานแผนปฏิบัติการและ
สารสนเทศ 

ร้อยละ 100 - นางสาวพิกุล       ทำบุญตอบ 
นางสาวสุกัญญา   อินทมา 
นายวรรณธนุ       วรรณกิจ 

งานบริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (EI) และเตรียมความ
พร้อม 

 
จำนวน 109 คน 
 

 
30,000 บาท 

 

นางสาวพิกุล  ทำบุญตอบ 
นางสาวขนิษฐา    แสงโยธ ี
นายวรรณธนุ  วรรณกิจ  
 

งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ
เรียนรวมและการจัดการศึกษาใน
ห้องเรียนคู่ขนาน 

- โรงเรียนเรียนร่วม
ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
3 เขตพ้ืนที่การศึกษา 
และห้องเรียนคู่ขนาน 
จำนวน 2 ห้องเรียน 

- นางสาวขนิษฐา    แสงโยธ ี
นางสาววรันธร     มีแก้ว          
นางสาวดวงรัตน์   ยาแสง  
 

งานส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการโดย
ครอบครัวและชุมชน ด้วย
กระบวนการทางการศึกษา 

จำนวน 57  คน 
ค่าน้ำมัน  
ค่าเบี้ยเลี้ยง  

 
70,000 
37,000 

นายสหภัฒน์    เชยล้อมขำ     
นางสาววรรณเลขา ศรีตา   
นางสาวชญานิศ   ศรีมณี 
 

งานหน่วยบริการ จำนวน 125 คน 
ค่าอาหาร 260 วัน 

975,000 นางสาวดนิตา  ศรีภุมมา 
นายพัศพงศ์        สังข์ประเสริฐ   
นางสาวศีรรัตน์    เปียมาลย์     

งานทะเบียนนักเรียน จำนวน 300 คน 3,000 นางสาวสุกัญญา   อินทมา 
นางสาววันเพ็ญ    วรรณกิจ  
นางนงลักษณ์  ยงสม   

งานวัดผลและประเมินผล จำนวน 1 งาน 
 

- นายวรรณธนุ      วรรณกิจ  
นางสาววิรชา      เมืองมูล      
นางสาวขนิษฐา    แสงโยธี  

งานห้องสมุด จำนวน 1 ระบบ 5,000 นางสาววันเพ็ญ  วรรณกิจ  
นางสาวศศิธร      พงษ์เพียร  
นางณัฐฐินันท์  น้อยมา  

งานแหล่งเรียนรู้ 3 แหล่ง 30,000 นายสหภัฒน์    เชยล้อมขำ
นางสาววันวิสาข์  ธชาภินทร์  
นายเมธี         ขันทอง    

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

จำนวน 1 งาน 5,000 นางสาวพิกุล     ทำบุญตอบ  
นางสาววรรณี    สุทธิวงษ์สา  
นางสาววิรชา     เมืองมูล   
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งาน เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งานบริการสิ่งอำนวยความสะดวก 
สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา 
     (ระบบคูปองการศึกษา) 

450 คน 
 

900,000 นางสาวสุกัญญา  อินทมา      
นางสาวขนิษฐา   แสงโยธี  
นายรณชัย        ชาวบ้านซ่อง  

งานให้คำปรึกษา แนะแนว 
ช่วยเหลือและส่งต่อ 
 

100 คน 500 นางสาววรันธร      มีแก้ว 
นางสาวชญานิศ     ศรีมณี   
นางสาวดวงรัตน์    ยาแสง                              

งานการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก
เจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล 

17  คน - นางสาวรพีแพรว  ชาดิษฐ์     
นางสาวณภัทร์สรัล แก้วธาวินวสุ  

งานหลักสูตร 
  
 

ร้อยละ 80 3,000 นายวรรณธนุ   วรรณกิจ  
นางสาวพิกุล    ทำบุญตอบ   
นางสาววิรชา   เมืองมูล  

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ร้อยล  80 5,000 นางสาววิรชา   เมืองมูล  
นางสาวพิกุล    ทำบุญตอบ   
นางสาวสุกัญญา     อินทมา  

งานการให้ความช่วยเหลือเด็ก
ด้อยโอกาสและเด็กพิการเป็น
กรณีพิเศษ 
 

ร้อยละ 60 5,000 นางสาวชญานิศ       ศรีมณี      
นางสาววรรณเลขา   ศรีตา            
นางสาวอรพิน         ศรีเกตุสุข       
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กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
 

งาน เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งานแผนปฏิบัติการและ
สารสนเทศ 

1 เล่ม - นางปุณยนุช      ศิริโรจนมงคล 
นางสาวมณฑา คชาชัย  
นางสาววรรณพร เวียงจันทร์  

งานแผนงานและจัดตั้ง
งบประมาณ  
  

ร้อยละ 100 5,000 นางปุณยนุช      ศิริโรจนมงคล      
นายนิรวิทธิ์       ไกลถิ่น               
นางสาวมณฑา คชาชัย               
 

งานศูนย์ข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ 

ร้อยละ 80 10,000 นายพัฒนากร คำด้วง   
นางสาวกนกอร  สว่างอารมณ์  
นายชนินทร์      ศรีส่อง           

งานการเงิน 
 

ร้อยละ 100 3,000 นางสาววรรณพร เวียงจันทร์ 
นางปุณยนุช ศิริโรจนมงคล
นางสาวนวพัชร์ ชมตา   
 

งานบัญชี 
 

ร้อยละ 100 3,000 นางปุณยนุช ศิริโรจนมงคล
นางสาววรรณพร เวียงจันทร์  
นางสาวนวพัชร์ ชมตา   
 

งานพัสดุและสินทรัพย์ 
 

ร้อยละ 100 10,000 นางสาวมณฑา คชาชัย  
นางสาวณัฐพร เล็กสวัสดิ์   
นางสาวศศิธร     พงษ์เพียร 
นายนิรวิทธิ์       ไกลถิ่น              

งานควบคุมภายใน 
  

ร้อยละ 100 1,000 นายนพธนพงษ์  ภูรัชต์ธนาธปิ 
นางสาวมณฑา   คชาชัย 
นางสาววรรณเลขา   ศรีตา  
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กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
งาน เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

งานแผนปฏิบัติการและ
สารสนเทศ  

 

ร้อยละ 100 - นายสุเมท สว่างอารมณ์  
นายชนินทร์       ศรีส่อง      
นายพัฒนากร คำด้วง    

งานอาคารสถานที่ 
 

ร้อยละ 80 50,000 นายสุเมท   สว่างอารมณ์  
นายวรรณธนุ วรรณกิจ  

งานรักษาความปลอดภัย ร้อยละ 80 20,000 นายสุเมท         สว่างอารมณ์  
นายรณชัย        ชาวบ้านซ่อง       
นายพัฒนากร คำด้วง    

งานยานพาหนะ 
 

ร้อยละ 80 50,000 นายนิรวิทธิ์       ไกลถิ่น      
นางสาวณัฐพร   เล็กสวัสดิ์  
นางสาวศศิธร    พงษ์เพียร   

งานสัมพันธ์ชุมชน เครือข่าย 
และวิเทศสัมพันธ์ 
 

ร้อยละ 80 20,000 นางสาววรันธร   มีแก้ว  
นางสาวศศิธร    พงษ์เพียร  
นางสาวณัฐพร   เล็กสวัสดิ์  

งานประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่
  

ร้อยละ 80 20,000 นางสาวนวพัชร์  ชมตา   
นายชนินทร์        ศรีส่อง             
นางสาวนิรดา     จันทฤกษ์          

งานอนามัย 
 

ร้อยละ 80 10,000 นางสาววรรณี      สุทธวิงษ์สา
นางสาววรรณเลขา   ศรีตา 
นางทิพาพร         ชีพนุรัตน์  

งานโภชนาการ 
 

ร้อยละ 100 1,948,800 นางทิพาพร         ชีพนุรัตน์ 
นายวรกฤต         แสงจันทร์ 
นางสิริลักษณ์      จันทร์แก้ว 

งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 

ร้อยละ 100 20,000 นางณัฐฐินันท์      น้อยมา      
นางทิพาพร         ชีพนุรัตน์
นางสาววรันธร     มีแก้ว   

งานโสตทัศนูปกรณ์ 
 

ร้อยละ 80 10,000 นายชนินทร์        ศรีส่อง           
นายณัฐพร          อินต๊ะวิกุล      
นางสาวนิรดา     จันทฤกษ์   

งานกิจกรรมนักเรียน ร้อยละ 80 30,000 นางสาววันเพ็ญ    วรรณกิจ 
นางนงลักษณ์      ยงสม   
นางสาวมิรันตี      ศรีน้ำเงิน  

งานระดมทุนและทรัพยากร 
 

ร้อยละ 80 5,000 นายเมธี          ขันทอง             
นางสาวนวพัชร์   ชมตา               
นางสาวณัฐพร   เล็กสวัสดิ ์   

งานธุรการและสารบรรณ 
  

ร้อยละ 80 5,000 นางปุณยนุช   ศิริโรจนมงคล  
นางสาวมิรันตี      ศรีน้ำเงิน
นางสาวเด่นภา     ชาไชย      
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

งาน เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ ร้อยละ 100 - นางสาวกัณหา      คงหอม            

นายนพธนพงษ์     ภูรัชต์ธนาธิป     
นางสาวมิรันตี       ศรีน้ำเงิน         

งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 
 

ร้อยละ 100 3,000 นางสาวกัณหา      คงหอม 
นางสาววันวิสาข์    ธชาภินทร์         
นางสาวดวงรัตน์    ยาแสง      

งานทะเบียนประวัติบุคลากร ร้อยละ 80 1,000 นายนพธนพงษ์    ภูรัชต์ธนาธิป 
นางสิริลักษณ์      จันทร์แก้ว  
นางสาวกนกอร  สว่างอารมณ์  

งานพัฒนาครู บุคลากร และ
ผู้เกี่ยวข้อง 
 

ร้อยละ 80 50,000 นางสาวศศิธร      พงษ์เพียร
นางสาวกนกอร  สว่างอารมณ์ 
นางสาวรัตนาภรณ์   โพธิพันเมฆ  

งานวินัยและรักษาวินัย 
 

ร้อยละ 80 3,000 นางสาวกัณหา คงหอม  
นางสาวมิรันตี    ศรีน้ำเงิน  
นางสาววันวิสาข์ ธชาภินทร์          

งานพิจารณาความดีความชอบ ร้อยละ 80 - นางสาวกัณหา   คงหอม     
นางสาววรรณี    สุทธิวงษ์สา              
นางสาวดวงรัตน์ ยาแสง          
นางสาววรรณพร เวียงจันทร์   

งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

ร้อยละ 80 - นางสาวนิรดา     จันทฤกษ์ 
นางสาววันวิสาข์  ธชาภินทร์         
นางณัฐฐินันท์     น้อยมา  

งานมาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ 
 

ร้อยละ 80 - นางสาวดวงรัตน์  ยาแสง  
นายนพธนพงษ์   ภูรัชต์ธนาธปิ    
นางสาววรรณี     สุทธวิงษ์สา        

๑๑.คณะกรรมการจัดทำขอรับเงิน
เพ่ิมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าที่สอนคน
พิการ พ.ศ.๒๕๕๖ (พ.ค.ก.) ขอรับ
เงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มี 
เหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ 
(ค.ค.ศ.) และขอรับเงินค่าตอบพิเศษ
หรือเงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่ง 
พิเศษ (พ.ค.ศ.) 
  

ร้อยละ 100 1,000 นางนงลักษณ์  ยงสม   
นางสาวรัตนาภรณ์   โพธิพันเมฆ       
นางณัฐฐินันท์      น้อยมา  
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3.2.2 รายจ่ายพัฒนาคุณภาพตามกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ที ่ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ สนอง

มาตรฐาน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 . โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธี
การเรียนรู้ผ่านการมอง  
(Visual Strategies) 

เชิงปริมาณ 
1.บุคลากรครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
5 จ ั ง ห ว ั ด ส ุ พ ร รณบ ุ ร ี  เ ข ้ า ร ่ ว ม โ ค ร งการ  
จำนวน ๕๒ คน 

เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรครูที่เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กลวิธีการเรียนรู้
ผ่านการมอง (Visual Strategies) ในการจัดการ
เรียนการสอน 
2.ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรครูที่เข้าร่วมโครงการ
นำกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual  
Strategies) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

 

18,400 ม.1 
ม.3 

๑ บุคลากรครูศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้กลวิธีการเรียนรู้
ผ่านการมอง (Visual 
Strategies) ในการจัดการเรียน
การสอน 
๒ บุคลากรครูศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี นำกลวิธีการเรียนรู้
ผ่านการมอง (Visual 
Strategies) ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ 
๓ นักเรียนของศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี สามารถปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวันอย่างเป็น
ระบบ 
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ที ่ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ สนอง
มาตรฐาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2 โครงการเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมสำหรับนักเรียนที่
มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

เชิงปริมาณ 
(๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วม
อบรมจำนวน ๖๗ คน 
 
เชิงคุณภาพ 
(๑) ร้อยละ 80 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
ค ว า ม ร ู ้ ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ ใ น เ ท ค น ิ ค ก า ร ส อ น                   
เชิงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียน 
(๒) ร้อยละ 80 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
เทคนิค วิธีการ และแนวทางในการสอนนักเรียนที่
มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

 

54,200 ม.1 
ม.2 
ม.3 

๑. คร ูและบ ุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจใน
เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมที่
เหมาะสม                              กับ
นักเรียน 

๒. คร ูและบ ุคลากร
ทางการศึกษา มีเทคนิค วิธีการ 
แ ล ะ แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ส อ น
น ักเร ียนท ี ่ม ีความต ้องการ
จำเป็นพิเศษ 

๓. นักเรียนได้รับการ
พัฒนาได้อย่างเหมาะสม 

3 โครงการพัฒนาทักษะการคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและ
การเคลื่อนไหว (O&M)   

เชิงปริมาณ 
๑. ครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๗๓ คน    
เชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ทักษะการคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (O&M) ได้อย่าง
ถูกต้อง 

16,200 ม.1 
ม.2 
ม.3 

๑. คร ูและบุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการใช้ทักษะการ
คุ ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและ
การเคลื่อนไหว (O&M) ได้อย่าง
ถูกต้อง 

๒. คร ูและบ ุคลากร
สามารถนำความรู้และทักษะไป
ปรับใช้และพัฒนาเด็กที่มีความ



18 
 

ที ่ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ สนอง
มาตรฐาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากร สามารถนำ
ความรู้และทักษะไปปรับใช้และพัฒนาเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเห็นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

บกพร่องทางการเห็นได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
๓. นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็นได้รับการพัฒนา 

4 โครงการส่งเสริมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา เชิงปริมาณ 
1.ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 46 คน  
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรที ่ เข ้าร ่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2. ร้อยละ 80 ของครูที่เข้าร่วมโครงการได้มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
3.ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในระดับมาก 

 

136,200 ม.2 
 

1.ครูและบุคลากรที ่เข ้าร ่วม
โครงการมีความรู ้ความเข้าใจ
เก ี ่ ยวก ับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2.ครูที่เข้าร่วมโครงการได้มีการ
แลกเปลี ่ยนประสบการณ์การ
ทำงานในระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
3. ครูและบุคลากรดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา              
ศ ูนย ์การศ ึกษาพ ิ เ ศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ที ่ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ สนอง
มาตรฐาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 โครงการธนาคารสื่อ เชิงปริมาณ 
-  ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี  จำนวน ๕๖ คน ส่งสื่อ 
๓ เดือน/๑ ชิ้น รวมสื่อท่ีส่งจำนวน ๑๖๘ ชิ้น 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลิตสื่อการเรียนการสอนให้
เหมาะและตรงต่อความต้องการจำเป็นพิเศษ 
- ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อได้อย่าง
หลากหลาย 

 

115,400 ม.1 
ม.2 

๑. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จ.สุพรรณบุรี มี
การจัดเก็บสื่ออย่างเป็นระบบ
และเป็นระเบียบ 
๒. นักเรียนผู้ปกครองศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
๕ จ.สุพรรณบุรี มีสื่อการเรียน
การสอนที่หลากหลายและ
เหมาะสมตามความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 
๓. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จ.สุพรรณบุรี มี
แหล่งเรียนรู้ในการนำสื่อไปใช้
ในการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ 

6 โครงการส่งเสริมการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1.ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรีเข้ารับการส่งเสริมการจัดทำวิจัยในชั้น
เรียน จำนวน 49 คน 
2.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรีมีงานวิจัยจำนวน 49 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 

44,150 ม.2 
ม.3 

1. ครูมีความรู้ความสามารถ 
สามารถแก้ปัญหาเด็กในชั้น
เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้ดีขึ้นได้  
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ที ่ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ สนอง
มาตรฐาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80  
2.ร้อยละ 100 ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำ
งานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอนได้ 
 

 

2. ครูสามารถผลิตและใช้ สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
3. ครูมีแนวทางในการนำไป
ปรับใช้กับเด็กนักเรียนของ
ตัวเองได้ 
 

7 โครงการการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ เชิงปริมาณ 
-ครูของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๕  
จังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน  51 คน      
    
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ ๘๐ ของครูมีความรู้และทักษะการใช้

สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. ร้อยละ ๘๐ ของครูสามารถนำสื่อการเรียนการ

สอนไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน 
3. ร้อยละ ๘๐ ของครูสามารถใช้เทคโนโลยี 
    สารสนเทศเพ่ือการผลิตสื่อการเรียนการสอน 

 

12,250 ม.2 
ม.3 

 ๑. ครูมีความรู้และทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ตามทักษะในศตวรรษที่ 
๒๑ 
 ๒. ครูสามารถใช้สื่อที่ผลิตขึ้น
ในการจัดการเรียนรู้และ
เผยแพร่ขยายผลสู่เพ่ือนครูได้            
 ๓. ครูใช้สื่อการเรียนการสอนที่
มีคุณภาพสอดคล้องกับผู้เรียน 
และสามารถนำไปใช้ได้จริง 
๔. นักเรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
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ที ่ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ สนอง
มาตรฐาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8 โครงการป้องกันอัคคีภัย เชิงปริมาณ 
๓.๑ นักเรียนและผู้ปกครองศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน   ๒๔๐  
คน 
๓.๒ บุคลากรครู พี่เลี้ยงและลูกจ้างศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี            
จำนวนทั้งสิน  80 คน โดยแบ่งเป็น 
เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ 80 ของบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5  
จังหวัดสุพรรณบุรีรู้วิธีการป้องกันการเกิดอัคคีภัย  
- ร้อยละ 80 ของบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
 จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถป้องกันและช่วยเหลือ
ตนเองเมื่อเกิดอัคคีภัยได้ 

7,800 ม.1 1 บุคลากร นักเรียนแล
ผู้ปกครองรู้วิธีการป้องกันการ
เกิดอัคคีภัย 
2 บุคลากร นักเรียนแล
ผู้ปกครองสามารถป้องกันและ
ช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้ 
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กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 

ที ่ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ สนอง
มาตรฐาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก 1 เชิงปริมาณ 
 ผู ้บริหาร ๑ คน ข้าราชการครู จำนวน ๒๗ คน 
พนักงานราชการ (ครู) และพนักงานพิมพ์เบลล์ 
จำนวน ๑๙ คน ครูอัตราจ้าง ๔ คน เจ้าหน้าที่
ธุรการ ๑ คน พี่เลี ้ยงเด็กพิการ ๒๔ และลูกจ้าง
ชั ่วคราว ๔ คนรวม ๘๐ คน นักเรียน ๓๐๑ คน 
รวมทั้งหมด ๓๘๖ คน   
2 เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
คุณธรรมจริยธรรมตามศักยภาพ  
2. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที ่เข้าร่วมโครงการ
สามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมการทำบุญไหว้
พระตามหลักพระพุทธศาสนา 

6,000 ม.1 
ม.3 

๑. นักเรียนมีมารยาททางสังคม 
มีคุณธรรมจริยธรรมตามศักยภาพ  
๒. นักเรียนได้เรียนรู้ วัฒนธรรม 
การทำบุญไหว้พระตามหลัก
พระพุทธศาสนา 
๓. นักเรียนมีสมาธิ สามารถ
ควบคุมตนเอง และทำกิจกรรม
ร่วมกับผู้อ่ืนภายนอกห้องเรียนได้ 
๔. นักเรียนได้รู้สภาพแวดล้อม
ภายนอก จากประสบการณ์จริง 
๕. ครู นักเรียน ได้ทำกิจกรรม
ร่วมกับชุมชน และภาคีเครือข่าย 
๖. นักเรียนมีสมาธิ สามารถ
ควบคุมตนเอง และทำกิจกรรม
ร่วมกับผู้อ่ืนภายนอกห้องเรียนได้ 

2 โครงการโรงเรียนคุณธรรม เชิงปริมาณ 
 ผู้บริหาร ๑ คน  ข้าราชการครู จำนวน 
๒๗ คน  พนักงานราชการ (ครู) พนักงานพิมพ์
เบลล์ ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน  

14,100 ม.1 
ม.2 
ม.3 

๗.1 ผู้บริหาร  ครู  และ
นักเร ียน  ตระหนักรู ้   มีความ
เข้าใจ มีกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล เห็นคุณค่าแห่งคุณธรรม
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๒๔  คน  นักเรียน ๒๙๙  คน รวมทั้งหมด  ๓๕๑ 
คน 
เชิงคุณภาพ 

(๑) ร้อยละ ๘๐ ของผู ้บริหาร  ครู  มี
ความเข้าใจ มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เห็น
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีงามอย่างเป็นธรรมชาติ 
และภูมิใจในการทำความดี 

(๒) ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน  มีความ
เข้าใจ มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เห็นคุณค่า
แห่งคุณธรรมความดีงามอย่างเป็นธรรมชาติ และ
ภูมิใจในการทำความดี 
 (๓) ร้อยละ ๘๐ นักเรียนที่ได้การพัฒนามี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

(๔) ร้อยละ ๘๐ ผู ้บริหาร ครูที ่ได ้การ
พัฒนามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
          (๔) ร้อยละ ๑๐๐ มีเครือข่ายชุมชนองค์กร
แห่งคุณธรรม โดยศึกษาต้นแบบจากหน่วยงานและ
องค์กรที ่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีความต่อเนื่อง  

ความดีงามอย่างเป็นธรรมชาติ 
และภูมิใจในการทำความดี  

๗.๒ นักเร ียนที ่ได ้การ
พัฒนามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ตามค ุณธรรมอ ัตล ักษณ ์ของ
สถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 

๗.๓ ผ ู ้บร ิหาร คร ูท ี ่ ได ้การ
พัฒนามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
เพ่ิมข้ึน 
          ๗.๔ มีเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม คุณธรรม 
โดยศึกษาต้นแบบจากหน่วยงาน
และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรม
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมี
ความต่อเนื่อง  

๗.๕ ครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู ้ที ่บูรณาการคุณธรรมอัต
ลักษณ์โดยผ่านโครงงานคุณธรรม
และกิจกรรมอ่ืนๆ  

๗.๖  ศ ู นย์ การศ ึ กษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
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 (๕) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป 

 

ส ุ พ ร ร ณ บ ุ ร ี  ม ี อ ง ค ์ ค ว าม รู้  
นวัตกรรมด้านคุณธรรมฯ และ
บูรณาการไว้ในชั้นเรียน 
  
 

3 โครงการ นิเทศ ติดตาม นักเรียนเรียนรวม เชิงปริมาณ 
 1.นักเรียนที ่มารับบริการสอนเสริมบาง
เวลาของนักเรียนเรียนรวมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ       
เขตการศึกษา๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน  10  
คน 
 2.นักเรียนที ่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ส่งต่อไปเรียนใน
โรงเรียนเรียนรวมและโรงเรียนเฉพาะความพิการ  
จำนวน  22 คน 
 
เชิงคุณภาพ 
 1.ร้อยละ 80 ของนักเรียนเรียนรวมได้
เข้ารับการศึกษาที่ตรงกับความต้องการจำเป็นของ
แต่ละบุคคล 

2.ร้อยละ 80 ของนักเรียนของศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีที่ทำการ       
ส่งต่อไปในโรงเรียนเรียนรวมและโรงเรียนเฉพาะ 

10,000 ม.3 1. นักเรียนเรียนรวมได้เข้ารับ
การศึกษาที่ตรงกับความต้องการ
จำเป็นของแต่ละบุคคล 
2. นักเรียนของศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรีที ่ทำการส่งต่อไปใน
โรงเรียนเรียนรวมและโรงเรียน
เฉพาะความพิการได้รับการนิเทศ
ติดตาม เพื ่อให้สามารถปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ 
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ความพิการได้รับการนิเทศ ติดตาม 
4 โครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียนและผู้ปกครอง ของ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมการ 

ส่งเสริมอาชีพ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 จังหัดสุพรรณบุรี จำนวน ๔5 
ครอบครัว 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 80 ของนักเรียน และผู้ปกครอง 
เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ  
2.ร้อยละ 80 ของนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้และทักษะด้านอาชีพ  
ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้อย่างเต็มศักยภาพ 
3.ร้อยละ 80 ของนักเรียน และครอบครัวมีอาชีพ 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

32,000 ม.3 1. นักเรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษอย่างเต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล มี
ความรู้ทักษะด้านอาชีพ 
2 นักเรียนมีความต้องการจำเป็น
พิเศษสามารถดำรงชีวิตอยู่ชุมชน
ได้อย่างมีความสุข 
๓. ผู้ปกครอง มีแนวทางในการใช้
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่
นักเรียนไปใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพของ 
เดก็ท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 

5 โครงการปรับภูมิทัศน์หน่วยบริการหนองหญ้าไซ เชิงปริมาณ 
1.ป้ายหน่วยบริการ  ๑ ป้าย 
2.ต้นไม้/ผักสวนครัว   ๑๐ ชนิด ได้แก่ มะเขือ กระ
เพรา  โหระพา ถั่ว  พริก   
3.ห้องน้ำ  ๑  ห้อง 
4.ห้องครัว  ๑  ห้อง 
5.ค่าจ้างรถปรับพ้ืนที่   ๑  จดุ 
เชิงคุณภาพ 

15,000 ม.2 1. นักเรียน ที ่มารับบริการ
สามารถใช ้แหล่งเร ียนรู้
ส ่งเสร ิมพ ัฒนาการทาง
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์              
และสังคม 

2. ม ี ส ภ า พ แ ว ด ล ้ อ ม ที่
เหมาะสม ปลอดภัยและ
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1.มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัยและ
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 
2.มีป้ายตอนรับ/บอร์ดความรู้ 

สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ในการจัดการเรียน  

 
6 โครงการแหล่งเรียนรู้ลานธรรมชาติประสาทสัมผัส เชิงปริมาณ 

1.แหล่งเรียนรู้จำนวน ๑ แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ ๑๐๐ หน่วยบริการอู่ทองมีแหล่งเรียนรู้
ลานธรรมชาติประสาทสัมผัส 
2.ร้อยละ ๑๐๐ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

 

40,000 ม.3 ๑.หน่วยบร ิการอู ่ทองมีแหล่ง
เรียนรู้ สภาพบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ประชากรที่มีคุณภาพ 
๒.มีสภาพแวดล้อมที ่เหมาะสม 
ปลอดภ ัยและสามารถเข ้ าถึ ง
แหล่งเรียนรู ้ในการจัดการเรียน
การสอน  
๓.นักเรียนที่มารับบริการสามารถ
ใช้แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการ
ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สังคม 

7 โครงการผลิตสื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหน่วยบริการ
ด่านช้าง 

เชิงปริมาณ 
    สื่อ ส่งเสริมพัฒนาการ จำนวน ๗ รายการ  
เชิงคุณภาพ 
    ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนหน่วยบริการด่านช้าง
ได้ใช้สื่อการเรียนการสอนสำหรับการจัดการเรียน
การสอนในหน่วยบริการ ที่เหมาะสม ปลอดภัยและ
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ 

22,500 ม.2 ๑. หน่วยบริการด่านช้างมีสื่อการ
เรียนการสอนสำหรับการจัดการ
เรียนการสอนในหน่วยบริการ ที่
ผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๒. นักเรียนในหน่วยบริการมี
สื่อการเรียนการสอนสำหรับการ
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 จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
ปลอดภัยและเป็นแหล่งเรียนรู้ 
    ๓. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในหน่วยบริการมีสื่อการ
เรียนการสอนสำหรับการจัดการ
เรียนการสอนในหน่วยบริการ 
 

8 โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์หน่วยบริการสองพ่ีน้อง 
 

เชิงปริมาณ 
    ที่แปรงฟันสำหรับเด็กนักเรียนจำนวน 1 จุด 
 
เชิงคุณภาพ 
    ร้อยละ 100 หน่วยบริการสองพ่ีน้องมีสถานที่
แปรงฟัน 

60,000 ม.2 1. นักเรียนที่เข้ารับบริการที 
หน่วยบริการสองพี่น้องได้รับการ
แปรงฟันอย่างสม่ำเสมอ  
2. น ั ก เ ร ี ย นม ี ส ถ าน ท ี ่ ท ี ่ ถู ก
สุขลักษณะในการแปรงฟัน 
 

9 โครงการพัฒนาศูนยก์ลางการเรียนรู้การจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียน ผู้ปกครอง ของศูนย์การศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 
12๐ คน 
2.ครูและบุคลากร  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๘๐คน 
3.ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กท่ีมี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ จำนวน ๒๐ คน 

46,000 ม.1 
ม.2 

1 เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลสำหรับ
บ ุคลากร ผ ู ้ปกครองหร ือผ ู ้ที่
เก ี ่ยวข ้องในการจ ัดการศึกษา
สำหร ับเด ็กท ี ่ม ีความต้องการ
จำเป็นพิเศษทุกประเภท 
2 เด็กที ่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษเกิดความสนใจในการอ่าน
และมีจ ิตนาการในการเล ่น มี
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4.ครูและบุคลากรที่เผยแพร่บทความ องค์ความรู้
ต่าง ๆ สื่อ นวัตกรรม จำนวน ๘๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 80 ของบุคลากร ผู้ปกครองหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับความรู้และข้อมูลในด้านการจัด
การศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ทุกประเภท   
2.ร้อยละ ๘๐ ของเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็น
พิเศษเกิดความสนใจในการอ่านและมีจิตนาการใน
การเล่น มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม การเรียนรู้ และการรับรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
3.ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรมีการเผยแพร่
บทความ องค์ความรู้ต่าง ๆ สื่อ นวัตกรรม ของ
ตนเอง 

พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม การเรียนรู ้ และ
การรับรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
๓ ครูและบุคลากรมีการเผยแพร่
บทความ องค์ความรู้ต่าง ๆ สื่อ 
นวัตกรรม ของตนเอง 
 

10 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเอ้ือต่อการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 

เชิงปริมาณ 
    ปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นสนามเด็กเล่นภูมิ
ปัญญา  ของศูนย์การศึกษาพิเศษ               
เขตการศึกษา ๕ จ ังหว ัดส ุพรรณบุร ี บร ิเวณ
ด้านหลังอาคารเรียน จำนวน ๑ แห่ง 
เชิงคุณภาพ 

65,000 ม.1 ๑. ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขต
การศึกษา ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี
มีแหล่งเรียนรู้ สภาพบรรยากาศท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้ปกครอง
ยอมรับศรัทธา มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นประชากรที่มีคุณภาพ 



29 
 

ที ่ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ สนอง
มาตรฐาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    ร้อยละ ๑๐๐ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีมีสภาพแวดล้อม 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๒. ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี
อย่างคุ้มค่าและพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

11 โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้กับเด็กใน
โรงพยาบาล 

เชิงปริมาณ 
  1.จำนวนเด็กที่เข้ารับบริการรักษาอยู่ใน
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชที่เข้าร่วมโครงการ  
จำนวน 120คน / ปีการศึกษา 
2.จำนวนผลิตภัณฑ์เด็กสามารถจำหน่ายได้ 120 
ชิ้น / ปีการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
     1.ร้อยละ80 เด็กในโรงพยาบาลได้รับการ
ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ 
     2.ร้อยละ80 เด็กในโรงพยาบาลสุขภาพจิตดี
ขึ้น 
      3.ร้อยละ80 มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงาน
เด็ก 

9,160 ม.1 
ม.3 

1.เด็กที ่เข้ารับการรักษาอยู ่ใน
โรงพยาบาลมีความรู้ในด้านอาชีพ
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 
2.เด็กที ่เข้ารับการรักษาอยู ่ใน
โรงพยาบาลเกิดความเพลิดเพลิน 
และผ่อนคลายจิตใจ  และใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์  
3.ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กใน
โรงพยาบาลม ีรายได ้จากการ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
 

12 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เชิงปริมาณ 
     (1) หลักสูตรสถานศึกษา 1 ชุด 

49,800 ม.3 1. หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษระยะ
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     (2) ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 49 คน 
เชิงคุณภาพ 

(1) ร้อยละ 80 ของผู้ใช้หลักสูตร 
สถานศึกษาเห็นว่าหลักสูตรสำหรับเด็กท่ีมีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มเหมาะสมกับการ
นำไปใช้ระดับมาก 

(2) ร้อยละ 80 ของผู้ใช้หลักสูตร 
สถานศึกษาเห็นว่าหลักสูตรการพัฒนาทักษะการ
ดำรงชีวิตสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษเหมาะสมกับการนำไปใช้ระดับมาก 

(3) ร้อยละ 80 ของของผู้เข้าร่วม 
โครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาระดับมาก 

แรกเริ่ม หลักสูตรการพัฒนา
ทักษะ  การดำรงชีวิตสำหรับ
บุคคลที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษให้เหมาะสมกับการนำไปใช้
จริง 

2. เด็กพิการได้รับการ
พัฒนาศักยภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการจำเป็นแต่ละบุคคล 

3. ครูผู้สอน ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีหน่วยการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับการนำไปใช้
จริง 
 

13 โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ เชิงปริมาณ 
(1) ครูศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา 5 

จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน 5๒ คน 
(2) สื่อมีความหลากหลายและตรงตามความ

ต้องการจำเป็นของบุคคลที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ 
 
 

5,900 ม.1 
ม.3 

๑. ครูสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ประกวดสื่อการเรียนรู้ได้ทุกคน  
๒. ครูสามารถผลิตสื่อได้ตรงตาม
ความต้องการจำเป็นพิเศษของ
บุคคลที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ 
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เชิงคุณภาพ 
(1) ร้อยละ ๑๐๐ของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ

เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อการเรียนรู้  
(2)  ร้อยละ 80 ของสื่อมีความหลากหลายและ 

ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษของ
บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

 
14 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เชิงปริมาณ 

    ๑. ภูมิทัศน์ภายนอกอาคารเรียน จำนวน ๓ แห่ง 
    ๒. แหล่งเรียนรู้  จำนวน ๔ แห่ง 
     ๓. ป้ายช่ือห้อง ป้ายบอกทิศทาง และบอร์ด
ประชาสมัพันธ์  จำนวน  ๓๐ ป้าย  

เชิงคุณภาพ 
 ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของภูมิทัศน์ แหล่ง
เรียนรู้ และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารสวยงาม 
 ปลอดภัย และคนพิการสามารถเข้าถึงได้ 
         ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของป้ายแผนผังศูนย์ ป้าย
บอกสถานที่ ป้ายชื่อห้อง ป้ายแหล่งเรียนรู้ และ 
ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ มีความสวยงามและ
เหมาะสมต่อการใช้งาน 
         ๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่ออาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมของศูนย์ฯ  
ในระดับมาก 

178,000 ม.2 ๑. ศ ูนย ์การศ ึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มี
ภ ูม ิท ัศน ์  แหล ่ ง เร ียนร ู ้  และ  
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคารที่
สวยงาม ปลอดภัย และคนพิการ
สามารถเข้าถึงได้ 
๒. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
มีป้ายชื่อห้อง ป้ายบอกทิศทาง 
และป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
๓. นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร 
และผู้ที่เก่ียวข้องอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
ปลอดภัยและสามารถเข้าถึง 
แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียน
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การสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 
การเรียนรู้และรับรู้ 

15 โครงการโรงอาหารคู่การเรียนรู้ผ่านการมอง เชิงปริมาณ 
 (1) มีป้ายสัญลักษณ์ ป้ายบอกทาง ป้ายประจำ 

โต๊ะอาหาร รวม 20 ป้าย 
เชิงคุณภาพ 
   (1) ร้อยละ 80 ของนักเรียน และผู้ปกครอง
สามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการมารับบริการ 

ทีโรงอาหารได ้

   (2) ร้อยละ 80 ของนักเรียน และผู้ปกครอง 
สามารถใช้โรงอาหารเป็นแหล่งเรียนรู้ 

3,500 ม.3 1. นักเรียน ครูและผู้ปกครอง
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการมา
รับบริการที่โรงอาหารได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
ทักษะดำรงชีวิต และทักษะการ
สื่อสารด้วยภาพเพ่ิมข้ึน 
3. นักเรียนครูและผู้ปกครอง
สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 
 

16 โครงการเยี่ยมบ้านวันครู เชิงปริมาณ 
(1) ครูผู้สอนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา ๕  จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน  
49 คน                               
(ข้าราชการ ๒๕ คน พนักงานราชการ ๒๐ 
คน ครูอัตราจ้าง ๔ คน) 

35,500 ม.1 
ม.3 

1.ครูได้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐาน 
บริบท สภาพแวดล้อม และสภาพ
ปัญหาของนักเรียน 
2. ครูสามารถนำข้อมูลจากการ
เยี่ยมบ้านไปใช้ประโยชน์ในการ
ช่วยเหลือ แก้ไขหรืส่งเสริม
นักเรียนทั้งในด้านการศึกษาและ
ด้านอื่นได้อย่างถูกต้อง 
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(2) นักเรียนจำนวน  42  คน ที่มารับบริการ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

เชิงคุณภาพ 
(1) ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วม

โครงการเยี่ยมบ้านวันครูได้รับบริการ 
(2) ร้อยละ ๘๐ ของครูนำข้อมูลจากการเยี่ยม

บ้านไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือ 
แก้ไขหรือส่งเสริมผู้เรียนทั้งในด้าน
การศึกษาและด้านอ่ืนได้อย่างถูกต้อง    

 

3. เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ครอบครัวกับสถานศึกษา 
 

17 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี
การศึกษา 2563  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)          

เชิงปริมาณ 
    ๑. นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๙๑ คน 
      ๒. ครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๕๑ คน 
เชิงคุณภาพ 

   ๑. ร ้อยละ 80 ของน ักเร ียนศ ูนย์
การศ ึกษาพ ิ เศษ เขตการศ ึกษา ๕ จ ั งหวัด
ส ุ พ ร ร ณ บ ุ ร ี  ไ ด ้ รั บ 
การส ่งเสร ิมและพัฒนาศักยภาพ ให ้สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

212,320 ม.1 
ม.3 

1 นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เ ข ต ก า ร ศ ึ ก ษ า  ๕  จ ั ง ห วั ด
สุพรรณบุรี ได้รับการส่งเสริมและ
พ ัฒนาศ ักยภาพ ให ้สามารถ
ดำรงชีวิตอยู ่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
๒ นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เ ข ต ก า ร ศ ึ ก ษ า  ๕  จ ั ง ห วั ด
สุพรรณบุรี ทุกคนมีโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่เสีย
ค ่ า ใช ้จ่ าย ตามรายการท ี ่ รั ฐ
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ที ่ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ สนอง
มาตรฐาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   ๒.  ร ้อยละ ๘๐ ของน ักเร ียนศ ูนย์
การศ ึกษาพ ิ เศษ เขตการศ ึกษา ๕ จ ั งหวัด
ส ุ พ ร ร ณ บ ุ ร ี  ท ุ ก ค น 
มีโอกาสได้ร ับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ตามรายการที่รัฐสนับสนุนตามกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเท่าเทียมกัน 

 

สนับสนุนตามกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างเท่าเทียมกัน 

  
 

 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 

ที ่ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ สนอง 
มาตรฐาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (อาจจะเป็นการเข้าค่าย) 
 

เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี     จำนวน  ๓๑๖  
คน 
 2. ผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี   จำนวน  ๓๑๖  
คน 
 ๓. บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี     จำนวน  ๖๒   
คน    รวมทั้งหมด จำนวน ๖๙๔ คน 

46,770 ม.1 
ม.3 

๑. นักเรียนที ่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษได้รับการส่งเสริม
ทักษะการดำชีวิตชีวิต โดยใช้
ก ิ จกรรมตามหล ั กปร ั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เน้นการจัด
กิจกรรมจากสถานการณ์จริง 
และลงม ือปฏ ิบ ั ต ิ   พ ัฒนา
ความสามารถทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม การเรียนรู้ 
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ที ่ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ สนอง 
มาตรฐาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 นักเรียนที่มีความต้องการ

จำเป็นพิเศษสามารถดำรงชีวิตประจำวัน โดยใช้
กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้น
การจัดกิจกรรมจากสถานการณ์จริง และลงมือ
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการจำเป็น
พิเศษของแต่ละบุคคลอย่างเต็มศักยภาพ 

2. ร้อยละ 80 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและมี
แนวทางในการใช ้ก ิจกรรมตามหล ักปร ัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของ
เด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

 

และการรับรู้ของเด็กที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ  
๒. นักเรียนที ่มีความต้องการ
จำเป ็นพ ิ เศษสามารถดำรง
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ตามความต้องการจำเป็นพิเศษ
ของแต ่ละบ ุคคลอย ่ า ง เต็ ม
ศักยภาพ 
๓. ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมและมี
แนวทางในการใช้กิจกรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของ
เด็กท่ีมีความต้องการจำเป็น
พิเศษ   
 

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

เชิงปริมาณ 
1.แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระยะ 3-5 
ปี   จำนวน     1  เล่ม 
2.แผนปฏิบัติประจำปีการศึกษา  2564  
  จำนวน     1 เล่ม 
 
 

254,750 ม.2 1.ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา พร้อมดำเนินการ
ตลอดระยะเวลา 5 ปี 
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
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ที ่ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ สนอง 
มาตรฐาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 100 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

เขตการศึกษา  5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 3- 5 ปี (ปีการศึกษา  
2564 – 2569) 

2.ร้อยละ 100 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  มีโครงการ/ 
กิจกรรม บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีที่พร้อม
ดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564  

3. ร้อยละ 80 ของโครงการใน
แผนปฏิบัติการ  ครูสามารถนำแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 

มีโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติ
การประจำปี 
3. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
สามารถนำโครงการไปสู่การ
ปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3 โครงการพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ เชิงปริมาณ 
          (1) งานพัสดุและสินทรัพย์ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มี
คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 

เชิงคุณภาพ 
 (1) งานพัสดุและสินทรัพย์ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศ ึกษา 5 จ ังหว ัดส ุพรรณบุร ี มี
คอมพิวเตอร์  ในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบและมี
คุณภาพ 

17,000 ม.2  7.1  งานพ ั สด ุ และ
สินทรัพย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เ ขตกา รศ ึ กษ า  5  จ ั ง ห วั ด
สุพรรณบุรี มีคอมพิวเตอร์     ที่
สามารถรองรับการดำเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จ ัดจ ้างและการบร ิหารพ ัสดุ
ภาครัฐ   พ.ศ.2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
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ที ่ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ สนอง 
มาตรฐาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

จัดซื ้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 และ
กฎกระทรวง   ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

4  แหล่งให้คำปรึกษาเคลื่อนที่ (ผู้ว่าสัญจร) เชิงปริมาณ 
1.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการผู้ว่าสัญจรร้อยละ 80 
2.ประชาชนเข้าร่วมชมบูธศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 300 
คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 80 ของประชาชนได้รู้จักบทบาทหน้าที่
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี 
2.ร้อยละ 80 ของประชาชนได้รู้จักวิธีการดูแล
สุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเอง 

 

17,400 ม.2 1.ประชาชนได้รู้จักบทบาท
หน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี 
2.ประชาชนได้รู้จักวิธีการดูแล
สุขภาพกายและสุขภาพจิตของ
ตนเอง 
 

5 โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 

เชิงปริมาณ 
1.ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 46 คน  
เชิงคุณภาพ 

31,350 ม.2 ศูนย์ฯมีการประชาสัมพันธ์ที่
ห ล า ก ห ล า ย ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ที ่ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ สนอง 
มาตรฐาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรที ่เข ้าร ่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2. ร้อยละ 80 ของครูที่เข้าร่วมโครงการได้มีการ
แลกเปล ี ่ยนประสบการณ์การทำงานใน
ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

3.ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึง 
   พอใจในระดับมาก 

และครอบคลุม 
 

6 โครงการพัฒนาห้องพยาบาลเพ่ือน้องคนพิเศษ เชิงปริมาณ 
1. ห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐาน 1 ห้อง 
 

เชิงคุณภาพ 
           1. ร้อยละ ๘๐ ของห้องพยาบาลศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี มีเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและ
เพียงพอที่มาใช้บริการได้รับการดูแลและปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและได้รับความรู้ด้านสุขภาพ
อนามัยเพ่ิมขึ้น 
           ๒. ร้อยละ๘๐ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีมีความรู้การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 

11,700 ม.2 ๑. สถานศึกษามีห้อง
พยาบาลที่ได้มาตรฐาน
เป็นแหล่งให้บริการ
ด้านสุขภาพอนามัยแก่
ผู้เรียน ครูและ
บุคลากร 

๒.  สถานศึกษามี
เครื่องมือเครื่องใช้และ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆใน
การให้บริการด้าน
สุขภาพอนามัยเพ่ิมข้ึน
และเพียงพอ  
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ที ่ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ สนอง 
มาตรฐาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7 โครงการร้านค้าเพ่ือคนพิเศษ เชิงปริมาณ 
๑.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี มีร้านจำหน่ายสินค้า จำนวน  ๑ แห่ง 

เชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้มีประสบการณ์ 
ในการซื้อขายสินค้า 

17,000 ม.3 ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขต
การศึกษา ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี  
มีร้านจำหน่ายสินค้า ๑ แห่ง 
๒ นักเรียนมีประสบการณ์ใน
การซื้อ - ขายสินค้า 
 

8 โครงการวิ่งสร้างฝัน ปันรักเด็กพิการ (Share& Run 
Fun For Disabilities) ครั้งที่ 2 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนจำนวน 316  คน 

ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และทั่วถึง 
2. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการวิ่งสร้างฝัน ปัน

รักเด็กพิการ (Share& Run Fun For Disabilities) 
ครั้งที่ 2  จำนวน ๓,๐00 คน 
เชิงคุณภาพ 

 1. ร้อยละ 80 นักเรียนได้รับบริการทาง 
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และทั่วถึง 
  2. ร้อยละ 80 นักเรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

635,500 ม.2 1.  นักเรียนมี วัสดุอุปกรณ์ สื่อ
การเรียนรู้ ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
2.  นักเรียนได้เข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 
3.  นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 

9 โครงการการพัฒนาระบบการจัดเก็บหนังสือราชการ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี 

เชิงปริมาณ 
(1) นักเรียนและผู้ปกครอง ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
จำนวน 120 คน 

18,900 ม.2 นางสาวเด่นภา    ชาไชย     
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ที ่ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ สนอง 
มาตรฐาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 (2) ครูและบุคลากร ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
ก า ร ศ ึ ก ษ า  5  จ ั ง ห ว ั ด ส ุ พ ร ร ณ บ ุ รี   
จำนวน 83 คน   
เชิงคุณภาพ 
(1) ร้อยละ ๘๐ ของงานธุรการเป็นไปอย่างถูกต้อง 
ม ี ประส ิทธ ิ ภ าพ เ ร ี ยบร ้ อย  รวด เร ็ ว  และ 
เป็นปัจจุบัน 
 (2) ร้อยละ ๘๐ ของงานธุรการศูนย์การศึกษา
พ ิ เศษ เขตการศ ึกษา ๕จ ั งหว ัดส ุพรรณบ ุรี   
มีความพร้อมสามารถให้บริการ ครู บุคลากร 
นักเรียน ผู ้ปกครอง และหน่วยงานภายนอกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) ร้อยละ 80 ของวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการ
ดำเนินงานให้มีคุณภาพ 

 
10 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโสตทัศนูปกรณ์ เชิงปริมาณ 

 ๑. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนาอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
เชิงคุณภาพ 

  ๑. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรศูนย์ 

51,000 ม.2 ๑. ครูและบุคลาการทาง
การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ ได้รับบริการ
ด้านโสตทัศนูปกรณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ มีอุปกรณ์
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การศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  
 

11 โครงการสวัสดิการครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษา
พิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 

เชิงปริมาณ 
1.ครูและบุคลากรมีขวัญและกำลังใจเพ่ิม 

ยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน 
      2.ครูและบุคลากรได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
เชิงคุณภาพ 
      1. ครูและบุคลากรมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น มี
ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน มีความรักความ
ผูกพันต่อศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
      2.ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการจัด
สวัสดิการ  

 

210,785 ม.2 1. ครูและบุคลากรในองค์กร
รู้สึกถึงการดูแลเอาใจใส่ของ
องค์กรและให้ความสำคัญกับ
บุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน 
2. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในองค์กร 
 
 

12 โครงการพัฒนาองค์กรศูนย์การศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี (OD) 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้บริหาร และคณะครูศูนยการศึกษา พิเศษ  เขต
การศึกษา 5  จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๘๖ คน  
เชิงคุณภาพ 
1. ร ้อยละ ๘๐ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขต
การศึกษา  5  จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้รับความรู้ใน
กระบวนการจ ัดการเร ียนการสอน งาน การ

320,000 ม.2 นางสิริลักษณ์  จันทร์แก้ว 
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ในปฏิบัติงาน 
ในระดับมาก  
2. ร้อยละ ๘๐ ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี นำ
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับมาก  
๓. ร้อยละ ๘๐ ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก 
๔. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมในระดับมาก 

13 โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุร ี

เชิงปริมาณ 
 ๑. ครู และบุ คลากรศูนย์ ก ารศึ กษา
พิ เศษ เขตการศึกษา 5 จั งหวัดสุพรรณบุรี  
จำนวน ๘๐ คน 
 ๒. ผู้เรียนและผู้ปกครองที่มารับบริการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี  จำนวน ๒๔๐ คน 
 
  
 

15,500 ม.2 1.  ค ร ู แ ล ะบ ุ ค ล า ก ร ศ ู น ย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
5 จ ังหว ัดส ุพรรณบุร ี  ได ้รับ
ความรู้ให้ความรู้ในกระบวนการ
จ ัดการเร ียนการสอน  การ
แลก เปล ี ่ ย น เ ร ี ย น ร ู ้  แ ล ะ
ประสบการณ์ในปฏิบัติงาน   
2.  ค ร ู แ ล ะบ ุ ค ล า ก ร ศ ู น ย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรีนำความรู้
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 เชิงคุณภาพ 
 ๑. ร้อยละ 80 ของครูบุคลากร ผู้เรียน
และผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5  
จังหวัดสุพรรณบุรี มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
 ๒. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากร 
ผู้เรียนและผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีความสนุกสนาน
และเพลิดเพลินในการแข่งขันกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา 
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

 

มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
๕ จังหวัดสุพรรณบุรี สร้าง
สัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืนๆ  
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๑. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(อาจจะเป็นการเข้าค่าย) 

            นายวรรณธนุ      วรรณกิจ 
นางสาวกนกอร  สว่างอารมณ์ 

๒ . โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่าน
การมอง (Visual Strategies) 

            นางนงลักษณ์  ยงสม 
 

3 โครงการเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 

            นางสาวขนิษฐา   แสงโยธี 
 

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก             นางสาวนิรดา  จันทกฤษ์ 
5 โครงการโรงเรียนคุณธรรม             นางสาวกัณหา  คงหอม 

นายนพธนพงษ์        ภูรชัต์ธนาธิป     
6 โครงการพัฒนาทักษะการคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว 

(O&M)   
            นางสาวกมลา  สุคโต 

นางสาวมณฑา  คชาชัย 
 

7 โครงการ นิเทศ ติดตาม นักเรียนเรียนรวม             นางสาวดวงรัตน์   ยาแสง         
8 โครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียนและผู้ปกครอง ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
            นางสาวชญานิศ ศรีมณี 

9 โครงการปรับภูมิทัศน์หน่วยบริการหนองหญ้าไซ             นางสาวอรพิน  ศรีเกตุสุข 
10 โครงการแหล่งเรียนรู้ลานธรรมชาติประสาทสัมผัส             นางสาวดนิตา  ศรีภุมมา 

นางสาวเรณู  นาคปานวงษ์ 
11 โครงการผลิตสื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหน่วยบริการด่านช้าง             นางสาวศีรรัตน์    เปียมาลย์     
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นางสาวพัชรี  ศรีสร้อย 
 

12 โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์หน่วยบริการสองพ่ีน้อง 
 

            นายพัศพงศ์     สังข์ประเสริฐ 
นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิฆัมเมฆ 

13 โครงการพัฒนาศูนยก์ลางการเรียนรู้การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ             นางสาววันเพ็ญ วรรณกิจ 
14 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน             นายสหภัฒน์   เชยล้อมขำ 

นางสาววันวิสาข์    ธชาภินทร์ 
15 โครงการส่งเสริมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา             นางสาววรรณี   สุทธิวงษ์สา 
16 โครงการธนาคารสื่อ             นางสาวสุกัญญา   อินทมา 
17 โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้กับเด็กในโรงพยาบาล             นางสาวรพีแพรว  ชาดิษฐ์     

นางสาวณภัทร์สรัล แก้วธาวินวสุ 
18 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา             นางสาวพิกุล  ทำบุญตอบ      
19 โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้             นางณัฐฐินันท์   น้อยมา 
20 โครงการส่งเสริมการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา             นางสาววิรชา        เมืองมูล      
21 โครงการการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้             นายพัฒนากร คำด้วง  
22 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์

การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
            นางสาววรรณพร  เวียงจันทร์ 

นางปุณยนุช ศิริโรจนมงคล 
23 โครงการพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์             นางสาวณัฐพร       เล็กสวัสดิ์ 
24 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม             นายสุเมท  สว่างอารมณ์ 
25 โครงการป้องกันอัคคีภัย             นายนิรวิทธิ์     ไกลถิ่น      
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26 โครงการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
แหล่งให้คำปรึกษาเคลื่อนที่ (ผู้ว่าสัญจร) 

            นางสาววรันธร  มีแก้ว 
 

 27 27/27 โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 

            นายชนินทร์      ศรีส่อง        

28 โครงการพัฒนาห้องพยาบาลเพ่ือน้องคนพิเศษ              นางทิพาพร     ชีพนุรัตน์  
29 โครงการโรงอาหารคู่การเรียนรู้ผ่านการมอง             นายวรกฤต       แสงจันทร์ 
30 โครงการเยี่ยมบ้านวันครู             นางสาววรรณเลขา  ศรีตา    
31 โครงการร้านค้าเพ่ือคนพิเศษ             นายเมธี      ขันทอง   
32 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2563  (กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)          

            นางสาวมิรันตรี  ศรีน้ำเงิน 
นางสาววันเพ็ญ  วรรณกิจ 

33 โครงการวิ่งสร้างฝัน ปันรักเด็กพิการ (Share& Run Fun For 
Disabilities) ครั้งที่ 2 

            นางสาวนวพัชร์   ชมตา 

34 โครงการการพัฒนาระบบการจัดเก็บหนังสือราชการ ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 

            นางสาวเด่นภา    ชาไชย     

35 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโสตทัศนูปกรณ์             นายณัฐพร  อินต๊ะวิกุล 
36 โครงการสวัสดิการครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษเตการศึกษา 5 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
            นางสาวศศิธร    พงษ์เพียร 

37 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี (OD) 

            นางสิริลักษณ์  จันทร์แก้ว 
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ผู้รับผิดชอบ 

38 โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุร ี

            นายรณชัย    ชาวบ้านซ่อง 
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ส่วนที่ 4 
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(อาจจะเป็นการเข้าค่าย) 
- ส่งเสริมอาชีพ 
- การออม  
-ทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น การทำอาหาร ซักผ้า ขึ้นรถไปรับยา 
การไปโรงพยาบาล 

นายวรรณธนุ      วรรณกิจ 
นางสาวกนกอร  สว่างอารมณ์ 
 
 

๒ . โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่าน
การมอง  
(Visual Strategies) 

นางนงลักษณ์  ยงสม 
 

3 โครงการเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 

นางสาวขนิษฐา   แสงโยธี 
 

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก นางสาวนิรดา  จันทกฤษ์ 
5 โครงการโรงเรียนคุณธรรม นางสาวกัณหา  คงหอม 

นายนพธนพงษ์        ภูรชัต์ธนาธิป     
6 โครงการพัฒนาทักษะการคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว 

(O&M)   
นางสาวกมลา  สุคโต 
นางสาวมณฑา  คชาชัย 
 

7 โครงการ นิเทศ ติดตาม นักเรียนเรียนรวม นางสาวดวงรัตน์   ยาแสง         
8 โครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียนและผู้ปกครอง ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
นางสาวชญานิศ ศรีมณี 

9 โครงการปรับภูมิทัศน์หน่วยบริการหนองหญ้าไซ นางสาวอรพิน  ศรีเกตุสุข 
10 โครงการแหล่งเรียนรู้ลานธรรมชาติประสาทสัมผัส นางสาวดนิตา  ศรีภุมมา 

นางสาวเรณู  นาคปานวงษ์ 
11 โครงการผลิตสื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหน่วยบริการด่านช้าง นางสาวศีรรัตน์    เปียมาลย์     

นางสาวพัชรี  ศรีสร้อย 
 

12 โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์หน่วยบริการสองพ่ีน้อง 
 

นายพัศพงศ์     สังข์ประเสริฐ 
นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิฆัมเมฆ 

13 โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ นางสาววันเพ็ญ วรรณกิจ 
14 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน นายสหภัฒน์   เชยล้อมขำ 

นางสาววันวิสาข์    ธชาภินทร์ 
15 โครงการส่งเสริมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา นางสาววรรณี   สุทธิวงษ์สา 
16 โครงการธนาคารสื่อ นางสาวสุกัญญา   อินทมา 
17 โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้กับเด็กในโรงพยาบาล นางสาวรพีแพรว  ชาดิษฐ์     



49 
 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวณภัทร์สรัล แก้วธาวินวสุ 

18 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นางสาวพิกุล  ทำบุญตอบ      
19 โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ นางณัฐฐินันท์   น้อยมา 
20 โครงการส่งเสริมการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา นางสาววิรชา        เมืองมูล      
21 โครงการการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ นายพัฒนากร คำด้วง  
22 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์

การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
นางสาววรรณพร  เวียงจันทร์ 
นางปุณยนุช ศิริโรจนมงคล 

23 โครงการพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ นางสาวณัฐพร       เล็กสวัสดิ์ 
24 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม นายสุเมท  สว่างอารมณ์ 
25 โครงการป้องกันอัคคีภัย นายนิรวิทธิ์     ไกลถิ่น      
26 โครงการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 

แหล่งให้คำปรึกษาเคลื่อนที่ (ผู้ว่าสัญจร) 
นางสาววรันธร  มีแก้ว 
 

 27 27/27 โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 

นายชนินทร์      ศรีส่อง        

28 โครงการพัฒนาห้องพยาบาลเพ่ือน้องคนพิเศษ  นางทิพาพร     ชีพนุรัตน์  
29 โครงการโรงอาหารคู่การเรียนรู้ผ่านการมอง นายวรกฤต       แสงจันทร์ 
30 โครงการเยี่ยมบ้านวันครู นางสาววรรณเลขา  ศรีตา    
31 โครงการร้านค้าเพ่ือคนพิเศษ นายเมธี      ขันทอง   
32 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2563  (กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)          

นางสาวมิรันตรี  ศรีน้ำเงิน 
นางสาววันเพ็ญ  วรรณกิจ 

33 โครงการวิ่งสร้างฝัน ปันรักเด็กพิการ (Share& Run Fun For 
Disabilities) ครั้งที่ 2 

นางสาวนวพัชร์   ชมตา 

34 โครงการการพัฒนาระบบการจัดเก็บหนังสือราชการ ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 

นางสาวเด่นภา    ชาไชย     

35 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโสตทัศนูปกรณ์ นายณัฐพร  อินต๊ะวิกุล 
36 โครงการสวัสดิการครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษเตการศึกษา 5 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
นางสาวศศิธร    พงษ์เพียร 

37 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี (OD) 

นางสิริลักษณ์  จันทร์แก้ว 

38 โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุร ี

นายรณชัย    ชาวบ้านซ่อง 
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ชื่อ  โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ 

กลยุทธ์ของศูนย์ฯ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ                                                     
พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ     นายวรรณธนุ  วรรณกิจ 
  นางสาวกนกอร    สว่างอารมณ์ 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่    

      โครงการต่อเนื่อง  จากแผนงาน/ต่อเนื่องจากโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หลักการและเหตุผล 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕   
หมวด ๒ ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา ๑๐ วรรคสองและวรรคสาม ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้อง
จัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และ มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ 
หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษและให้จัดตั้งแต่
แรกพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยให้บุคคลดังกล่าวได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง” ดังนั้นบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็น
ทรัพยากรทางสังคม และการศึกษาถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่ง ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนา
ประเทศ กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งประสานและสร้างความร่วมมือทุกฝ่ายที่ทำหน้าที ่จัดการศึกษา โดยให้
ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมเด็กทุกกลุ่มเป้าหมาย และพร้อมที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียม 
ความพร้อม มีการจัดการศึกษาให้แก่เด็กทั้ง ๙ ประเภทความพิการ ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ เด็กที่มี  
ความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กที่มี
ความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการพูดและภาษา เด็กที่
มีความบกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรม เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ เด็กออทิสติกและเด็กพิการซ้อน  การ
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ใช้ทักษะชีวิต  มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของบุคคล  เนื่องจากทักษะชีวิต เป็นความสามารถพื้นฐานที่
จำเป็นในการใช้เผชิญกับปัญหาที่พบและผ่านเข้ามาในชีวิตประจำวันเช่น ปัญหาการเรียน การทำงาน  สุขภาพ  
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่างๆ 
ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคม ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา และความขัดแย้งต่างๆ 
อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ทักษะชีวิต เป็นความสามารถ อันประกอบด้วย
ความรู้ เจตคติ และทักษะ ในการที่จะจัดการกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว  และเตรียมพร้อมสำหรับการ
ปรับตัวในอนาคต ซึ่งเด็กที่มีความต้องการพิเศษคือกลุ่มเด็กที่จำเป็นต้องได้รับการดูแล   และช่วยเหลือเป็น
พิเศษ เพิ่มเติมจากวิธีการตามปกติ ทั้งในด้านการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้  และการเข้าสังคม เพื่อให้เด็ก
ได้รับการพัฒนาได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 จากรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าบุคคลที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ โดยผู้สอนคอยกระตุ้น แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ด้วย ผู้สอน
ควรจัดกจิกรรมการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เน้นการลงมือปฏิบัติจริง  จึงดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะชีวิต
ตามหลักปรัชญา   ของเศรษฐกิจพอเพียง ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  (ต่อเนื่อง) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษได้พัฒนาทักษะชีวิตตามช่วงวัย และผู้ปกครองมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะชีวิตของบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ทำให้บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษพึ่งพา
ตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษสามารถดำรงชีวิตประจำวัน โดยใช้กิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการจัดกิจกรรมจากสถานการณ์จริง และลงมือปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมตาม
ความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลอย่างเต็มศักยภาพ 
 ๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมและมีแนวทางในการใช้กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ   

 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี     จำนวน  ๓๑๖  คน 
 2. ผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี   จำนวน  ๓๑๖  คน 
 ๓. บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี     จำนวน  ๖๒   คน  
          รวมทั้งหมด จำนวน ๖๙๔ คน 
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เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษสามารถดำรงชีวิตประจำวัน โดยใช้กิจกรรมตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการจัดกิจกรรมจากสถานการณ์จริง และลงมือปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมตาม
ความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลอย่างเต็มศักยภาพ 

2. ร้อยละ 80 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและมีแนวทางในการใช้กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

 

กิจกรรมและการดำเนินงาน 

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

๑.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา 
๑.๒ จัดทำโครงการ 
๑.๓ ขออนุมัติผู้บริหาร 
๑.๔ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนิน
โครงการ 
๑.๕ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 
๑.๖ จัดทำแบบประเมินโครงการ 

 
 
 
 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 

นายวรรณธนุ      วรรณกิจ 
นางสาวกนกอร    สว่างอารมณ์ 

๒ ๒.ดำเนินการตามแผน ( D ) 
๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตาม
โครงการ 
๒.๒ จัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรม 
๒.๓ ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๒.๔ เริ่มดำเนินโครงการ 
     ๑.) กิจกรรมการให้ความรู้พื ้นฐาน
ด้านอาชีพ การสกรีนแก้ว/กระเป๋า,การ
ท่อเสื่อ,การท่อผ้า SAORI 
     ๒) กิจกรรมการฝึกอาชีพ การสกรีน
แก้ว/กระเป๋า,การท่อเสื ่อ,การท่อผ้า 
SAORI 
     ๓.) กิจกรรมออมเงิน 
     ๔.) กิจกรรมการเข้าค่ายทักษะชีวิต 

 
 
 
 
 
 

กันยายน ๒๕๖๓   
 
 

กันยายน ๒๕๖๓  - 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 
สิงหาคม ๒๕๖๓  - 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 

นายวรรณธนุ      วรรณกิจ 
นางสาวกนกอร    สว่างอารมณ์ 

๓ ๓. ติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
๓.๑ กำกับ ติดตามประเมินผล  
๓.๒ ประเมินโครงการ 
๓.๓ ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 

เมษายน ๒๕๖๔ 

 
 
 

นายวรรณธนุ      วรรณกิจ 
นางสาวกนกอร    สว่างอารมณ์ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๓.๔ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการ
ประเมินโครงการ 
๓.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการ 

๔ ๔. การปรับปรุงแก้ไขการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป (A) 
๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการ
ประชุมปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้
ข้อเสนอแนะ 
๔.๒ รายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
 
 

เมษายน ๒๕๖๔ 

 
 
 

นายวรรณธนุ      วรรณกิจ 
นางสาวกนกอร    สว่างอารมณ์ 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
     งบประมาณท้ังสิน ๕๖,๗๗๐บาท 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมการให้ความรู้พื ้นฐานด้านอาชีพ 
การสกรีนแก้ว/กระเป๋า,การท่อเสื่อ,การท่อ
ผ้า SAORI 
   ๒.1 ป้ายโครงการ 
      ๒.3 ค่าวัตถุดิบสำหรับประกอบ
อาหาร 
   ๒.4 ค่าอาหารกลางวัน (๔๑๘ คน x 
๓๐)                      
   ๒.5 ค่าอาหารว่าง (๔๑๘ คน X ๒๕) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๓5๐ 
๑,5๐๐ 

๑๒,๕๔๐ 
๑๐,๔๕๐ 

 
 

 
 

 
 
 

๓5๐ 
๑,5๐๐ 

๑๒,๕๔๐ 
๑๐,๔๕๐ 

  
 
 

๓5๐ 
๑,5๐๐ 

๑๒,๕๔๐ 
๑๐,๔๕๐ 

๒ 
 

กิจกรรมการฝึกอาชีพ การสกรีนแก้ว/
กระเป๋า,การท่อเสื่อ,การท่อผ้า SAORI 

 ๒,๕๐๐  ๒,๕๐๐ 
 

 ๒,๕๐๐ 
 

3 กิจกรรมออมเงิน  ๒,๕๐๐  ๒,๕๐๐  ๒,๕๐๐ 
4 
 
 

กิจกรรมการเข้าค่ายทักษะชีวิต 
   ๔.1 ป้ายโครงการ 
   ๔.2 ป้ายคล้องคอ  (418 คน x ๕) 
   ๔.3 ค่าวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร 
   ๔.4 ค่าอาหารกลางวัน (๔๑๘ คน x 

๓๐)                  ๔.5 ค่าอาหารว่าง 
(๔๑๘ คน X ๒๕) 

  
๓5๐ 

๒,๐๙๐ 
๑,5๐๐ 

๑๒,๕๔๐ 
๑๐,๔๕๐ 

  
๓5๐ 

๒,๐๙๐ 
๑,5๐๐ 

๑๒,๕๔๐ 
๑๐,๔๕๐ 

  
๓5๐ 

๒,๐๙๐ 
๑,5๐๐ 

๑๒,๕๔๐ 
๑๐,๔๕๐ 

 รวม  ๕๖,๗๗๐  ๕๖,๗๗๐  ๕๖,๗๗๐ 
     *หมายเหตุ ถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
   1. นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน  ๓๑๖  คน 
   2. ผู้ปกครองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน  ๓๑๖  คน 
  ๓. บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน  ๖๒    คน 

 
- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
     1. ร้อยละ 80 นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษสามารถดำรงชีวิตประจำวัน โดยใช้กิจกรรม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการจัด
กิจกรรมจากสถานการณ์จริง และลงมือปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสมตามความต้องการจำเป็นพิเศษของ
แต่ละบุคคลอย่างเต็มศักยภาพ 
    2. ร้อยละ 80 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและมี
แนวทางในการใช้กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ 

 
 
 
- สังเกตพฤติกรรม 
- สัมภาษณ์ 
 
 
 
- สังเกตพฤติกรรม 
- สัมภาษณ์ 
 

 
 
- แบบบันทึกพฤติกรรม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมินโครงการ 
- ภาพถ่าย 
 
 

- แบบบันทึกพฤติกรรม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมินโครงการ 
- ภาพถ่าย 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการส่งเสริมทักษะการดำชีวิตชีวิต โดยใช้กิจกรรมตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการจัดกิจกรรมจากสถานการณ์จริง และลงมือปฏิบัติ  พัฒนาความสามารถ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม การเรียนรู้ และการรับรู้ของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  
 ๒. นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามความ
ต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลอย่างเต็มศักยภาพ 

๓. ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมและมีแนวทางในการใช้กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การพัฒนาศักยภาพของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ   
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง  
(Visual Strategies) 

สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้  
     ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ 
 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 

    กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ 

โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 

 สนองมาตรฐานการศึกษา 

   มาตรฐานที่ ๑. คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ ๒.กระบวนการบริหารจัดการ 
    มาตรฐานที่ ๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนงลักษณ์  ยงสม 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     โครงการใหม่      

      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ - ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ( ฉบับที่ ๒ )  พ.ศ. 
๒๕๔๕ หมวด  ๒  ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา  มาตรา  ๑๐ วรรคสองและวรรคสาม  ระบุว่า   “การ
จัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ
ต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  การสื่อสารและการเรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการ  ทุพพลภาพ  
หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้  หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส  ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษและให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   โดยให้
บุคคลดังกล่าวได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง”   ดังนั้นบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นทรัพยากรทางสังคม  และการศึกษาถือ
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ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่ง  ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ  กระทรวงศึกษาธิการ
ได้เร่งประสานและสร้างความร่วมมือทุกฝ่ายที่ทำหน้าที่จัดการศึกษา  โดยให้ดำเนินการจัดการศึกษาขั้น
พื ้นฐานให้ครอบคลุมเด็กทุกกลุ ่มเป้าหมาย  และพร้อมที ่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๔๒ 
   ปัจจุบันเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษที่มารับบริการ ณ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕  
จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่มีความบกพร่องทางการสื่อสารและการสื่อความหมาย จึงทำให้มีพัฒนาการทาง
ภาษาและการพูดไม่เป็นไปตามช่วงวัย อีกทั้งยังไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้อย่างเป็นระบบ ไม่
สามารถคิดหรือตัดสินใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ด้วยตนเอง ไม่รู้ว่าตนเองควรจะอยู่ในที่ใด เวลาใด เนื่องจาก
การสื่อสารเป็นทักษะสำคัญในการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตในสังคม ซึ่งการสื่อสารจะช่วยให้มนุษย์ได้
ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจ หากเราไม่สามารถที่จะสื่อสารได้ อาจจะทำให้เกิด
ความรู้สึกอึดอัด ต่ำต้อย หลีกหนีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นหรือแสดงออกโดยการต่อต้านสังคม เช่น ก้าวร้าว ทำร้าย
ตนเอง ทำลายสิ่งของ เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดปัญหาทางพฤติกรรมและเป็นอุปสรรคสำคัญในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
ตลอดจนการอยู่ร่วมกับบุคลอ่ืนๆในสังคม และหากเราไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้อย่างเป็นระบบ ไม่
สามารถคิดหรือตัดสินใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ด้วยตนเองแล้ว เราก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่าง
อิสระ เป็นเหตุให้เด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษพัฒนาได้ไม่เต็มตามศักยภาพ จากงานวิจัยพบว่า การเรียนรู้
การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างเป็นระบบและการพัฒนาการสื่อสารที่สำคัญได้แก่ การใช้ภาพหรือสัญลักษณ์ 
เนื่องจากเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเด็กออทิสติก เด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา เด็กที่บกพร่องด้านการพูดหรือไม่เข้าใจคำพูด เด็กที่บกพร่องด้านการเรียนรู้  เด็กสมาธิสั้นล้วน
แล้วแต่เรียนรู้ผ่านการมองด้วยกันทั้งนั้น  กลวิธีการเรียนรู ้ผ่านการมอง (Visual Strategies) จึงเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่สามารถใช้พัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารให้กับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้  
   กลวิธีการเรียนรู ้ผ่านการมอง(Visual Strategies) มีหลักการและแนวคิดคือการนำรูปภาพหรือ
สัญลักษณ์เข้ามาแทนภาษาพูด เนื่องจากรูปภาพเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม เป็นลายลักษณ์อักษรและมีความชัดเจน 
ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปตามที่คาดหวังและเป็นไปตามผลลัพธ์ที่ต้องการ การนำกลวิ ธีการเรียนรู้ผ่านการมอง 
(Visual Strategies) มาใช้เป็นวิธีหนึ่งในการจัดโครงสร้างกิจกรรมสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
เพื่อให้เด็กสามารถคาดคะเนกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน ลดความเครียดและความวิตกกังวล มีปฏิสัมพันธ์
กับเหตุการณ์ต่างๆ ช่วยเสริมเกี่ยวกับการสอนโดยการใช้ภาษาเป็นการสื่อสารเป็นนัยและเป็นเสมือนสิ่งที่คอย
เตือนว่าอะไรควรทำและพูดในสถานการณ์ไหน  ช่วยให้เด็กทำงานได้สำเสร็จด้วยตนเอง อีกทั้งยังช่วยลด
พฤติกรรมก้าวร้าว การทำร้ายตัวเอง ทำลายสิ่งของอีกด้วย ในการช่วยเหลือเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร
สำหรับเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยการใช้รูปภาพเป็นสื่อกลางในการสื่อสารนั้น วิธีที่ได้รับการยอมรับ
มากขึ้นในปัจจุบันคือ วิธีเพ็คส์ (PECS: Picture Exchange Communication System) เป็นการสอนทักษะ
การสื่อสารโดยวิธีการแลกเปลี่ยนรูปภาพ อย่างเป็นระบบ พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารโดยใช้สื่อภาพ 
เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย โดยการสื่อสารจะเริ่มจากการแลกเปลี่ยนภาพระหว่างคู่สนทนา ๒ คน โดยไม่มีการ
พูดคุย  ถัดจากนั้นครูจะเริ่มพูดคุยกับเด็กทีละน้อย  ในตอนแรกเด็กอาจยังไม่โต้ตอบแต่ต่อมาเด็กจะเริ่มโต้ตอบ
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โดยใช้ภาพ  โดยใช้ภาษาท่าทางและใช้ภาษาพูดในที่สุด และอีกหนึ่งวิธีคือ Treatment and Education of 
Autistic and Related Communication Handicapped  Children  หรือ  TEACCH  มีจุดมุ ่งหมายหลัก 
คือ มุ่งเน้นช่วยเหลือและสนับสนุนพัฒนาการของเด็กออทิสติกให้ประสบความสำเร็จเต็มตามศักยภาพสูงสุด 
เมื่อปฏิบัติเป็นกิจวัตร เด็กได้ทำซ้ำๆ ก็จะเกิดความคุ้นเคยกับระบบ ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง  ลดอาการก้าวร้าว รู้
ว่าตนเองควรจะอยู่ในที่ใดเวลาใด  กระตือรือร้นที่จะเตรียมตัวเรียนในชั่วโมงต่อไป โดยที่ไม่ต้องมาบอกหรือดึง
ให้เข้าเรียน ส่วนประกอบหลักสำคัญของโปรแกรมทีช คือ การสอนที่มี โครงสร้างชัดเจน (Structured  
Teaching)  ประกอบไปด้วย โครงสร้างทางกายภาพ (Physical  Structure) คือ  การจัดสภาพแวดล้อมของ
ห้องเรียนหรือห้องฝึกปฏิบัติอื ่นๆ ให้เหมาะสม การจัดตารางเวลาเรียน (Providing  Schedule) เป็นการ
ช่วยเหลือให้รู้จุดมุ่งหมายและสิ่งที่ตนต้องปฏิบัติ   ถ้ามีกรอบหรือตารางอย่างแน่ชัดเด็กจะลดความกังวล และ
ไม ่ร ู ้ ส ึกส ับสน ระบบกล ่องงาน (Work Boxes System)  เด ็กต ้องการการร ับร ู ้ อย ่ า ง เป ็นระบบ  
เมื่อสั่งให้เด็กทำงานอะไร ครูต้องบอกอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นขั้นตอน เป็นการช่วยให้เด็กเข้าใจข้อตกลงและรู้
ว่าจะต้องทำอะไรอย่างชัดเจน การสอนด้วยการมองเห็น  (Visual  Instruction) เด็กที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษจะเรียนรู้ได้ดีด้วยการใช้สายตา (Visual  Learner)  นอกจากของจริงแล้วภาพจึงเป็นสื่อการสอนที่
เหมาะที่สุดดังที่กล่าวข้างต้น  
     จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาพบว่าผลจากการนำกลวิธีการเรียนรู ้ผ่านการมอง (Visual 
Strategies) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทำให้เด็กที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ    มีพัฒนาการด้านการสื่อสารที่ดีขึ้น แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้อย่าง
เป็นระบบ และจากประเมินโครงการในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าบุคลากรครูบางส่วนยังไม่เข้าใจกระบวนการ
การนำกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) ไปใช้ และขาดการนิเทศติดตามการนำกลวิธีการ
เรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนครูและ
บุคลากรที ่มาปฏิบัติงานใหม่ซึ ่งยังไม่มีองค์ความรู ้เกี ่ยวกับการใช้กลวิธีการเรียนรู ้ผ่านการมอง( Visual 
Strategies)  
   ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ       
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้กลวิธีการเรียนรู ้ผ่านการมอง (Visual Strategies) ขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง โดยในปีการศึกษานี้จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) ได้แก่ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยวิธี
สอนแบบทีช (TEACCH ) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนรูปภาพเพ่ือการสื่อสาร (PECS) และกิจกรรมการจัดรูปแบบ
การเรียนรู้โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) เพื่อพัฒนาบุคลากรครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการ
เรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค ์
  ๒.๑ เพ่ือให้บุคลากรครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ถูกต้อง 
  ๒.๒ เพ่ือให้บุคลากรครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี นำกลวิธี
การเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

(๑) บุคลากรครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ  
จำนวน ๕๒ คน 

เชิงคุณภาพ 
(๑) ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรครูที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กลวิธี

การเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) ในการจัดการเรียนการสอน 
(๒) ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรครูที่เข้าร่วมโครงการนำกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual  

Strategies) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ขั้นเตรียมการ 

๑.๑ การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
๑.๒ การจัดทำโครงการ 
๑.๓ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๔ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน 
๑.๕ จัดทำแบบประเมินโครงการ 

 
พ.ค.๖๓ 

 
มิ.ย.๖๓ 
มิ.ย.๖๓ 
มิ.ย.๖๓ 

นางนงลักษณ์ ยงสม 

๒ ขั้นดำเนินการ 
๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 
๒.๒ จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 
๒.๓ ดำเนินกิจกรรมหลักดังนี้ 
     ๑.กิจกรรมทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อม
ก่อนนำกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) ไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
     ๒. กิจกรรมนิเทศติดตามผลการนำกลวิธีการเรียนรู้
ผ่านการมอง (Visual Strategies) ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
     ๓. กิจกรรมนำเสนอ Best Practice ด้านการนำ
กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) ไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

 
มิ.ย.๖๓ 
มิ.ย.๖๓ 

 
มิ.ย.๖๓ 

 
 

ก.ย.๖๓ – ก.พ.๖๔ 
 
 

ก.ย.๖๓ – ก.พ.๖๔ 
 

นางนงลักษณ์ ยงสม 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๓ ขั้นตรวจสอบ / ประเมินผล 

๓.๑  กำกับ ติดตามประเมินผล 
กิจกรรมทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมก่อนนำ
กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) ไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน  
กิจกรรม นิเทศติดตามผลการนำกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง 
(Visual Strategies) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรม นำเสนอ Best Practice ด้านการนำกลวิธีการ
เรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
๓.๒ ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
กิจกรรมทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมก่อนนำ
กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) ไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน /กิจกรรม นิเทศติดตามผล
การนำกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) 
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน / กิจกรรม นำเสนอ 
Best Practice ด้านการนำกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง 
(Visual Strategies) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
๓.๓ สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 
 

๒๕ มิ.ย.๖๓ 
 
 

ก.ย.๖๓ – ก.พ.๖๔ 
 

ก.ย.๖๓ – ก.พ.๖๔ 
 
 

ก.ย.๖๓ – ก.พ.๖๔ 
 

นางนงลักษณ์ ยงสม 

๔ 
 

 

ขั้นแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง 
๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมปรึกษาหารือ 
วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

 
มี.ค.๖๔ 

 
 

พ.ค.๖๔ 

นางนงลักษณ์ ยงสม 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
๑ กิจกรรมทบทวนความรู้และเตรียม

ความพร้อมก่อนนำกลวิธีการเรียนรู้
ผ่านการมอง (Visual Strategies) ไปใช้
ใ น ก า ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น ก า ร ส อน  
จำนวน ๕๒ คน เวลา ๑ วัน 
๑.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (๕๒ คน x ๒ มื้อ x ๒๕ บาท) 

 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 

๒,๖๐๐ 
 

 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 

๒,๖๐๐ 
 

 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 

๒,๖๐๐ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
๑.๒ ค่าอาหารกลางวัน 
     (๕๒ คน x ๑ มื้อ x ๕๐ บาท) 
๑.๓ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 
- 

 
 

- 

 
๒,๖๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 

 
- 

 
 

- 

 
๒,๖๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 

 
- 

 
 

- 

 
๒,๖๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 
 

๒ กิจกรรมน ิเทศต ิดตามผลการนำ
กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual 
Strategies) ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 
๒.๑ ค ่ าน ้ ำม ัน เช ื ้ อ เพล ิ ง ในการ
เดินทางไปนิเทศที ่หน่วยบริการฯ 
จำนวน ๔ หน่วย 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

๒,๐๐๐ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

๒,๐๐๐ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

๒,๐๐๐ 

๓ ก ิจกรรมนำเสนอ Best Practice 
ด้านการนำกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการ
ม อ ง  ( Visual Strategies)  ไ ป ใ ช้  
ใ น ก า ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น ก า ร ส อน  
จำนวน ๕๒ คน เวลา ๑ วัน 
๑.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (๕๒ คน x ๒ มื้อ x ๒๕ บาท) 
๑.๒ ค่าอาหารกลางวัน 
     (๕๒ คน x ๑ มื้อ x ๕๐ บาท) 
๑.๓ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 

๒,๖๐๐ 
 

๒,๖๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

 
 
 
 
 

๒,๖๐๐ 
 

๒,๖๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 

๒,๖๐๐ 
 

๒,๖๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

รวม  ๑๘,๔๐๐  ๑๘,๔๐๐  ๑๘,๔๐๐ 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
บุคลากรครูศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๒ คน 
เชิงคุณภาพ 

 
- ลงทะเบียน 
 
 
  

 
- แบบลงทะเบียน 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
(๑) ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรครูที่
เข ้าร ่วมโครงการมีความร ู ้ความ
เข ้าใจเก ี ่ยวกับการใช ้กลว ิธ ีการ
เ ร ี ย น ร ู ้ ผ ่ า น ก า รม อ ง  ( Visual 
Strategies) ในการจัดการเรียนการ
สอน 
(๒) ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรครูที่
เข้าร่วมโครงการนำกลวิธีการเรียนรู้
ผ ่านการมอง (Visual Strategies) 
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

- การทดสอบความรู้ ก่อน – 
หลัง  
- การประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
- การนิเทศติดตาม 
 
 
 

- แบบทดสอบความรู้ ก่อน – 
หลัง 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
- แบบนิเทศติดตาม 
 
 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ บุคลากรครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) ในการจัดการเรียนการสอน 

๗.๒ บุคลากรครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี นำกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการ
มอง (Visual Strategies) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ 

๗.๓ นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวันอย่างเป็นระบบ 
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ชื่อโครงการ เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่มุ่งยกระดับ
มาตรฐานการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เร่งผลิต พัฒนา และจัดระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 
    กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ 

โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 

 สนองมาตรฐานการศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวขนิษฐา  แสงโยธ ี
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ พุทธศักราช 2551 มาตรา 5 เด็กพิการมีสิทธิ                    
ทางการศึกษา ดังนี้ ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียคาใชจ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตพร้อม
ทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เลือกบริการ
ทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและ
ความต้องการ จำเป็นพิเศษของบุคคลนั้น และได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา 
รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคลองกับความต้องการ
จำเป็นพิเศษของเด็กพิการ             แต่ละประเภทและบุคคล อีกทั้ง มาตรา 6 วรรคสอง ให้ครูการศึกษา
พิเศษ ครูและคณาจารย์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้การศึกษาต่อเนื่องและทักษะในการ
จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ 
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 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน พัฒนาศักยภาพ        
คนตลอดช่วงชีวิต ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ปลูกฝังระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีและการสร้างความอยู่ดีมีสุขของ
ครอบครัวไทย และยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคมที่ต้องการ
สร้างความมั่นคง            และการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาระบบบริการและระบบ
บริหารจัดการสุขภาพ         มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสั งคมสูงวัย สร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันทางสังคม    ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้
เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ได้มี
วิสัยทัศน์ ให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 กำหนดให้ม ี 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1.การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2.การผลิตและพัฒนากำลังคน 
การวิจัย       และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3.การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัยและ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4.การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5.การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6.การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา และมีเป้าหมาย 5 เป้าหมาย ดังนี้ 1.การเข้าถึงการศึกษา(Access) 2.ความเท่าเทียม 
(Equity)   3.คุณภาพ (Quality) 4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 5. ตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) 

ดังนั้นกลุ่มบริหารงานวิชาการ  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จึงมีเป้าหมาย              
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น และพัฒนาครูให้มีศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนานักเรียน                  
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดทำโครงการเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ โดยมีกิจกรรม ๑)กิจกรรมให้ความรู้พื ้นฐานที่เกี ่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ กิจกรรม ๒)กิจกรรมให้ความรู้วิธีและเทคนิคการจัดการพฤติกรรม กิจกรรม ๓)กิจกรรม
ให้ความรู้การจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมที่นำไปใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียน 
 
2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม        
ที่เหมาะสมกับนักเรียน 

 ๒.๒ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเทคนิค วิธีการ และแนวทางในการสอนนักเรียน             
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

(๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบรุี
เข้าร่วมอบรมจำนวน ๖๗ คน 
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เชิงคุณภาพ 
(๑) ร้อยละ 80 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการสอน                   

เชิงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียน 
 (๒) ร้อยละ 80 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเทคนิค วิธีการ และแนวทางในการสอน

นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ๑. ขั้นการเตรียมการ (Plan) 

 ๑.๑ จัดทำโครงการ 
 ๑.๒ ขออนุมัติผู้บริหาร 
 ๑.๓ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 
 ๑.๔ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินโครงการ 
 ๑.๕ จัดทำแบบประเมิน 
         - แบบประเมินโครงการ 
  ๑.๖ จัดทำแบบลงทะเบียน 
          - แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 

๗-๑๐ ก.ค.๖๓ 
๑๓ ก.ค. ๖๓ 
๑๕ ก.ค. ๖๓ 

 

๑๖ ก.ค. ๖๓ 
๑๗ ก.ค. ๖๓ 

 
๑๘ ก.ค. ๖๓ 

 

 
นางสาวขนิษฐา แสงโยธี 

2 ขั้นดำเนินการ 
         ๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 
         ๒.๒ ประสานงาน/ติดต่อวิทยากร  
         - ผศ.ดร.ยุวดี วิริยางกูร อาจารย์ภาควิชา
พ้ืนฐานและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
         ๒.๓ ดำเนินกิจกรรมหลักดังนี้ 
                1.กิจกรรมให้ความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
                ๒. กิจกรรมให้ความรู้วิธีและเทคนิคการ
จัดการพฤติกรรม  
                ๓. กิจกรรมให้ความรู้การจัดการเรียนรู้
สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

 
๒๐ ก.ค.๖๓ 
๒๐ ก.ค.๖๓ 

 
 

๕-๗ ส.ค.๖๓ 
 
 

 
นางสาวขนิษฐา แสงโยธี 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3 ขั้นตรวจสอบ / ประเมินผล 

          ๓.๑ กำกับ ติดตามประเมินผลรายกิจกรรม 
 ๓.๒ ประเมินโครงการ 
 ๓.๓ สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 
๕ ส.ค.๖๓ 
๕ ส.ค.๖๓ 

๑๐ ส.ค.๖๓ 
 

 
นางสาวขนิษฐา แสงโยธี 

4 
 

 

ขั้นแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง 
          ๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุม
ปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
การดำเนินโครงการครั้งต่อไป 
  
          ๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
๑๐ ส.ค.๖๓ 

 
 
 

๑๐-๑๔ ส.ค.๖๓ 
 

 
นางสาวขนิษฐา แสงโยธี 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมให้ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

กับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ 
จำนวน ๖๘ คน เวลา ๑ วัน 
๑.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

    (๖๘ คน x ๒ มื้อ x ๒๕ บาท) 
๑.๒ ค่าอาหารกลางวัน 

     (๖๘ คน x ๑ มื้อ x ๕๐ บาท) 

  
  
 
 
- 
  
- 

  
 
 
 

๓,๔๐๐ 
  
๓,๔๐๐ 

  
  
 
 

-  
  
- 

  
  
 

 
๓,๔๐๐ 

  
๓,๔๐๐ 

  
  
 

 
 - 
  
-  

  
  
 

 
๓,๔๐๐ 

 
๓,๔๐๐ 

๒ กิจกรรมให้ความรู้วิธีและเทคนิคการ
จัดการพฤติกรรม  
จำนวน ๖๘ คน เวลา ๑ วัน 
๒.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

    (๖๘ คน x ๒ มื้อ x ๒๕ บาท) 
๒.๒ ค่าอาหารกลางวัน 

     (๖๘ คน x ๑ มื้อ x ๕๐ บาท) 
 

 
 

 
- 
 
- 

 
 

 
๓,๔๐๐ 

 
๓,๔๐๐ 

 

 
 

 
- 
 
- 
 

 
 

 
๓,๔๐๐ 

 
๓,๔๐๐ 

 

 
 

 
- 
 
- 

 
 

 
๓,๔๐๐ 

 
๓,๔๐๐ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
๓ กิจกรรมให้ความรู้การจัดการเรียนรู้

สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 
จำนวน ๖๘ คน เวลา ๑ วัน 
๓.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

    (๖๘ คน x ๒ มื้อ x ๒๕ บาท) 
๓.๒ ค่าอาหารกลางวัน 

     (๖๘ คน x ๑ มื้อ x ๕๐ บาท) 

 
 
 

 
- 
 
- 

 
 
 

 
๓,๔๐๐ 

 
๓,๔๐๐ 

 
 

 
 
- 
 
- 

 
 
 

 
๓,๔๐๐ 

 
๓,๔๐๐ 

 
 

 
 
- 
 
- 

 
 

 
 

๓,๔๐๐ 
 

๓,๔๐๐ 
๔ ๔.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร 

     (๑๘ ชัว่โมงๆ ละ x ๑,๒๐๐ บาท) 
๔.๒ ค่าท่ีพักวิทยากร 

     (3 วัน  x ๖๐๐ บาท) 
๔.๓ ค่าเดินทาง 
              ( ๔,๐๐๐ บาท) 
๔.๔ ค่าวัสด ุ

     (๖๘ คน x ๕๐ บาท) 
๔.๕ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
 

 
๒๑,๖๐๐  

 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
 

๑,๘๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
- 

๓,๐๐๐ 

 
- 
 

-  
 
- 

๓,๔๐๐ 
- 

 
๒๑,๖๐๐  

  
๑,๘๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
๓,๔๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 

 
๒๑,๖๐๐

   
๑,๘๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
๓,๔๐๐ 
๓,๐๐๐  

รวม ๒๑,๖๐๐  ๒๙,๒๐๐ ๓,๔๐๐ ๕๔,๒๐๐ - ๕๔,๒๐๐ 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
๑. ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วม
การอบรม จำนวน ๖๗ คน 
 

 
- ลงทะเบียน 

 

 
- แบบลงทะเบียน 

 

เชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ 80 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการ
สอนเชิงพฤติกรรมนำไปใช้ให้เหมาะสมกับ
นักเรียน 
๒. ร้อยละ 80 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีเทคนิค วิธีการ และแนวทางในการ
สอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

 
- การทดสอบความรู้ ก่อน – หลัง  
- การประเมินความพึงพอใจ 

 
 

- การทดสอบความรู้ ก่อน – หลัง  
- การประเมินความพึงพอใจ 
 

 
- แบบทดสอบความรู้ ก่อน – หลัง 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 

- การทดสอบความรู้ ก่อน – หลัง  
- การประเมินความพึงพอใจ 



67 
 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมที่เหมาะสม                              
กับนักเรียน 

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเทคนิค วิธีการ และแนวทางในการสอนนักเรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 

๓. นักเรียนได้รับการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม 
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โครงการ   ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก 
สอดคล้องกับ 
  ยุทธศาสตร์    แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับท่ี 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 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนิรดา  จันทฤกษ์ 

ลักษณะโครงการ/กิจกรรม   □ โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง จากแผนงาน/ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
เด็ก 
ระยะเวลาดำเนินการ  ๑ สิงหาคม 25๖๓ – ๓๐ ตุลาคม 256๓ 
 

๑.หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  

มาตรา ๑๐ ระบุว่า “การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าสิบสองปี  รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายสำหรับ
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  รัฐต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นพิเศษตั้งเกิดหรือแรกพบความพิการ” 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5  จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม  และเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบ
ความพิการ ประกอบด้วยนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้
ยิน นักเรียนที ่มีความบกพร่องทางสติปัญญา นักเรียนที ่มีความบกพร่องทางร่างกายและการ
เคลื่อนไหว หรือสุขภาพ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางพูด
และภาษา นักเรียนที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ นักเรียนออทิสติก และนักเรียนพิการ
ซ้อน โดยนักเรียนที่มีความบกพร่องที่เข้ารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความต้องการจำเป็นเฉพาะบุคคล โดยมีการส่งเสริม
พัฒนาการพื้นฐาน 7 ทักษะ เพื่อให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ และมุ่ง
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ให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข พร้อมทั้งส่งเสริมให้ออกสู่สังคม เรียนรู้วัฒนธรรม มารยาท
ในการเข้าสังคมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนานักเรียน
ให้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากประสบการณ์จริง อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโลกทัศน์ที่
กว้างไกล สามารถที่จะพัฒนาทักษะด้านสังคม ให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเกิดความ
เข้าใจในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม   

จากการรายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็กในปีที่ผ่านมา พบว่านักเรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี  มีกิจกรรมค่อนข้างมาก ทั้งกิจกรรมที่มา
จากหน่วยงานภายนอกและภายในทำให้บางครั้งการปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ ต้องปรับเปลี่ยนตาม
โอกาส  และเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕  จังหวัด
สุพรรณบุรี 

ในการนี ้ฝ่ายบริหารงานวิชาการตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้เร ียน                
แต่ละบุคคลและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการให้บริการผู้เรียนตามภาระหน้าที่ที่กำหนด จึงได้
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม คุณธรรม การฝึกสมาธิให้
นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ทั้งด้านสังคม จิตใจ อารมณ์ และสามารถดำรงชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นได้
อย่างมีความสุข 

 
๒.วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามศักยภาพ 

๒. เพื ่อส ่งเสร ิมให ้น ักเร ียนสามารถปฏิบ ัต ิตนตามว ัฒนธรรมการทำบุญไหว ้พระตามหลัก
พระพุทธศาสนา     
๓. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร ๑ คน ข้าราชการครู จำนวน ๒๗ คน พนักงานราชการ (ครู) และพนักงานพิมพ์เบลล์ 

จำนวน ๑๙ คน ครูอัตราจ้าง ๔ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๒๔ และลูกจ้างชั่วคราว ๔ คน
รวม ๘๐ คน นักเรียน ๓๐๑ คน รวมทั้งหมด ๓๘๖ คน   

 
3.2 เชิงคุณภาพ 

(1) ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรมจริยธรรมตามศักยภาพ  
(๒) ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมการทำบุญไหว้พระ

ตามหลักพระพุทธศาสนา 
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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 

๑๖ พฤษภาคม – ๓๐
มิถุนายน ๒๕๖๓ 

นางสาวนิรดา  จันฤกษ์ 
 

2.ขั้นดำเนินการ (D : Do)  
2.1 ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 
2.2 จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนิน 
กิจกรรม 
2.3 ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้อง 
๒.๔ ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 

๒.๔.๑ ทำบุญตักบาตร 
๒.๔.๒ บำเพ็ญประโยชน์  
๒.๔.๓ หนูดีมีวินัย 

๒.๕ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามกิจกรรมใน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก 
๒.๖ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ 

สิงหาคม – ตุลาคม  ๒๕๖๓ นางสาวนิรดา  จันฤกษ์ 
 
 
 
 
 

 
 

 

3. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
3.1 กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามกิจกรรมใน
โครงการ  
3.2 แบบสังเกตพฤติกรรม 

๑ - ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๔ 
 

ทีมผู้บริหาร และ                   
คณะกรรมการ 
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 กิจกรรม/งาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3.3 แบบประเมินความพึงใจ 
3.4 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน
โครงการ 
3.5 สรุปผลการดำเนินงาน 
4. การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป (A) 
4.1 คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุม
ปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงการดำเนินโครงการครั้งต่อไป 
4.2 รายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวนิรดา  จันฤกษ์ 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม ตอบแทน ใช้
สอย 

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  กิจกรรมหนูดีมีวินัย 
(ท้ังหมด ๓ เดือน เดือนละ ๔ ครั้ง = ๑๒ ครั้ง 
x ๕๐๐ บาท) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

๖,๐๐๐ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

๖,๐๐๐ 

รวม ๖,๐๐๐ 
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๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

- ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
มีคุณธรรมจริยธรรมตามศักยภาพ 

สอบถาม 
สังเกต 

สัมภาษณ์ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
- ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมการทำบุญ
ไหว้พระตามหลักพระพุทธศาสนา 

สอบถาม 
สังเกต 

สัมภาษณ์ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนมีมารยาททางสังคม มีคุณธรรมจริยธรรมตามศักยภาพ  
 ๒. นักเรียนได้เรียนรู้ วัฒนธรรม การทำบุญไหว้พระตามหลักพระพุทธศาสนา 
 ๓. นักเรียนมีสมาธิ สามารถควบคุมตนเอง และทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนภายนอกห้องเรียนได้ 
 ๔. นักเรียนได้รู้สภาพแวดล้อมภายนอก จากประสบการณ์จริง 
 ๕. ครู นักเรียน ได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน และภาคีเครือข่าย 
 ๖. นักเรียนมีสมาธิ สามารถควบคุมตนเอง และทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนภายนอกห้องเรียนได้ 
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โครงการ  โรงเรียนคุณธรรม 
สอดคล้องกับ                  

ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
                              ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
                                                   อย่างต่อเนื่อง 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๘ พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการ 
                                                   โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  
  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  และนายนพธนพงษ์ ภูรัชต์ธนาธิป 

ลักษณะโครงการ/กิจกรรม   □ โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการโรงเรียนคุณธรรม  
ระยะเวลาดำเนินการ  ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 
หลักการและเหตุผล 
 โครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ  เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  
ศึกษาธิการ (มล.ปนัดดา  ดิศกุล) ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบกลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื ่องคุณธรรม                        
โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับ
เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชน
ทุกคนมีความรู้  ความสามารถ  เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนั้น
การพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติ จึงมีความจำเป็นมากจึงได้จัดทำโครงการ “โครงการโรงเรียน
คุณธรรม  สพฐ”     ขึ้นเพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้นักเรียน ครู ผู ้บริหารและ
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บุคลากรทางการศึกษาทุกคนตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  และซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ  รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น  เป็นเรื่องท่ีไม่ซับซ้อนและทำได้ง่ายเป็น
การลงทุนต่ำแต่ได้กำไรมาก  และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง  โดยหลักการของ
โรงเรียนคุณธรรมสามารถนำไปใช้ได้กับโรงเรียนทุกศาสนา  ไม่ผูกขาดกับศาสนาใด เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรม
สากลที่ช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดลง และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น  
ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดทำ
โครงการโรงเรียนคุณธรรมขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๖๑  เพื่อช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมืองต่อไป และจากรายงาน
ผลโครงการโรงเรียนคุณธรรมในปีงบประมาณ  ที่ผ่านมา  พบปัญหา อุปสรรค คือ ขั้นตอนการดำเนินงานไม่
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และขาดการประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของโครงการจึงปรับปรุงแนวทางการ
ดำเนินโครงการ ให้มีประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพ่ือแก้ไขปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และควรประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของโครงการผ่านเว็บไซด์ และFacebookของ ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  อีกทั้งเพิ่มกิจกรรมการนิเทศติดตามโครงงานเป็นระยะๆ ทุก ๓ 
เดือน เพื ่อให้การดำเนินการเป็นไปตามปฏิทินการนิเทศ และเพิ ่มกิจกรรมค้นหานักเรี ยนต้นแบบที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์   
    
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้บริหาร  ครู มีความเข้าใจ มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เห็นคุณค่าแห่งคุณธรรมความ
ดีงามอย่างเป็นธรรมชาติ และภูมิใจในการทำความดี 

๒.๒ เพื่อให้นักเรียน  มีความเข้าใจ มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เห็นคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี
งามอย่างเป็นธรรมชาติ และภูมิใจในการทำความดี 
 ๒.๒ เพื่อให้นักเรียนที่ได้การพัฒนามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
เพ่ิมมากข้ึน 

๒.๓ เพื ่อให้ผู ้บริหาร ครูที ่ได้การพัฒนามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
 2.๔ เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยศึกษาต้นแบบจากหน่วยงานและองค์กรที่
ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีความต่อเนื่อง  
 
๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ผู้บริหาร ๑ คน  ข้าราชการครู จำนวน ๒๗ คน  พนักงานราชการ (ครู) พนักงานพิมพ์เบลล์ ครูอัตรา
จ้าง และเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน  ๒๔  คน  นักเรียน ๒๙๙  คน รวมทั้งหมด  ๓๕๑ คน 
 
 เชิงคุณภาพ 

(๓) ร้อยละ ๘๐ ของผู้บริหาร  ครู  มีความเข้าใจ มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เห็นคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีงามอย่างเป็นธรรมชาติ และภูมิใจในการทำความดี 
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(๔) ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน  มีความเข้าใจ มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เห็นคุณค่าแห่งคุณธรรม
ความดีงามอย่างเป็นธรรมชาติ และภูมิใจในการทำความดี 
 (๓) ร้อยละ ๘๐ นักเรียนที ่ได้การพัฒนามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

(๔) ร้อยละ ๘๐ ผู้บริหาร ครูที่ได้การพัฒนามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
          (๔) ร้อยละ ๑๐๐ มีเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยศึกษาต้นแบบจากหน่วยงานและองค์กรที่
ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีความต่อเนื่อง  
 (๕) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 
๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

 กิจกรรม/งาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นวางแผน(P : Plan) 
1.1 นำผลการดำเนินงานจากโครงการมาวิเคราะห์ 
1.2 จัดทำโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมคุณธรรม 
1.3 ขออนุมัติจากผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ 
1.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ 
1.5 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 
1.6 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการ 
1.๗ จัดทำแบบประเมิน 
     - แบบประเมินโครงการ 
     - แบบประเมินกิจกรรมโครงงาน 

 
ก.ค. 6๓ 
ก.ค. 6๓ 
ส.ค. ๖๓ 
ส.ค. ๖๓ 
ส.ค. ๖๓ 
ส.ค. ๖๓ 
ส.ค. ๖๓ 

 
 
 
 

น.ส.กัณหา คงหอม 
นายนพธนพษ์ ภูรัชต์ธนาธิป 

2.ขั้นดำเนินการ (D : Do)  
2.1 ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 
2.2 จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม 
2.3 ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้อง 
๒.๔ ดำเนินการจัดกิจกรรมดงันี้ 
     - กิจกรรมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 

       ๑. ประชุมชี้แจงโรงเรียนคุณธรรม 
       ๒. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก (ค่าย) 
       ๓. กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน (เพ่ือค้นหานักเรียน
ต้นแบบที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์) 
           ๓.๑ โครงงาน “หนูดี รับผิดชอบ มีวินัย” 
           ๓.๒ โครงงาน “จิตอาสา รักษาความสะอาด” 

 
ก.ค. ๖๓ ถึง 

ส.ค. ๖๓ 
 
 
 

ก.ค. 6๓ ถึง 
ส.ค.๖๓ 

 
 
 

น.ส.กัณหา คงหอม 
นายนพธนพษ์ ภูรัชต์ธนาธิป 
 
 
 
 
คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ 
 
 
คณะครูทุกท่าน 
หน่วยบริการสองพ่ีน้อง 
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 กิจกรรม/งาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
          ๓.๓ โครงงาน “ความกตัญญูสอนหนูสังคม (การไหว้)” 
          ๓.๔ โครงงาน “จิตอาสา คัดแยกขยะ” 
       ๔. กิจกรรมดำเนินงานโครงงานโรงเรียน คุณธรรมของ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
           ๔.๑ โครงงาน “เดินหน้า ถ้าตรงเวลา” 
           ๔.๒ โครงงาน “ครูดีไม่สาย” 
           ๔.๓โครงงาน “เพียงพอ ที่พอเพียง” (บุคลากร & นักเรียน) 

       ๕. การนิเทศติดตาม ประเมินผล และถอดบทเรียน 
       ๖. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ (จุลสาร / facebook) 
 
 

ก.ย. 6๓ ถึง 
ธ.ค.๖๓ 

 
 
 

ม.ค.๖๔ ถึง 
มี.ค.๖๔ 

หน่วยบริการอู่ทอง 
หน่วยบริการหนองหญ้าไซ 
 
 
คณะกรรมการ 
 
 
น.ส.กัณหา คงหอม 
นายนพธนพษ์ ภูรัชต์ธนาธิป 
 

3. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C: Check) 
3.1 กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงงานและ
โครงการ  
3.2 ประเมินกิจกรรมโครงงาน 
3.3 แบบประเมินโครงการ 
3.4 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 
3.5 สรุปผลการดำเนินงาน 

 
 

 
เม.ย. ๖๔ 

 
 
น.ส.กัณหา คงหอม 
นายนพธนพษ์ ภูรัชต์ธนาธิป 
 

4. การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการครั้งต่อไป (A: Act) 
4.1 คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมปรึกษาหารือวิเคราะห์
และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการดำเนินโครงการครั้งต่อไป 
4.2 รายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
 
พ.ค. ๖๔ 
 

 
น.ส.กัณหา คงหอม 
นายนพธนพษ์ ภูรัชต์ธนาธิป 
 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 ประชุมชี้แจงโรงเรียนคุณธรรม - - - - - - 
๒ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก - - - - - - 
๓ กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน  

๓.๑ โครงงาน “หนูดี รับผิดชอบ มีวินัย”   11,
๖๐๐  

11,๖๐๐  - 11,๖๐๐  

๓.๒ โครงงาน “จิตอาสา รักษาความสะอาด” - - - - - - 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

๓.๓ โครงงาน “ความกตัญญูสอนหนูสังคม 
(การไหว้)” 

- - - - - - 

๓.๔ โครงงาน “จิตอาสา คัดแยกขยะ” - - - - - - 
๔ การดำเนินงานตามโครงงานคุณธรรม - - - - - - 

๔.๑ โครงงาน “เดินหน้า ถ้าตรงเวลา” - - ๕๐๐ ๕๐๐ - ๕๐๐ 
๔.๒ โครงงาน “ครูดีไม่สาย” - - ๕๐๐ ๕๐๐ - ๕๐๐ 
๔.๓ โครงงาน “พูดดี วจีไพเราะ” - - ๕๐๐ ๕๐๐ - ๕๐๐ 
๔.๔ โครงงาน “เพียงพอ ที่พอเพียง” - - ๕๐๐ ๕๐๐ - ๕๐๐ 

๕ การนิเทศติดตาม ประเมินผล และ                    
ถอดบทเรียน 

- - ๕๐๐ ๕๐๐ - ๕๐๐ 

๖ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ (จุลสาร / facebook) - - - - - - 
 รวม - - ๑๔,๑

๐๐ 

๑๔,๑๐๐  ๑๔,๑๐๐ 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
-  ร้อยละ ๘๐ ของผู้บริหาร  ครู  มีความเข้าใจ มีกระบวนการ
คิดอย่างมีเหตุผล เห็นคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีงามอย่างเป็น
ธรรมชาติ และภูมิใจในการทำความดี 

สอบถาม 
สังเกต 
สัมภาษณ์ 

แบบประเมินโครงการ 
แบบประเมินกิจกรรมโครงงาน 
แบบสัมภาษณ์ 

- ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน  มีความเข้าใจ มีกระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผล เห็นคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีงามอย่างเป็น
ธรรมชาติ และภูมิใจในการทำความดี 

สอบถาม 
สังเกต 
สัมภาษณ์ 

แบบประเมินโครงการ 
แบบประเมินกิจกรรมโครงงาน 
แบบสัมภาษณ์ 

- ร้อยละ ๘๐ นักเรียนที่ได้การพัฒนามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 

สอบถาม 
สังเกต 
สัมภาษณ์ 
การนิเทศ 

แบบประเมินโครงการ 
แบบประเมินกิจกรรมโครงงาน 
แบบสัมภาษณ์/แบบนิเทศ 
แบบสังเกตคุณลักษรณ์อันพึง
ประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 

- ร้อยละ ๘๐ ผู ้บริหาร ครูที ่ได้การพัฒนามีพฤติกรรมที ่พึง
ประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 

สอบถาม 
สังเกต 
สัมภาษณ์ 

แบบประเมินโครงการ 
แบบประเมินกิจกรรมโครงงาน 
แบบสัมภาษณ์ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
-  ร้อยละ ๑๐๐ มีเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยศึกษา
ต้นแบบจากหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่าง
เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีความต่อเนื่อง  
 

สอบถาม 
สังเกต 
สัมภาษณ์ 

แบบประเมินโครงการ 
แบบประเมินกิจกรรมโครงงาน 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกตคุณลักษณ์อันพึง
ประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป 

สอบถาม แบบประเมินโครงการ 
แบบประเมินกิจกรรมโครงงาน 
แบบสัมภาษณ์ 

 
๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๗.1 ผู้บริหาร  ครู  และนักเรียน  ตระหนักรู้  มีความเข้าใจ มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เห็น
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีงามอย่างเป็นธรรมชาติ และภูมิใจในการทำความดี  

๗.๒ นักเรียนที่ได้การพัฒนามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 
๗.๓ ผู้บริหาร ครูที่ได้การพัฒนามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น 

          ๗.๔ มีเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม คุณธรรม โดยศึกษาต้นแบบจากหน่วยงานและองค์กรที่
ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีความต่อเนื่อง  

๗.๕ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์โดยผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรม
อ่ืนๆ  

๗.๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมฯ 
และบูรณาการไว้ในชั้นเรียน 
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โครงการ ทักษะการคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (O&M)   
สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่มุ่ง   
                     ยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  เร่งผลิต พัฒนา และจัดระบบบริหารงานบุคคลของ ข้าราชการครู     

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
     แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 

 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการ 
จัดการศึกษาสำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุก 
รูปแบบ 

 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ 
หลักปรัชญาของโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2.กระบวนการบริหารจัดการ 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

กลุ่มงาน/ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๕ 
                                           จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกมลา  สุคโต, นางสาวมณฑา  คชาชัย 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่   

    โครงการต่อเนื่อง 
 

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓ –เมษายน ๒๕๖๔ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา 
๑๐ ระบุว่า “การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                  
ไม่น้อยกว่าสิบสองปี รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและสำหรับคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส รัฐต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิด
หรือแรกพบความพิการ” 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นศูนย์ที่ให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม  และเตรียมความพร้อมเด็กที่มีความบกพร่องตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจัดการศึกษาโดย
มุ่งพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นเด็กพิการและมีความบกพร่อง ทางด้านต่างๆ ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ  และสติปัญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโดยคำนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และให้ได้รับสิ่งอำนวยสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษแต่ละกลุ่ม มีแนวทาง และเทคนิค                   
การพัฒนาศักยภาพที่หลากหลายตามประเภทความพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
เห็น ประกอบกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยจัดอบรมบุคลากรให้มี
ความรู้ความเข้าใจที่ครอบคลุม ซึ่งเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นจะต้องมีทักษะเฉพาะจำเป็นสำหรับเด็ก  
ที่มีความบกพร่อง เช่น การใช้ทักษะการคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (O&M) ซึ่งเป็นทักษะ
พื้นฐานและมีความจำเป็นสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น ผู้ดูแลและผู้เกี่ย วข้องสามารถนำความรู้      
ที่ได้ไปปรับใช้กับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น  
 ดังนั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดทำโครงการทักษะการคุ้นเคย
กับสภาพแวดล้อมและการเคลื ่อนไหว (O&M) เพื ่อให้ครูและบุคลากร มีความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับทักษะ                    
การคุ ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื ่อนไหว และสามารถนำไปปรับใช้และพัฒนานักเรียนที ่มี                    
ความบกพร่องทางการเห็นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

๒. วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ทักษะการคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม

และการเคลื่อนไหว (O&M) สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
 ๒. เพื่อให้ครูและบุคลากร สามารถนำความรู้และทักษะไปปรับใช้ และพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็นได้ 
๓. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 

๑. ครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๗๓ 
คน    

เชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ทักษะการ

คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (O&M) ได้อย่างถูกต้อง 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากร สามารถนำความรู้และทักษะไปปรับใช้และพัฒนาเด็กท่ี

มีความบกพร่องทางการเห็นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
๔. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

๑.๑ การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
๑.๒ การจัดทำโครงการ 
๑.๓ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๔ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน 
๑.๕ จัดทำแบบประเมินโครงการ 

 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

นางสาวกมลา  สุคโต 
นางสาวมณฑา  คชาชัย 

2 ขั้นดำเนินการ 
๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 

 
 

ธันวาคม ๒๕๖๓ 

นางสาวกมลา  สุคโต 
นางสาวมณฑา  คชาชัย 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
       ๒.๒ จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่ใช้
ในการดำเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 

- จัดเตรียมสื่อท่ีใช้ในการอบรม 
- อาหารว่าง ๒ มื้อๆ ละ ๒๕ บาท 
- อาหารกลางวัน ๑ มื้อๆ ละ ๕๐ บาท 
- ค่าวิทยากร 
- ค่าป้ายโครงการ 

จัดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ทักษะการคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว 
(O&M) เช่น ขั้นตอนวิธีการใช้   ไม้เท้าขาว การฝึกเดิน
โดยการปิดตาและใช้ไม้เท้าขาว การฝึกเขียน อ่าน อักษร
เบรลล์ เบื้องต้น 

3 ขั้นตรวจสอบ / ประเมินผล 
๓.๑ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตาม
โครงการในแผนปฏิบัติการ 
๓.๒ ประเมินโครงการ/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
     ๓.๓ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน
โครงการ 
     ๓.๔ สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 
มกราคม ๒๕๖๔ 

นางสาวกมลา  สุคโต 
นางสาวมณฑา  คชาชัย 

4 
 

 

ขั้นแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง 
๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมปรึกษาหารือ 
วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

 
มกราคม ๒๕๖๔ 

นางสาวกมลา  สุคโต 
นางสาวมณฑา  คชาชัย 

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 สื่อที่ใช้ในการอบรม  - - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - - 
2 อาหารว่าง ๒ มื้อๆ ละ ๒๕ บาท - ๓,๗๕๐ - ๓,๗๕๐ - - 
๓ อาหารกลางวัน ๑ มื้อๆ ละ ๕๐ บาท - ๓,๗๕๐ - ๓,๗๕๐ - - 
๔ ค่าวิทยากร 7,๒๐๐ - - 7,๒๐๐ - - 
๕ ค่าป้ายโครงการ - ๕๐๐ - ๕๐๐ - - 

รวม - - - ๑6,๒๐๐ - - 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6.ประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
๑. ครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ         
เขตการศึกษา  ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี                
จำนวน ๗๓ คน    

 
ลงทะเบียน 

 
แบบลงทะเบียน 

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

- การทดสอบความรู้ ก่อน – หลัง 
- การประเมินความพึงพอใจ 

- แบบทดสอบความรู้ ก่อน – หลัง 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- การปฏิบัติ 
- การประเมินความพึงพอใจ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ครูและบุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจในการใช้ทักษะการคุ ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการ
เคลื่อนไหว (O&M) ได้อย่างถูกต้อง 

๒. ครูและบุคลากรสามารถนำความรู้และทักษะไปปรับใช้และพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เห็นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

๓. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นได้รับการพัฒนา 
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ชื่อโครงการ  นิเทศ ติดตาม นักเรียนเรียนรวม  
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ 

โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 

 สนองมาตรฐานการศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     บริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวดวงรัตน์  ยาแสง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ      
พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 แสดงถึงเจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของ
ประชาชน ให้สูงขึ้น โดยกำหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนในการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 
ปี ที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเด็กและเยาวชนพิการทุกประเภทมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เป็นพิเศษ ดังนั้นเพื่อเป็นการประกันคุณภาพและโอกาสทางการศึกษาตลอดจนการประกันคุณภาพเพ่ือให้เด็ก
และเยาวชนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ โดยเด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความต้องการจำเป็น
พิเศษเป็นรายบุคคลได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ  
 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเป็นการจัดการศึกษาที่จัดให้นักเรียนทุกคน ที่อยู่ในวัยเดียวกันได้เรียน
ในชั้นเรียนเดียวกัน ในสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดน้อยที่สุด และได้เรียนในชั้นเรียนทั่วไปให้ได้มากที่สุด โดย
การเรียนรวมอยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดทางสังคมที่มองว่า ความพิการเกิดจาก สภาพแวดล้อม ระบบ และทัศนคติ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงการศึกษา การจัดการเรียนรวมจึงปรับ สภาพแวดล้อม หลักสูตร วิธีการเรียนการ
สอน ตลอดจนสื่อ อุปกรณ์ เพื ่อให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็น พิเศษเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
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เช่นเดียวกับนักเรียนทั่วไป โดยได้รับการสนับสนุนสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก  และบริการต่างๆ ที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการ จำเป็นของแต่ละบุคคล 
 ดังนั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดทำโครงการ นิเทศ ติตาม 
นักเรียนเรียนรวม เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องการปรับตัวสู่สภาพแวดล้อมใหม่รวมถึงรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน ให้สามารถอยู่ร่วมกับเพื่อน ครู ในโรงเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 
2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรวมได้เข้ารับการศึกษาท่ีตรงกับความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคล 
 2. เพื่อนิเทศ ติดตามนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีที่ทำการ       
ส่งต่อไปในโรงเรียนเรียนรวมและโรงเรียนเฉพาะความพิการ 
   

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1.นักเรียนที่มารับบริการสอนเสริมบางเวลาของนักเรียนเรียนรวมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ       
เขตการศึกษา๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน  10  คน 
  2.นักเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ส่งต่อไปเรียนใน
โรงเรียนเรียนรวมและโรงเรียนเฉพาะความพิการ  จำนวน  22 คน 
 
 เชิงคุณภาพ 
  1.ร้อยละ 80 ของนักเรียนเรียนรวมได้เข้ารับการศึกษาที่ตรงกับความต้องการจำเป็นของแต่
ละบุคคล 
  2.ร้อยละ 80 ของนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีที่ทำ
การ       ส่งต่อไปในโรงเรียนเรียนรวมและโรงเรียนเฉพาะความพิการได้รับการนิเทศ ติดตาม 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

๑.๑ การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
๑.๒ การจัดทำโครงการ 
๑.๓ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๔ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน 
๑.๕ จัดทำแบบประเมินโครงการ 

 

กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 

 
 

นางสาวดวงรัตน์  ยาแสง 
 
 
 
 

2 ขั้นดำเนินการ 
๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 
๒.๒ จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 
๒.๓ ดำเนินกิจกรรมหลักดังนี้ 
     - กิจกรรมนิเทศ ติดตาม นักเรียนเรียนรวม 
 

 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 

  สิงหาคม 2563 –
เมษายน 2564 

 
 

นางสาวดวงรัตน์  ยาแสง 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3 ขั้นตรวจสอบ / ประเมินผล 

๓.๑  กำกับ ติดตามประเมินผล 
      - กิจกรรมนิเทศ ติดตาม นักเรียนเรียนรวม 
๓.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมนิเทศ ติดตาม นักเรียนเรียนรวม 
๓.3 สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 
เมษายน 2564 
เมษายน 2564 

 
 

เมษายน 2564 

 
 
 

นางสาวดวงรัตน์ ยาแสง 

4 
 

 

ขั้นแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง 
๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมปรึกษาหารือ 
วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
เมษายน 2564 

 
 

เมษายน 2564 

 
 

นางสาวดวงรัตน์ ยาแสง 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

เงินงบประมาณ เงิน
นอก

งบประ
มาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรม นิเทศ ติดตามนักเรียน
เรียนรวม 
- ค่าน้ำมันรถ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าวัสดุ 

  
 

5,000 
3,000 

 

 
 
 
 

2,000 

 
 

5,000 
3,000 
2,000 

  
 

5,000 
3,000 
2,000 

รวม  10,000  10,000  10,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนที่มารับบริการสอนเสริม
บางเวลาของนักเรียนเรียนรวมที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา
๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน  10  
คน 
2.นักเรียนที ่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่ส่งต่อไปเรียนในโรงเรียนเรียนรวม

 
        การเช็คชื่อมาเรียน 

 
 
 

การลงทะเบียน 
 
 
 

 
แบบบันทึกการมารับบริการ 

 
 
 

แบบลงทะเบียน 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
และโรงเร ียนเฉพาะความพิการ       
จำนวน  22 คน 
เชิงคุณภาพ          
1.ร้อยละ 80 ของนักเรียนเรียน
รวมได้เข้ารับการศึกษาที่ตรงกับ
ความต้องการจำเป็นของแต่ละ
บุคคล 
2.ร้อยละ 80 ของนักเรียนของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรีที่ทำการส่งต่อไป
ในโรงเรียนเรียนรวมและโรงเรียน
เฉพาะความพิการได้รับการนิเทศ 
ติดตาม 
                                                               

 
 

ประเมินความพึงพอใจ 
 
 

ประเมินความพึงพอใจ 

 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนเรียนรวมได้เข้ารับการศึกษาท่ีตรงกับความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคล 
 2. นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีที่ทำการส่งต่อไปในโรงเรยีน
เรียนรวมและโรงเรียนเฉพาะความพิการได้รับการนิเทศติดตาม เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้ อม
ใหม่ได้ 
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ชื่อโครงการ ส่งเสริมอาชีพนักเรียนและผู้ปกครอง ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ตลอดชีวิต 
 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 
    กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 

   กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ 

โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 

 สนองมาตรฐานการศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ 

    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชญานิศ   ศรีมณี 

ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     โครงการใหม่      

       โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม 2563  - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ระบุว่า 
“สถานศึกษาในทุกสังกัดและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทั้งในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย ในรูปแบบที่หลายหลายทั้งการเรียนร่วม การจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ 
รวมถึงการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตอิสระการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่
จำเป็น การฝึกอาชีพ หรือการบริการอ่ืนใด” และวรรคห้า ระบุว่า “ให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนผู้ดูแลคนพิการและประสานความร่วมมือจากชุมชนหรือนักวิชาชีพเพ่ือให้คนพิการได้รับการศึกษาทุก
ระดับ หรือบริการทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ” ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนา
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กำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นศูนย์ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
และเตรียมความพร้อมของเด็กพิการ ในรูปแบบการให้บริการทั้งภายในและภายนอก การให้บริการภายในศูนย์
การศึกษาพิเศษ มีการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับบุคคลที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษตามช่วงวัย  เน้นให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และ
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เพ่ือนำไปสู่ช่วงเชื่อมต่อสู่ชุมชน การจัดการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวดัสุพรรณบุรี 
จึงดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียนและผู้ปกครอง ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือพัฒนาความสามารถคนพิการให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล มีอาชีพ มีงานทำ สามารถ
ดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม ช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ  

 
2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอย่าง
เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล  
  2.2 เพ่ือเตรียมความพร้อมช่วงเชื่อมต่อของนักเรียนมีความต้องการจำเป็นพิเศษสู่ชุมชน 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียน และผู ้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 จังหัดสุพรรณบุรี จำนวน ๔5 ครอบครัว 
เชิงคุณภาพ 

(3) ร้อยละ 80 ของนักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ  
(4) ร้อยละ 80 ของนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะด้านอาชีพ  

ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้อย่างเต็มศักยภาพ 
(5) ร้อยละ 80 ของนักเรียน และครอบครัวมีอาชีพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

๑.๑ การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
๑.๒ การจัดทำโครงการ 
๑.๓ ขออนุมัติโครงการ 

กรกฎาคม 2563 ชญานิศ  ศรีมณี 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑.๔ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน 
๑.๕ จัดทำแบบประเมินโครงการ 

2 ขั้นดำเนินการ 
๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 
๒.๒ จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ   

ธันวาคม 2563 
- 

มีนาคม ๒๕๖๔ 
ชญานิศ  ศรีมณี 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 ๒.๓ ดำเนินกิจกรรมหลักดังนี้ 

     1.กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี 

 

ธันวาคม 2563 
- 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
ชญานิศ  ศรีมณี 

3 ขั้นตรวจสอบ / ประเมินผล 
๓.๑  กำกับ ติดตามประเมินผล 
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
๓.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
๓.3 สรุปผลการดำเนินโครงการ 

มีนาคม ๒๕๖๔ 
- 

เมษายน ๒๕๖๔ 
ชญานิศ  ศรีมณี 

4 
 

 

ขั้นแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง 
๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมปรึกษาหารือ 
วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ ชญานิศ  ศรีมณี 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่นักเรียนและ

ผ ู ้ปกครองของศ ูนย ์การศ ึกษาพ ิ เศษ  
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
- กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 5 ครอบครัว 
ครอบครัว  ละ 20 ตัว ตัวละ 170 บาท 

(5 x 20 x 170 = 17,000 ) 
- กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า จำนวน 20 
ครอบครัวๆ  ละ 40 ก้อนๆละ 10 บาท 

(๒๐ x 30 x 10 = 6,000) 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

17,000 
 
 

6,000 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

17,000 
 
 

6,000 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

17,000 
 
 

6,000 

 
 
 
 
 

 

- กิจกรรมเลี้ยงปลา จำนวน 10 
ครอบครัวๆ ละ 100 ตัวๆ ละ 3 บาท 

(10 x 100 x 3 = 3,000 ) 
- กิจกรรมปลูกผักสวนครัว จำนวน 10 
ครอบครัวๆละ 300 บาท  

(๑๐ x 300 = 3,000) 

- 
 
 
- 

3,000 
 
 

3,000 

- 
 
 
- 

3,000 
 
 

3,000 
 

- 
 
 
- 

3,000 
 
 

3,000 
 

2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ - - 3,000 3,000 - 3,000 
รวม  ๒๙,๐๐๐ 3,000 ๓๒,๐๐๐  ๓๒,๐๐๐ 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
(1) ร้อยละ 80 ของนักเรียน 
และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
การส่งเสริมอาชีพ  

การลงทะเบียน แบบลงทะเบียน 

(2) ร้อยละ 80 ของนักเรียน
และผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้และทักษะด้านอาชีพ  
ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้
อย่างเต็มศักยภาพ 

การประเมินความสามารถ
พ้ืนฐาน 

แบบประเมินความสามารถ
พ้ืนฐาน 

(3) ร้อยละ 80 ของนักเรียน  
และครอบครัวมีอาชีพ สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ 
 

การประเมินความสามารถ
พ้ืนฐาน 

แบบประเมินความสามารถ
พ้ืนฐาน 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล มีความรู้ทักษะด้าน

อาชีพ 
 2 นักเรียนมีความต้องการจำเป็นพิเศษสามารถดำรงชีวิตอยู่ชุมชนได้อย่างมีความสุข 

๓. ผู้ปกครอง มีแนวทางในการใช้กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่นักเรียนไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของ 
เด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
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ชื่อโครงการ   โครงการปรับภูมิทัศน์หน่วยบริการหนองหญ้าไซ 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 ที ่2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ 
กลยุทธ์ของศูนย์ฯ   กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการ

จัดการศึกษาสำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุก
รูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ
หลักปรัชญาของโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

 สนองมาตรฐานการศึกษา 
     มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียน 
     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารจัดการ 
      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
 
 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรพิน   ศรีเกตุสุข 
 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     โครงการใหม่      

  โครงการต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  

ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม 256๓ – ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 
3. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542   และแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่  2 )  พ.ศ.2545   
มาตรา  10  ระบุว่า “การจัดการศึกษา  ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ไม่น้อยกว่าสิบสองปี รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและสำหรับคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส  รัฐต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ  ตั้งแต่เกิด
หรือแรกพบความพิการ”   

ในปัจจุบันการศึกษามีหลากหลายรูปแบบไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
จากคำพูดที่ว่า “ห้องเรียนไร้พรมแดน” นั้น ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มาจากหลากหลายรูปแบบอาทิเช่น Interne  
ดาวเทียม  ห้องเรียน  สังคมและสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ต่างๆเป็นต้น และยิ่งการที่ให้ครอบครัวได้มีส่วน
ร่วมในการศึกษาร่วมกับการกระตุ้นพัฒนาการจึงมีส่วนสำคัญที่จะส่งเสริมให้เด็กมีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย  
จิตใจ  อารมณ์  สังคม  การเรียนรู้  และการรับรู้  เมื่อเด็กมีพัฒนาที่เหมาะสม  ก็จะทำให้เขาสามารถประกอบ
กิจกรรมในวัยนั้นได้ สามารถร่วมเรียน ร่วมเล่นมีความสุขกับเพ่ือนวัยเดียวกัน และครอบครัวได้   
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              จากผลการดำเนินงานในปี การศึกษา 256๒  หน่วยบริการหนองหญ้าไซพบว่า สถานที่ในการ
จัดการเรียนการสอน มีไม่เหมาะสมสำหรับผู้เรียน และยังพบว่า ควรมีการปรับปรุง สภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ บริเวณท่ีตั้งหน่วยบริการหนองหญ้าไซ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฟ้ืนฟูอีกแห่งหนึ่งและสามารถนำ
ความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ นำไปใช้ฟื้นฟูบุตรหลานตนเองต่อที่บ้านได้ด้วย  
     ดังนั้น หน่วยบริการหนองหญ้าไซ จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงจัดทำ“โครงการ
ปรับภูมิทัศน์หน่วยบริการหนองหญ้าไซ” ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ  ที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการหนองหญ้าไซ และอำนวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี (หน่วยบริการหนองหญ้าไซ)
และผู้มาใช้สถานที่เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่มีความพร้อมมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม  การเรียนรู้และ
รับรู ้ และเพื ่อให้สอดคล้องกับการนำไปใช้จริง และบริบทการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ในการให้บริการเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต 
ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และบริบทของหน่วยงาน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ให้พร้อมใช้งาน  
2. เพ่ือให้นักเรียนมีสถานที่มีความพร้อม มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงแหล่ง

เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม  การ
เรียนรู้และรับรู้  

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. ป้ายหน่วยบริการ  ๑ ป้าย 
2. ต้นไม้/ผักสวนครัว   ๑๐ ชนิด ได้แก่ มะเขือ กระเพรา  โหระพา ถั่ว  พริก   
3. ห้องน้ำ  ๑  ห้อง 
4. ห้องครัว  ๑  ห้อง 
5. ค่าจ้างรถปรับพ้ืนที่   ๑  จุด 
เชิงคุณภาพ 
1. มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 
2. มีป้ายตอนรับ/บอร์ดความรู้ 
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

วางแผนดำเนินการ (P) 
1. วิเคราะห์สภาพปัญหาของแหล่งเรียนรู้ 
2. จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์กลางแหล่ง

เรียนรู้สำหรับคนพิการ 
3. ขออนุมัติโครงการ 
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงานตามโครงการ 
5. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนิน

โครงการ 
6. จัดทำแบบประเมิน 

1 ก.ค.๖๓ – 3๑ ต.ค.6๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

นางสาวอรพิน   ศรีเกตุสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ดำเนินการตามแผน (D) 
ขั้นดำเนินการ 
๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตาม
โครงการ 
๒.๒ จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ดำเนินโครงการ 
๒.๓ ดำเนินกิจกรรมหลักดังนี้ 
     กิจกรรม 
๑. ป้ายหน่วยบริการ  ๑ ป้าย 
๒. ต้นไม้/ผักสวนครัว   ๑๐ ชนิด ได้แก่  
มะเขือ กระเพรา  โหระพา ถั่ว  พริก   
๓. ห้องน้ำ  ๑  ห้อง 
๔. ห้องครัว  ๑  ห้อง 
๕. ค่าจ้างรถปรับพ้ืนที่   ๑  จุด 
 

1 ส.ค.6๓ – 3๑ ส.ค.6๓ 
 

นางสาวอรพิน   ศรีเกตุสุข 
 
 
 
 
 
 

3. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
๓.๑  กำกับ ติดตามประเมินผล 
กิจกรรม  
๑. ป้ายหน่วยบริการ  ๑ ป้าย 
๒. ต้นไม้/ผักสวนครัว   ๑๐ ชนิด ได้แก่  
มะเขือ กระเพรา  โหระพา ถั่ว  พริก   
๓. ห้องน้ำ  ๑  ห้อง 
๔. ห้องครัว  ๑  ห้อง 
๕. ค่าจ้างรถปรับพ้ืนที่   ๑  จุด 

1 ก.ย.6๓ - ๓๑ ต.ค.6๓ 
 

นางสาวอรพิน   ศรีเกตุสุข 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๓.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
กิจกรรม จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
ทบทวน / จัดทำโครงการ / กิจกรรม เพื่อ
บรรจุในแผนปฎิบัติการประจำปี 
 กิจกรรม กำหนดมาตรฐานการศึกษา 
๓.3 สรุปผลการดำเนินโครงการ 

4. การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป (A) 
4.1 คณะการรมการดำเนินโครงการประชุม
ปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุงการดำเนินโครงการครั้งต่อไป 
4.2 เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

1 ก.ย.6๓ - ๓๑ ต.ค.6๓ นางสาวอรพิน   ศรีเกตุสุข 
 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ป้ายหน่วยบริการ  ๑ ป้าย   5,000 5,000  5,000 

2 ต้นไม้/ผักสวนครัว   ๑๐ ชนิด 
ได้แก่ มะเขือ กระเพรา 
โหระพา ถั่ว  พริก   

  1,000 1,000  1,000 

๓. ห้องน้ำ  ๑  ห้อง   ๓,000 3,000  3,000 

4 ห้องครัว  ๑  ห้อง   ๕,000 ๕,000  ๕,000 

5 ค่าจ้างรถปรับพ้ืนที่   ๑  จุด   ๑,000 ๑,000  ๑,000 

 รวม      1๕,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ป้ายหน่วยบริการ  ๑ ป้าย 
๒.ต้นไม้/ผักสวนครัว   ๑๐ ชนิด 
 ได้แก่ มะเขือ กระเพรา  โหระพา 
ถั่ว  พริก   
๓.ห้องน้ำ  ๑  ห้อง 
๔.ห้องครัว  ๑  ห้อง 
๕.ค่าจ้างรถปรับพ้ืนที่   ๑  จดุ 
 

๑. ตรวจสอบจากสถานที่จริง 
 

-แบบตรวจรับงาน 
-แบบประเมินความพึงพอใจของผู้
มารับบริการ 
 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียน ที่มารับบริการสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์              
และสังคม 

2. มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียน  
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ชื่อโครงการ   โครงการแหล่งเรียนรู้ลานธรรมชาติประสาทสัมผัส 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  ที ่2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ 
 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 
    กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

 

 สนองมาตรฐานการศึกษา 

   มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียน 

  มาตรฐานที่ 2.กระบวนการบริหารจัดการ 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวดนิตา  ศรีภุมมา 
   นางสาวเรณู  นาคปานวงษ์ 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม 256๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542   และแก้ไขเพิ ่มเติม ( ฉบับที ่  2 )          
พ.ศ.2545 มาตรา 10 ระบ ุว ่า “การจ ัดการศ ึกษา  ต ้องจ ัดให ้บ ุคคลม ีส ิทธ ิและโอกาสเสมอกัน                               
ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่าสิบสองปี รัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
และสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส รัฐต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป็นพิเศษ ตั้งแต่เกิดหรือแรกพบความพิการ”   

ในปัจจุบันการศึกษามีหลากหลายรูปแบบไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น จากคำพูดที่ว่า “ห้องเรียนไร้พรมแดน” นั้น ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มาจากหลากหลายรูปแบบอาทิ เช่น 
Internet  ดาวเทียม  ห้องเรียน  สังคมและสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู ้ต่างๆเป็นต้น และยิ ่งการที่ให้
ครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการศึกษาร่วมกับการกระตุ้นพัฒนาการจึงมีส่วนสำคัญที่จะส่งเสริมให้เด็กมีคุณภาพ
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม การเรียนรู้ และการรับรู้ เมื่อเด็กมีพัฒนาที่เหมาะสม ก็จะทำให้สามารถ
ประกอบกิจกรรมในวัยนั้นได้ สามารถร่วมเรียน ร่วมเล่นมีความสุขกับเพ่ือนวัยเดียวกันและครอบครัวได้ 
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               จากผลการดำเนินงานในปี การศึกษา 256๒ หน่วยบริการอู่ทองพบว่า สถานที่ในการจัด         
การเรียนการสอน ไม่เพียงพอสำหรับผู้เรียน ควรมีการเพิ่มเติมแหล่งเรียนรู้ บริเวณที่ตั้งหน่วยบริการอู่ทอง          
เพื ่อเป็นแหล่งเรียนรู ้ในการฟื ้นฟูสรรถภาพเด็กพิการอีกแห่งหนึ ่ง เพื ่อให้ผู ้ปกครองสามารถนำความรู้                     
ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ นำไปใช้ฟ้ืนฟูบุตรหลานตนเองต่อที่บ้านได้ด้วย  
      ดังนั้น หน่วยบริการอู่ทอง จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงจัดทำ“โครงการ
แหล่งเรียนรู้ลานธรรมชาติประสาทสัมผัส” ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการ          
จำเป็นพิเศษ ที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยบริการอู่ทอง 
และผู้มาใช้สถานที่เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่มีความพร้อมมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การเรียนรู้ และ
รับรู ้ และเพื ่อให้สอดคล้องกับการนำไปใช้จร ิง และบริบทการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ               
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ในการให้บริการเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิดจนตลอด
ชีวิต ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และบริบทของหน่วยงาน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดทำลานธรรมชาติประสาทสัมผัส  
2. เพ่ือให้หน่วยบริการอู่ทองมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาของเด็กพิการ 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

๑. แหล่งเรียนรู้จำนวน ๑ แห่ง 
เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ ๑๐๐ หน่วยบริการอู่ทองมีแหล่งเรียนรู้ลานธรรมชาติประสาทสัมผัส 
2.  ร้อยละ ๑๐๐ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

   ๑.วิเคราะห์สภาพปัญหาของแหล่งเรียนรู้ 
   ๒.จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้สำหรับ
คนพิการ 
   ๓.ขออนุมัติผู้อำนวยการ 
   ๔.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ 
   ๕.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินโครงการ 
   ๖.จัดทำแบบประเมิน 

 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 

มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
น.ส.ดนิตา  ศรีภุมมา 

น.ส.เรณู  นาคปานวงษ์ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2 ขั้นดำเนินการ 

    ๑.จัดทำแบบปรับปรุงจัดทำประมาณราคาปรับปรุง 
    ๒.จัดซื้อ/หาผู้รับจ้าง 
    ๓.ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 
    ๔.ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ 

 
สิหาคม  ๒๕๖๓ 

    สิงหาคม ๒๕๖๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 

น.ส.ดนิตา  ศรีภุมมา 
น.ส.เรณู  นาคปานวงษ์ 

3 ขั้นตรวจสอบ / ประเมินผล 
   ๑.กำกับ ติดตามประเมินผล แหล่งเรียนรู้ 
   ๒.ประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการ 
   ๓.เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการ ประเมิน 
   ๔.สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 
เม.ย.64 
เม.ย.64 
เม.ย.64 
เม.ย.64 

น.ส.ดนิตา  ศรีภุมมา 
น.ส.เรณู  นาคปานวงษ์ 

4 
 

 

ขั้นแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง 
   1 คณะการรมการดำเนินโครงการประชุมปรึกษาหารือ
วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
   2 เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
พ.ค.64 

 
พ.ค.64 

น.ส.ดนิตา  ศรีภุมมา 
น.ส.เรณู  นาคปานวงษ์ 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 หญ้าญี่ปุ่น    
 
 
 

เหมา 
  ๓๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
  ๓๕,๐๐๐ 

  
 
 
 

    ๓๕,๐๐๐ 
 

2 ไม่ไผ่ลำใหญ่    

๓. กะลามะพร้าว    

4 ดิน อิฐแดง กรวด    

5 ทราย    

6 ปูน    

๗ ค่าแรง    

๘ ป้ายหน่วยบริการ   ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ 

รวม   ๔๐,๐๐๐   ๔๐,๐๐๐ 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
๑. แหล่งเรียนรู้จำนวน ๑ แหง่ 
เชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ หน่วยบริการ     
อู่ทองมีแหล่งเรียนรู้ลานธรรมชาติ
ประสาทสัมผัส 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ มีสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ดูจากสถานที่จริง 
 

-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบประเมินความพึงพอใจของผู้
มารับบริการ 
-แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑.หน่วยบริการอู่ทองมีแหล่งเรียนรู ้ สภาพบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ประชากรที่มีคุณภาพ 

๒.มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน  
๓.นักเรียนที ่มารับบริการสามารถใช้แหล่งเรียนรู ้ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์       

และสังคม 
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โครงการ ผลิตสื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหน่วยบริการด่านช้าง 
สอดคล้องกับ 

ยุทศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
                                  ยุทศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ  

ทุกระดับ ทุกระบบ 
        ยุทศาสตร์ที่ ๘  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการ 
                                                  โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๑ 

  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลัก

ปรัชญาของโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
สนองมาตรฐานการศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2.กระบวนการบริหารจัดการ 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศีรรัตน์ เปียมาลย์ 
   นางสาวพัชรี ศรีสร้อย 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    โครงการใหม่      

โครงการต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  

ระยะเวลาดำเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 

๑.หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕  

มาตรา ๑๐ ระบุว่า “การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าสิบสองปี  รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายสำหรับ
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  รัฐต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นพิเศษตั้งเกิดหรือแรกพบความพิการ” 
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ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5  จังหวัดสุพรรณบุรี  หน่วยบริการด่านช้างเป็น
หน่วยงานให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  และเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ ซึ่งในปัจจุบันจะมีการเปิดหน่วยบริการในบริเวณอาคารเก่าของ
สถานีตำรวจภูธรอำเภอด่านช้าง โดยได้รับการสนับสนุนสื่อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนส่วน
หนึ่งจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5  จังหวัดสุพรรณบุรี   

จากการเตรียมความพร้อมในด้านสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนพบว่า ภายในหน่วยบริการ   
ด่านช้างยังขาดสื่ออุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่รอบด้านอยู่หลายชิ้น ซึ่งส่งผลโดยตรง
ต่อการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทุกทักษะของนักเรียนที่มารับบริการ  ทั้งนี้สื่ออุปกรณ์ที่
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ ยังมีราคาท่ีค่อนข้างสูง 

ในการนี้หน่วยบริการด่านช้าง ฝ่ายบริหารงานวิชาการตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน และการจัดทำสื่อเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงได้จัดทำโครงการผลิตสื่อ
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รับสื่อที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ทั้งยังเป็นการประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นมาประดิษฐ์สื่ อ และใน
โอกาสต่อๆ ไป       สื่อการเรียนรู้ที่ได้จัดทำขึ้นจะเป็นต้นแบบในการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
การเรียนรู้สำหรับผู้ปกครองนำไปประยุกต์และผลิตสื่อให้นักเรียนที่อยู่ที่บ้านได้ 

 

 ๒.วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้หน่วยบริการด่านช้างมีสื่อการเรียนการสอนสำหรับการจัดการเรียนรู้ในหน่วยบริการ ที่
ผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนหน่วยบริการด่านช้างมีสื่ออุปกรณ์ท่ีเหมาะสม ปลอดภัยและสามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 

 
       ๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
 หน่วยบริการด่านช้างมีสื่อ ส่งเสริมพัฒนาการ จำนวน ๗ รายการ ประกอบไปด้วย 
๑. Parallel bar ราวเกาะยืน 
๒. Stall bar ราวโหนตัว 
๓. Steps practice kit สเต็ปก้าวข้ามแบบกระตุ้นสัมผัส 
๔. Ball pool อ่างบอลประยุกต์พร้อมบอล 
๕. สื่อกระดานพ้ืนผิวสัมผัส 
๖. สื่อบล๊อครูปร่างของมือเท้า 
๗. สื่อแต่งตัว 
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๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนหน่วยบริการด่านช้างได้ใช้สื่อการเรียนการสอนสำหรับการ
จัดการเรียนการสอนในหน่วยบริการ ที่เหมาะสม ปลอดภัยและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ 

๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 กิจกรรม/งาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม: สร้างสื่อการเรียนการสอน Parallel bar 
ร า ว เ กาะย ื น / Stall bar ร า ว โหนต ั ว / Steps 
practice kit สเต็ปก้าวข้ามแบบกระตุ ้นสัมผัส/
Ball pool อ่างบอลประยุกต ์/ส ื ่อกระดานพ้ืน
ผิวสัมผัส/สื่อบล๊อครูปร่างของมือเท้า/สื่อแต่งตัว 
๑.ขั้นวางแผน(P : Plan) 
๑.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหาของสื่ออุปกรณ์ 
๑.๒ จัดทำโครงการผลิตสื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑.๓ ขออนุมัติจากผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ 
๑.๔ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ตามโครงการ 
๑.๕ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
๑.๖ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
๑.๗ จัดทำแบบประเมิน 
 

 
พฤษภาคม ๒๕๖3 

 
นางสาวศีรรัตน์ เปียมาลย์ 
นางสาวพัชรี ศรีสร้อย 

๒.ขั้นดำเนินการ (D : Do)  
๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 
๒.๒ จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนิน 
งาน 
๒.๓ ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้อง 
๒.๔ ดำเนินการผลิตสื่อ ๗ รายการ ดังนี้ 
- Parallel bar ราวเกาะยืน 
- Stall bar ราวโหนตัว 
- Steps practice kit สเต็ปก้าวข้ามแบบกระตุ้น
สัมผัส 
- Ball pool อ่างบอลประยุกต์พร้อมบอล 

 
พฤษภาคม  ๒๕๖3 
มิถุนายน  ๒๕๖3 

 
 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม  ๒๕๖3 
มิถุนายน  ๒๕๖3 

 

 
นางสาวศีรรัตน์ เปียมาลย์ 
นางสาวพัชรี ศรีสร้อย 

 
 
 

 
 

นางสาวศีรรัตน์ เปียมาลย์ 
นางสาวพัชรี ศรีสร้อย 
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 กิจกรรม/งาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- สื่อกระดานพ้ืนผิวสัมผัส 
- สื่อบล๊อครูปร่างของมือเท้า 
- สื่อแต่งตัว 
๓. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
๓.๑ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
๓.๒ ประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการ 
๓.๓ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน
โครงการ 
๓.๔ สรุปผลการดำเนินงาน 

 
 

สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 
 

 
ทีมผู้บริหาร และ                   
คณะกรรมการ 
 

๔. การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป (A) 
๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุม
ปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงการดำเนินโครงการครั้งต่อไป 
๔.๒ รายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

 
 

ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 

 
 
นางสาวศีรรัตน์ เปียมาลย์ 
นางสาวพัชรี ศรีสร้อย 

 

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ Parallel bar ราวเกาะยืน 
๑ ชุด 

- - ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ - ๔,๕๐๐ 

๒ Stall bar ราวโหนตัว ๑ ชุด - - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 

๓ Steps practice kit สเต็ป 
ก้าวข้ามแบบกระตุ้นสัมผัส  
๗ อัน 

- - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 

๔ Ball pool อ่างบอล
ประยุกต์พร้อมบอล ๑ อ่าง 

- - ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ - ๓,๕๐๐ 

๕ สื่อกระดานพื้นผิวสัมผัส 
ขนาด ๑x๒ เมตร ๑ ชิ้น 

- - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 

๖ สื่อบล๊อครูปร่างของมือเท้า 
๔ ชิ้น 

- - ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ - ๒,๕๐๐ 
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๗ สื่อแต่งตัว ๑๐ ชิ้น - - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 

 รวม      ๒๒,๕๐๐ 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 

๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

      ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีความพึง
พอใจในการใช้สื่ออุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 
ปลอดภัยและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ 

แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการ 

๑. Parallel bar ราวเกาะยืน ๑ ชุด 
๒. Stall bar ราวโหนตัว ๑ ชุด 
๓. Steps practice kit สเต็ปก้าวข้าม

แบบกระตุ้นสัมผัส ๗ อัน 
๔. Ball pool อ่างบอลประยุกต์พร้อม

บอล ๑ อ่าง 
๕. สื่อกระดานพื้นผิวสัมผัส ขนาด ๑x๒ 

เมตร ๑ ชิ้น 
๖. สื่อบล๊อครูปร่างของมือเท้า ๔ ชิ้น 
๗. สื่อแต่งตัว ๑๐ ชิ้น 

     
ตรวจสอบจากสื่อจริง 

 
 

  
  เอกสารการตรวจรับงาน 
 
  

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. หน่วยบริการด่านช้างมีสื่อการเรียนการสอนสำหรับการจัดการเรียนการสอนในหน่วยบริการ ที่
ผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
           ๒. นักเรียนในหน่วยบริการมีสื่อการเรียนการสอนสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
ปลอดภัยและเป็นแหล่งเรียนรู้ 
          ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยบริการมีสื่อการเรียนการสอนสำหรับการจัดการเรียนการ
สอนในหน่วยบริการ 
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ชื่อโครงการ   โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์หน่วยบริการสองพ่ีน้อง 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 ที ่2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ 
 กลยุทธ์ของศูนย์ฯ ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 สนองมาตรฐานการศึกษา 
    ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ     ฝ่ายวิชาการ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพัศพงศ์  สังข์ประเสริฐ 
    นางสาวรัตนาภรณ์  โพธิพันเมฆ 
 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     โครงการใหม่      

  โครงการต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  

ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 – พฤษภาคม ๒๕๖4 
 
3. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542   และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่  2 ) พ.ศ.2545 
มาตรา 10 ระบุว่า “การจัดการศึกษา  ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการ รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ไม่น้อยกว่าสิบสองปี รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและสำหรับคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส  รัฐต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นพิเศษ  ตั้งแต่
เกิดหรือแรกพบความพิการ” 
         จากการสำรวจพบว่ามีเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษที่เข้ารับบริการที่หน่วยบริการสองพี่น้อง    
มีปัญหาสุขภาพช่องปาก ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพช่องปากในอนาคตได้ การมีฟันน้ำนมผุ จะ
ทำให้เด็กปวดฟัน ไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ ทำให้ร่างกายไม่สามารถรับสารอาหารได้อย่างครบถ้วน ส่งผลต่อ
การเจริญเติบโต อีกทั้งอาการปวดฟันยังส่งผลต่อการนอนหลับและการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เป็นการขัดขวางพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์และ
สติปัญญาได้  

ดังนั้นหน่วยบริการสองพ่ีน้อง จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันฟันผุ และการ
ดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จึงจัดทำ“โครงการก่อสร้างที่แปรงฟัน หน่วย
บริการสองพี่น้อง” ขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่แปรงฟันสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  ที่มารับบริการ
เป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีสถานที่มีความพร้อม ถูกสุขลักษณะ และเพ่ือให้เด็ก
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษที่เข้ารับบริการที่หน่วยบริการสองพี่น้องได้รับการแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอช่วย
ส่งเสริมให้มีสุขภาพช่องปากที่ดี 
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2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนที่เข้ารับบริการที่หน่วยบริการสองพ่ีน้องได้รับการแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอ  
2. เพ่ือให้นักเรียนมีสถานที่ที่ถูกสุขลักษณะในการแปรงฟัน 

 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. ที่แปรงฟันสำหรับเด็กนักเรียนจำนวน 1 จุด 
เชิงคุณภาพ 

3. ร้อยละ 100 หน่วยบริการสองพ่ีน้องมีสถานที่แปรงฟัน 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

ข กิจกรรม : จัดสร้างที่แปรงฟันสำหรับเด็ก 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.วางแผนดำเนินการ (P) 
วิเคราะห์สภาพปัญหาของสถานที่ให้บริการ 
ของหน่วยบริการสองพ่ีน้อง 

1. จัดทำโครงการปรับสภาพภูมิทัศน์
หน่วยบริการสองพ่ีน้อง 

2. ขออนุมัติผู้อำนวยการ 
3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนิน

โครงการ 
5. จัดทำแบบประเมิน 

๒. ดำเนินการตามแผน (D) 
จัดทำแบบปรับปรุง 

๑. จัดทำประมาณราคาปรับปรุง 
๒. จัดซื้อ/หาผู้รับจ้าง 
๓. ขออนุมัติการใช้งบประมาณตาม

โครงการ 
๔. ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ 

3.ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
1.  กำกับ ติดตามประเมินผล 

 แหล่งเรียนรู้ 
2.  ประเมินความพึงพอใจผู้มารับ

บริการ 

๑๖ พ.ค.6๓ - 15 พ.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑๖ พ.ค.63 - 15 พ.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๖ พ.ค.63 - 15 พ.ค.64 
 

นายพัศพงศ์  สังข์ประเสริฐ
นางสาวรัตนาภรณ์  โพธิพันเมฆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายพัศพงศ์  สังข์ประเสริฐ
นางสาวรัตนาภรณ์  โพธิพันเมฆ 
 
 
 
 
 
 
 
นายพัศพงศ์  สังข์ประเสริฐ
นางสาวรัตนาภรณ์  โพธิพันเมฆ 
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3.  เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการ 
ประเมิน 

4.  สรุปผลการดำเนินโครงการ 
4. การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป (A) 
4.1 คณะการรมการดำเนินโครงการประชุม
ปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงการดำเนินโครงการครั้งต่อไป 
4.2 เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
๑๖ พ.ค.63 - 15 พ.ค.64 

 
 
 
 
 
นายพัศพงศ์  สังข์ประเสริฐ
นางสาวรัตนาภรณ์  โพธิพันเมฆ 
 

 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ที่แปรงฟันสำหรับเด็ก   40,000 40,000 - 40,000 

2 ทำป้ายและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ   20,000 20,000  20,000 

 รวม      60,000 

หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
1. ที่แปรงฟันสำหรับเด็กนักเรียนจำนวน  

1 จุด 

 
การดูจากสถานที่จริง 

 
 

 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมิน 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 100 หน่วยบริการสองพ่ีน้อง

มีสถานที่แปรงฟัน 
 

 
การดูจากสถานที่จริง 

 
 

 
- แบบสัมภาษณ์ 
-แบบประเมิน 
 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  

1. นักเรียนที่เข้ารับบริการที่หน่วยบริการสองพ่ีน้องได้รับการแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอ  
2. นักเรียนมีสถานที่ที่ถูกสุขลักษณะในการแปรงฟัน 
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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 ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ  
 สนองมาตรฐานการศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
          ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาววันเพ็ญ  วรรณกิจ  
 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการการพัฒนาศูนย์กลาง
การเรียนรู้การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๖ พฤษภาคม  25๖๓ - 30 เมษายน 25๖๔ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542   และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่  2 )  พ.ศ.2545   
มาตรา 10  ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ไม่น้อยกว่าสิบสองปี  รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและสำหรับคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส  รัฐต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ  ตั้งแต่เกิด
หรือแรกพบความพิการ” และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พุทธศักราช 25๖0 – 25๖4 ที่กำหนดให้คน
พิการจะต้องได้รับการคุ้มครองทางสิทธิ มีคุณภาพชีวิตที่ดีเต็มศักยภาพ มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่และ
เสมอภาค และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๖ที่บัญญัติ
ให้คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิด หรือพบคว ามพิการจน
ตลอดชีวิต พร้อมทั ้งได้รับเทคโนโลยี สิ ่งอำนวยความสะดวก สื ่อ บริการและความช่วยเหลืออื ่นใดทาง
การศึกษา และเลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบ และรูปแบบการศึกษา โดยคำนึงถึง
ความสามารถ ความสนใจความถนัด ความแตกต่างระหว่างบุคคล และความต้องการจำเป็นพิเศษของบุคคล 
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โดยได้รับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
การทดสอบทางการศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของคนพิการแต่ละประเภท  

จากบทบาทหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ บทบาทท่ี 1 จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะ
ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ เพื่อเข้าสู่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล  โรงเรียนเรียนร่วม  โรงเรียนเฉพาะความพิการ  ศูนย์การเรียนเฉพาะ
ความพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และบทบาทที ่2 พัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากร
ที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ นั้น ถือเป็นบทบาทหน้าที่หลักในการให้บริการ  การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่
มีความต้องการจำเป็นพิเศษและครอบครัวที่มีประสิทธิภาพ คือ ความร่วมมือและยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกัน
และกัน  ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน และนักสหวิชาชีพ เช่น นักกายภาพบำบัด นัก
กิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา นักแก้ ไขการพูด  ครูการศึกษาพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้ บุคลากรที่มีบทบาทในการจัด
การศึกษาสำหรับนักเรียนพิการจะต้องเป็นนักคิด ต้องตัดสินใจและแก้ปัญหา ต้องมีวิสัยทัศน์ และกลวิธี
ต่างๆ โดยนำทฤษฎีพัฒนาการ มาบูรณาการตามหลักการและแนวคิด มุ่งเน้นการกระตุ้นพัฒนาการเด็กและ
การเรียนรู้โดยยึดเด็กเป็นสำคัญ ดังนั้นการพัฒนาให้ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาสำหรับคน
พิการแก่ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักสหวิชาชีพ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งสำคัญ 

ปัจจุบันวิทยาการด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการก้าวไปอย่างรวดเร็ว ห้องสมุดเป็นสถานที่
สำหรับศึกษาวิทยาการต่างๆ และติดตามข่าวความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกประเทศทั่วโลก ให้คน
รู้จักข่าวคราว ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ช่วยพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา
ต่อไป ห้องสมุดคือแหล่งรวมและกระจายความรู้ ความคิด และการกระทำ เพื่อรวบรวมความรู้ ที่บันทึกไว้ใน
รูปแบบของหนังสือ และสื่อความรู้แบบอื่นๆ เพ่ือการอ่านแสวงหาความรู้ของแต่ละคน และการรวบรวมให้เป็น
แหล่งความรู้สำหรับชุมชน และสังคม ให้เป็นศูนย์กลางแห่งความรู้ ซึ่งทุกคนในชุมชน หรือสังคมนั้นๆ อาจ
แสวงหาความรู้สำหรับตนเองได้ นอกจากนี้ เด็กพิการ ผู้ปกครอง ครู นักสหวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้ามา
เรียนรู้ในห้องสมุด ได้มีกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ที่ต้องการพักผ่อนสมอง 
ผ่อนคลายความตึงเครียด เกิดความเพลิดเพลินใจ สบายใจ ห้องสมุดมีทั้งเนื้อหาสาระ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี 
สามารถก่อให้เกิดการเรียนรู้และนันทนาการได้ 

ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ที่บันทึกไว้ในรูปแบบของหนังสือ และสื่อความรู้ในรูปแบบอื่นๆ 
เพื่อแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปลูกนิสัยรักการอ่าน  ได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์  มีโอกาส
ค้นหาตัวตน ต่อยอดความรู้ความคิดและจินตนาการ สร้างโอกาสและพัฒนาให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์    
มีความรู้ กล้าคิด  กล้าแสดงออก รักการอ่าน รักการเรียนรู้ ทันสมัยและทันเหตุการณ์ของโลกปัจจุบัน  

ดังนั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  จึงได้จัดทำโครงการการพัฒนา
ศูนย์กลางการเรียนรู้การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้สามารถส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน และส่งเสริมให้ครู  บุคลากร ผู้ปกครอง ทีมสหวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ค้นหาความรู้ และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทันสมัยและมีคุณภาพ รวมถึงการ
รวบรวมและเผยแพร่บทความ องค์ความรู้ต่างๆ สื่อ นวัตกรรม ของครูและบุคลากร นอกจากนี้ เด็กพิการ 
ผู้ปกครอง ครู นักสหวิชาชีพ และผู้ที่เก่ียวข้องที่เข้ามาเรียนรู้ในห้องสมุด ได้มีกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเป็น
สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ที่ต้องการพักผ่อนสมอง ผ่อนคลายความตึงเครียด เกิดความเพลิดเพลินใจ สบายใจ 
ห้องสมุดมีทั้งเนื้อหาสาระ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี สามารถก่อให้เกิดการเรียนรู้และนันทนาการได้ 
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2.  วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลสำหรับบุคลากร ผู้ปกครองหรือผู้ที ่เกี ่ยวข้องในการจัดการศึกษา
สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกประเภท 
 2.2 เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเกิดความสนใจในการอ่านและมีจิตนาการในการเล่น มี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม การเรียนรู้ และการรับรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

๒.๓ เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่บทความ องค์ความรู้ต่าง ๆ สื่อ นวัตกรรม ของครูและบุคลากร 
 3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

(3) นักเรียน ผู้ปกครอง ของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 
12๐ คน 

(4) ครูและบุคลากร  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๘๐ คน 
(5) ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  จำนวน ๒๐ 

คน 
(6) ครูและบุคลากรที่เผยแพร่บทความ องค์ความรู้ต่าง ๆ สื่อ นวัตกรรม จำนวน ๘๐ คน 

เชิงคุณภาพ 
(6) ร้อยละ 80 ของบุคลากร ผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้และข้อมูลในด้านการ

จัดการศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกประเภท   
(7) ร้อยละ ๘๐ ของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเกิดความสนใจในการอ่านและมีจิตนา

การในการเล่น มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม การเรียนรู้ และการ
รับรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

(8) ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรมีการเผยแพร่บทความ องค์ความรู้ต่าง ๆ สื่อ นวัตกรรม 
ของตนเอง 
 

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

    ๑.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา 
    ๑.๒ จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์กลางการ
เรียนรู้การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
    ๑.๓ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๔ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน 

 
 
 

มิถุนายน ๖3 
 

 
 
 

นางสาววันเพ็ญ  วรรณกิจ 
 

2. ดำเนินการตามแผน (D)   
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
     ๑.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ห้องสมุด 
        (๑) ยอดนักอ่าน 
        (๒)  ห้องสมุดมีชีวิติ 
        (๓)  ส่งต่อความรู้ 
     ๒.กิจกรรมคลังหนังสือ 
         (๑)  จัดซื้อหนังสือ/สื่อนวัตกรรมที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับนักเรียน 
         (๒) จัดซื้อตู้ และชั้นวางหนังสือ/สื่อ
นวัตกรรม 
   ๓. กิจกรรมรวบรวมและเผยแพร่บทความ 
องค์ความรู้ต่าง ๆ สื่อ นวัตกรรม 

 
 

มิถุนายน ๖3  
– มีนาคม ๖๔ 

 
 
 
 

มิถุนายน ๖3  
– มีนาคม ๖๔ 

 
 

นางสาววันเพ็ญ  วรรณกิจ 
 
 
 
 
 

นางสาววันเพ็ญ  วรรณกิจ 

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

 
 
 

เมษายน ๖๔ 

 
 
 

นางสาววันเพ็ญ  วรรณกิจ 
 

4. การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป (A) 
    ๔.๑ คณะการรมการดำเนินโครงการประชุม
ปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ   
๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
 

เมษายน ๖๔ 
 

 

 
 

นางสาววันเพ็ญ  วรรณกิจ 
 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑. ดำเนินการตามแผน (D) 
     ๑.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด 
        (๑) ยอดนักอ่าน 
        (๒) ห้องสมุดมีชีวิติ 
        (๓) ส่งต่อความรู้ 
        (๔)บทความน่ารู้ 
    ๒.กิจกรรมคลังหนังสือ 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

         (๑) จัดซื้อหนังสือ/สื่อนวัตกรรมที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับนักเรียน  
         (๒) จัดซื้อตู้ และ ชั้นวางหนังสือ 
   ๓. กิจกรรมรวบรวมและเผยแพร่
บทความ องค์ความรู้ต่าง ๆ สื่อ นวัตกรรม 

- 
 
- 

๔๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 

- 
 
- 

๔๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 

- 
 
- 

๔๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 

 รวม - ๔๔,๐๐๐ - ๔๔,๐๐๐ - ๔๖,๐๐๐ 
*หมายเหต ุถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
    ๑. นักเรียน ผู้ปกครอง ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 12๐ คน 
    ๒. ครูและบุคลากร  ศูนย์การศึกษาพิเศษ    เขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๘๐ คน 
    ๓. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กท่ี
มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จำนวน ๒๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
     ๑. ร้อยละ 80 ของบุคลากร ผู้ปกครองหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับความรู้และข้อมูลในด้านการจัด
การศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ทุกประเภท   
     ๒. ร้อยละ ๘๐ ของเด็กที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษเกิดความสนใจในการอ่านและมีจิตนาการใน
การเล่น มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม การเรียนรู้ และการรับรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
     ๓. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรมีการเผยแพร่
บทความ องค์ความรู้ต่าง ๆ สื่อ นวัตกรรม ของตนเอง 

 
- บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 
- บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
- สัมภาษณ์ 
 
 
 
 

- สังเกตพฤติกรรม 
- สัมภาษณ์ 
- ประเมินพัฒนาการตาม
โครงการฯ 
- บันทึกข้อมูล 
- จำนวนบทความ องค์ความ 
รู้ต่าง ๆ สื่อ นวัตกรรม 

 
- แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 
- แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
- แบบสัมภาษณ์ 
 
 
 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมินพัฒนาการตาม
โครงการฯ 
- แบบบันทึกข้อมูล 
- แบบบันทึกจำนวนบทความ 
องค์ความ รู้ต่าง ๆ สื่อ นวัตกรรม 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๗.1 เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลสำหรับบุคลากร ผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาสำหรับ
เด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกประเภท 
 ๗.2 เด็กที ่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเกิดความสนใจในการอ่านและมีจิตนาการในการเล่น มี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม การเรียนรู้ และการรับรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
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 ๗.๓ ครูและบุคลากรมีการเผยแพร่บทความ องค์ความรู้ต่าง ๆ สื่อ นวัตกรรม ของตนเอง 
  

 
ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต 
 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 

                 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ 

โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 

 สนองมาตรฐานการศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2.กระบวนการบริหารจัดการ 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสหภัฒน์  เชยล้อมขำ , นางสาววันวิสาข์  ธชาภินทร์ 

ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    โครงการใหม่      

      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ๑ มิถุนายน – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 
4 กล่าวไว้ว่า “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดย
การถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า ทาง 
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล 
เรียนรู ้อย่างต่อเนื ่องตลอดชีว ิต หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู ้เรียนทุกคนมี 
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24 (4) จัดการเรียนการสอน 
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โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียน และ อำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การ 
วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการ 
สอนและแหล่งวิทยาการ ประเภทต่าง ๆ มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิตทุก รูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวน 
พฤกษศาสตร์ อุทยาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการ
เรียนรู้อื่นอย่างพอเพียง และมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจึงมีความตระหนักถึงความสำคัญด้านการเรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพ จัดการเรียนเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ ทั้งด้านร่างกายจิตใจ – 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีการดำเนินการโครงการแหล่งเรียนรู้
ภายในอย่างต่อเนื่อง แต่แหล่งเรียนรู้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรียังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของนักเรียน จึงจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสนามเด็กเล่นภูมิปัญญาท้องถิ ่น ของศูนย์การศึกษาพิเศษ       
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณด้านหลังอาคารเรียน 
  2.2 เพื่อให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีสนามเด็กเล่นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการ 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

(7) ปรับปรุงพื้นท่ีเพ่ือจัดทำเป็นสนามเด็กเล่นภูมิปัญญา  ของศูนย์การศึกษาพิเศษ               
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณด้านหลังอาคารเรียน จำนวน ๑ แห่ง 

เชิงคุณภาพ 
(9) ร้อยละ ๑๐๐ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีมี

สภาพแวดล้อม 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

๑.๑ การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
๑.๒ การจัดทำโครงการ 
๑.๓ ขออนุมัติโครงการ 

มิถุนายน  ๒๕๖๓ นายสหภัฒน์  เชยลอ้มขำ 
นางสาววันวิสาข ์ ธชาภินทร ์
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑.๔ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน 
๑.๕ จัดทำแบบประเมินโครงการ 

2 ขั้นดำเนินการ 
๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 
๒.๒ จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 
๒.๓ ดำเนินกิจกรรมหลักดังนี้ 
     1.กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นภูมิ
ปัญญา บริเวณด้านหลังอาคารเรียน 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ – 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 

นายสหภัฒน์  เชยลอ้มขำ 
นางสาววันวิสาข ์ ธชาภินทร ์

3 ขั้นตรวจสอบ / ประเมินผล 
๓.๑  กำกับ ติดตามประเมินผล 
กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น
ภูมิปัญญา บริเวณด้านหลังอาคารเรียน  
๓.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๓.3 สรุปผลการดำเนินโครงการ 

กันยายน ๒๕๖๓  นายสหภัฒน์  เชยลอ้มขำ 
นางสาววันวิสาข ์ ธชาภินทร ์

4 
 

 

ขั้นแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง 
๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมปรึกษาหารือ 
วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

กันยายน ๒๕๖๓ นายสหภัฒน์  เชยลอ้มขำ 
นางสาววันวิสาข ์ ธชาภินทร ์

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็ก

เล่นภูมิปัญญา บริเวณด้านหลังอาคาร
เรียน 

- - ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐   

รวม   ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐   
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
        - ปรับปรุงพื้นท่ีเพ่ือจัดทำเป็น
สนามเด็กเล่นภูมิปัญญา             ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ             เขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  

 
๑. การนิเทศ 
๒. การรายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

 
๑. แบบประเมินโครงการ 
๒. แบบนิเทศ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
บร ิ เ วณด ้ านหล ั ง อาคาร เ ร ี ยน      
จำนวน ๑ แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
        -  ร ้อยละ ๑๐๐ ของศ ูนย์
การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรีมีสภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู ้ที ่เอื ้อต่อการจัด
ก ิจกรรมการเร ียนร ู ้และพ ัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕  จังหวัดสุพรรณบุรีมีแหล่งเรียนรู้ สภาพบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ผู้ปกครองยอมรับศรัทธา มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้เป็นประชากรที่มี
คุณภาพ 
 ๒. ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีอย่างคุ้มค่า
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เร่งผลิต พัฒนา และจัดระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 

         คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาประสิทธิภาพการเรยีนรู้สูค่วามเป็นเลิศ 

 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 

    กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี ่ยวชาญเฉพาะด้านการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 

 กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลัก
ปรัชญา 

ของโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 

 สนองมาตรฐานการศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียน 

   มาตรฐานที่ 2.กระบวนการบริหารจัดการ 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ         นางสาววรรณี สุทธิวงษ์สา 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม       โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา 2563 (มิถุนายน 63 - ธันวาคม 63) 
 
1. หลักการและเหตุผล 

หลักการและเหตุผลเป็นพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้มีระดับสูงขึ้นโดย
กำหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กและคนพิการทุกประเภทมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ ซึ่ ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ที่กล่าวถึง สิทธิทางการศึกษาของ
คนพิการในการได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งได้รับ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา และสามารถเลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบ 
และรูปแบบการศึกษาโดยคำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความต้องการจำเป็นพิเศษของ
บุคคลนั้นและกล่าวถึงหน้าที่ของสถานศึกษาในทุกสังกัด ให้จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลโดยให้
สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ และต้องมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
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บุคคลอย่างน้อย  ปีละหนึ่งครั้ง นโยบายปฏิรูปการศึกษาสำหรับคนพิการในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ. 2552 – 
2561) ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนพิการได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค” ที่กล่าวถึง
คนพิการได้รับการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละประเภทความพิการในทุกระบบ และรูปแบบการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ที่กล่าวถึง สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งการเรียนรวม การจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ รวมถึงการให้บริการฟื ้นฟู
สมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตอิสระ การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็น การฝึกอาชีพหรือการ
บริการอื่นใด และให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิ่ง
อำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) มุ ่งเน้นการพัฒนาคน และ
มาตรฐานการศึกษาการให้การศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และการส่งเสริมการมีส่ วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ บุคลากรทางการศึกษาจึงเป็น
ปัจจัยหลักของความสำเร็จในการพัฒนาทุกด้านของการศึกษา เพราะบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาถือว่า
เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพดังกล่าวเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ผู้เรียน ให้มีคุณภาพจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์รอบรู้
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และนำสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ 

จากการดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 พบว่ามีบุคลากรใหม่เข้ามาปฏิบัติงานในศูนย์หลายท่านและ
บุคลาการเก่ายังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานต่างๆ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและเป็นการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาจึงจัดทำโครงการส่งเสริมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.เพ่ือให้ครูและบุคลากรระหว่างสถานศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานใน

ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1.ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 46 คน  
เชิงคุณภาพ 

1.ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2. ร้อยละ 80 ของครูที่เข้าร่วมโครงการได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานใน
ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

3.ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก 
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4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนดำเนินการ (Plan) 
1.1 วิเคราะห์สภาพปัญหา 
1.2 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
1.3 ขออนุมัติจากผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ1.4 
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ 
1.5 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ดำเนินงาน 
1.6 จัดทำแบบประเมิน 
      -แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจ 
      -แบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 
 

 
มิถุนายน 63 
มิถุนายน 63     
กรกฎาคม 63 

 
 
กรกฎาคม 63 

 
กรกฎาคม 63 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 

นางสาววรรณ ีสุทธิวงษ์สา
และคณะกรรมการ 

 

2. ดำเนินการตามแผน (Do) 
2.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
หมวดค่าตอบแทน 
      ค่าวิทยากร  
หมวดค่าใช้สอย 
      ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท 46 คน 
      ค่าอาหารว่าง  25 บาท  46 คน 2 มื้อ 
      ค่าจัดพิมพ์ป้ายโครงการ 
2.2 การศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
สุโขทัย 
หมวดค่าตอบแทน 
      ของที่ระลึก 
หมวดค่าใช้สอย 
      ค่าจ้างเหมารถ 1,800 บาท  5 คัน  3 วัน 
       ค่าเช่าที่พัก 300 บาท  46 คน  3 คืน  
       ค่าอาหาร 150 บาท  46 คน  3 วัน 
     ค่าอาหารว่าง 50 บาท  46 คน  3 วัน 
หมวดค่าวัสดุ 
       ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
 
 

 
6 ตุลาคม 
พ.ศ.2563 

 
 
  
 
 
 

 
3๐ ตุลาคม 

– 
1 พฤศจิกายน

63 

 
 
 
 
 

3,600  
 

2,300 
2,300 
500 

 
 
 

 
1,500 

 
 

27,000 
41,400 
20,700 

6,900 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาววรรณ ีสุทธิวงษ์สา
และคณะกรรมการ 
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กิจกรรม/งาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ 
(Check) 
3.1 ประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
3.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโรงการ 

 
 

พฤศจิกายน 63 
 

พฤศจิกายน 63 
 

 
 
- 
 
- 

 
 
 

นางสาววรรณ ีสุทธิวงษ์สา
และคณะกรรมการ 

3.3 ประเมินโครงการ 
3.4 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน 
3.5 สรุปผลการดำเนินโครงการ 

พฤศจิกายน 63 
พฤศจิกายน 63 
พฤศจิกายน 63 

  
นางสาววรรณ ีสุทธิวงษ์สา

และคณะกรรมการ 

 
4. การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการครั้งต่อไป 
(Act) 
4.1 คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุม
ปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงการดำเนินโครงการครั้งต่อไป 
4.2 เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

 
 

ธันวาคม 63 
 
 

ธันวาคม 63 
 

 
 

- 
 
 
- 

 
 
 

นางสาววรรณ ีสุทธิวงษ์สา
และคณะกรรมการ 

 

รวมค่าใช้จ่าย 136,200 บาท  
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ณ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

3,6๐๐ 5,100 - 8,700 - 8,700 

2 การศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ณ ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย 

1,500 
 

96,000 
 

30,000 127,500 - 127,500 

รวม  136,200 
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การประเมินผล(ตามกรอบวัตถุประสงค์ และเป้าหมายโครงการ) 

ประเด็นการประเมิน 
เครื่องมือ/แหล่งท่ีใช้

ประเมินผล 
เกณฑ์การประเมินผล(ค่าเป้าหมาย) 

เชิงปริมาณ 
     ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 57 
คน 

 
บัญชีลงทะเบียน 

 
ร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลากร
ทั้งหมด 

เชิงคุณภาพ 
    1.ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 
    2. ร้อยละ 80 ของครูที่เข้าร่วมโครงการได้
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานใน
ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
    3.ร้อยละ 80 ของผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในระดับมาก 

 
แบบสอบถามความรู้

ความเข้าใจ 
 

บัญชีลงทะเบียน 
 
 

แบบสอบถามความ
คิดเห็น/ความพึงพอใจ 

 
ร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลากร
ทั้งหมดท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 
ร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลากร
ทั้งหมดท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 
ร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลากร
ทั้งหมดท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ครูและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.ครูที่เข้าร่วมโครงการได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในระบบงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3. ครูและบุคลากรดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา     ศูนย์

การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ชื่อโครงการ โครงการธนาคารสื่อ 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๑๕๖๐ – ๑๕๖๔) 

ที่ ๑ การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
ที่ ๕ เร่งผลิต พัฒนา และจัดระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
คณาจารย์และบุคคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ของศูนย์ฯ ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดกาศึกษา
สำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 สนองมาตรฐานการศึกษา 
    ที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ      ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุกัญญา  อินทมา 

 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการส่งเสริมระบบการ
ให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

“พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดให้คนพิการมีสิทธิได้รับ
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่ง
อำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา” โดยให้สถานศึกษาในทุกสังกัด จัดทำ
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ พร้อมทั้งจัด
สภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยีสิ ่งอำนวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และให้รัฐจัดเงิน
อุดหนุนเพ่ือส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและความสามารถในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยการจัดสรรงบประมาณ 
และทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคน
พิการ และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีหน้าที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วมในโรงเรียน ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาแก่คนพิการ เพื่อให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตรงกับความต้องการจำเป็นพิเศษให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และท่ัวถึง  
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 จากการประเมินโครงการปี ๒๕๖๒  พบว่าครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้ันตอนในการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาและการจัดทำระบบ IEPonline เพ่ือนำไปใช้ในการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก                 
สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ให้กับนักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี  ดังนั้นฝ่ายงานสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
จึงได้จัดทำโครงการธนาคารสื่อ เพื่อเป็นคลังจัดเก็บสื่อที่หลากหลายเปิดโอกาสให้บุคคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกเข้ามาใช้และยืมได้ สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะและตรงต่อความต้องการจำเป็นพิเศษ 
และครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อได้อย่างหลากหลาย 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผลิตสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะและตรงต่อความต้องการจำเป็นพิเศษ 

๒. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อได้อย่างหลากหลาย 

๓. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีคลังจัดเก็บสื่อที่หลากหลายเปิดโอกาส
ให้บุคคลากรทั้งภายในและภายนอกเข้ามาใช้และยืมได้ 
๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

-  ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน ๕๖ คน ส่งสื่อ 
๓ เดือน/๑ ชิ้น รวมสื่อท่ีส่งจำนวน ๑๖๘ ชิ้น 

เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 

จังหวัดสุพรรณบุรี ผลิตสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะและตรงต่อความต้องการจำเป็นพิเศษ 
- ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 

จังหวัดสุพรรณบุรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อได้อย่างหลากหลาย 
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

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

 
 

ส.ค. ๖๒ 
ส.ค. ๖๒ 
ส.ค. ๖๒ 
ส.ค. ๖๒ 

 
ส.ค. ๖๒ 
ส.ค. ๖๒ 

 
 
 

น.ส.สุกัญญา อินทมา 
 

๒ ดำเนินการตามแผน (D) 
  ๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 
  ๒.๒ จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม 
  ๒.๓ ดำเนินกิจกรรม  
        - กิจกรรมครูสร้างสื่อ 
        - กิจกรรมมุมสื่อนวัตกรรม 
        - กิจกรรมซ่อมสื่อ 
        - กิจกรรมแบ่งปันสื่อเพ่ือน้อง 

 
 
 
 

ส.ค. ๖๓ - มี.ค.๖๔ 
ธ.ค.๖๓ 
ก.พ. ๖๔ 
เม.ย. ๖๔ 

 
 

น.ส.สุกัญญา อินทมา 
 

 ๓. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
  ๓.๑ กำกับ ติดตามประเมินผล โครงการฯ 
  ๓.๒ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน 
  ๓.๓ สรุปผลการดำเนินโครงการฯ 

 
ธ.ค. ๖๒ – เม.ย. ๖๓ 

 

 
น.ส.สุกัญญา อินทมา 

 

 ๔. การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป (A) 
  ๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุม
ปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงการดำเนินโครงการครั้งต่อไป 
  ๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
 

ธ.ค. ๖๒ – เม.ย. ๖๓ 
 

 
 

น.ส.สุกัญญา อินทมา 
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ - กิจกรรมครูสร้างสื่อ 
- กิจกรรมมุมสื่อนวัตกรรม 
- กิจกรรมซ่อมสื่อ 
- กิจกรรมแบ่งปันสื่อเพ่ือน้อง 

  
 
 

 

๒๒,๔๐๐ 
๙๐,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

- 
 

 
 
 
 

 

  
 
 
 

 
 

 รวม -  ๑๑๕,๔๐๐  -  
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
-  ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี จำนวน ๕๖ คน ส่งสื่อ ๓ เดือน/๑ ชิ้น รวมสื่อท่ี
ส่งจำนวน ๑๖๘ ชิ้น 
 

 
 

รายการส่งชื่อ 

 
 

แบบลงทะเบียน 
ส่งสื่อ 

เชิงคุณภาพ 
     - ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕จังหวัดสุพรรณบุรี ผลิตสื่อ
การเรียนการสอนให้เหมาะและตรงต่อความต้องการจำเป็น
พิเศษ 
 
    - ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อได้อย่างหลากหลาย 

 
การประเมินกิจกรรมกิจกรรม 

 
 
 

 
บัญชีการยืม – คืนสื่อ 

 

 
 แบบการประเมิน 

 
 
 

 
  แบบลงทะเบียน

การยืม – คืน 
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๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จ.สุพรรณบุรี มีการจัดเก็บสื่ออย่างเป็นระบบและเป็น

ระเบียบ 
๒. นักเรียนผู้ปกครองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จ.สุพรรณบุรี มีสื่อการเรียนการสอนที่

หลากหลายและเหมาะสมตามความต้องการจำเป็นพิเศษ 
๓. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จ.สุพรรณบุรี มีแหล่งเรียนรู้ในการนำสื่อไปใช้ในการจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
 

  



128 
 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้กับเด็กในโรงพยาบาล   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้  
  อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 
    กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา 
 สำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ 
 โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 

 สนองมาตรฐานการศึกษา 
     มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียน 
     มาตรฐานที่ 2.กระบวนการบริหารจัดการ 

    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวรพีแพรว ชาดิษฐ์ , นางสาวณภัทร์สรัล แก้วธาวินวสุ  
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ    ปีการศึกษา 2563 เดือน พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ได้
ดำเนินการร่วมมือกับโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  จังหวัดสุพรรณบุรี  จัดศูนย์การเรียนสำหรั บเด็กใน
โรงพยาบาลเพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ได้ดำเนินงานมาแล้วเป็นเวลา 9 ปี 8 เดือน และได้มีการ
ย้ายสำนักงานและห้องเรียนเดิม  ตั้งอยู่ที่ริมระเบียงด้านหลังตึกกุมารเวชกรรมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี  
มาเป็นชั้น 5 อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ 11 ชั้น 
  ด้วยเหตุที่โรงพยาบาลและสถาบันทางการแพทย์เป็นองค์กรที่ระบุไว้ใน พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545  ได้มุ่งเน้นการขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้เข้าถึงผู้เรียนทุกคน  ในทุกสภาพร่างกายและทุกสถานที่โดยมีทางเลือกให้อย่างหลากหลาย  มิได้
จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนในโรงเรียนเท่านั้น แต่ได้ระบุให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาดังที่กำหนดไว้ใน
มาตรา 18 ( 3 ) ว่าการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้จัดอยู่ในศูนย์การเรียนซึ่งได้แก่ 
สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน  บุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  โรงพยาบาล  สถาบันทาง
การแพทย์  สถานสงเคราะห์และสถาบันสังคมอ่ืน  เป็นผู้จัดที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบของศูนย์
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การเรียนดังกล่าวข้างต้น  การจัดการศึกษาพิเศษ  “ ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล ” จึงเป็นการเปิด
โอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ  ซึ่งไม่สามารถไป
โรงเรียนได้ตามปกติ  ให้ได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษจากโรงเรียนและโรงพยาบาล การจัดการศึกษาใน
โรงพยาบาล  จึงเป็นการจัดการศึกษาให้เข้าถึงผู้เรียนอีกทางหนึ่ง  ซึ่งในแต่ละปีเด็กได้มารักษาตัวอยู่ใน
โรงพยาบาลมีจำนวนมากขึ้น  ทำให้ขาดโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ
ทางด้านการศึกษาเพื่อให้เรียนได้ทันเพื่อนเมื่อกลับโรงเรียน  เด็กจะไม่เกิดความเบื่อหน่ายท้อถอย  ไม่ต้อง
เรียนซ้ำชั้นหรือไม่ต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคัน 
  จากผลการสรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2562  และแบบประเมินความพึงพอใจที่ผ่าน
มาพบว่าการเข้าร่วมกิจกรรมการเยี่ยมบ้านและติดตามผลการเรียนและกิจกรรมงานประดิษฐ์มีจำนวนนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  แต่สภาพปัญหาในกิจกรรมเยี่ยมบ้านและติดตามผลการเรียน  คือ  เนื่องจากมี
สถานการณ์covid19 ทำให้ไม่สามารถออกเดินทางเยี่ยมบ้านและติดตามผลการเรียนนักเรียนทุกคน และทำ
ให้นักเรียนหยุดเรียนและขาดรายได้  จากสาเหตุดังกล่าวครูจึงคิดกิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนในศูนย์
การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล  เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ที่หลากหลายและสามารถนำความรู้ไปประกอบ
อาชีพได้ 
2. วัตถุประสงค ์
  2.1.เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านอาชีพให้กับเด็กในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
  2.2.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับเด็กในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชให้ดียิ่งขึ้น 
  2.3.เพ่ือรวบรวมผลิตภัณฑ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานเด็ก 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  (1) จำนวนเด็กที่เข้ารับบริการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชที่เข้าร่วม 
  โครงการ  จำนวน 120คน / ปีการศึกษา 
  (2) จำนวนผลิตภัณฑ์เด็กสามารถจำหน่ายได้ 120 ชิ้น / ปีการศึกษา 
 เชิงคุณภาพ 
  (1) ร้อยละ80 เด็กในโรงพยาบาลได้รับการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ 
  (2) ร้อยละ80 เด็กในโรงพยาบาลสุขภาพจิตดีขึ้น 
  (3) ร้อยละ80 มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานเด็ก 
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

๑.๑ การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
๑.๒ การจัดทำโครงการ 
๑.๓ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๔ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน 
๑.๕ จัดทำแบบประเมินโครงการ 

 
พฤษภาคม 2563 
มิถุนายน 2563 
มิถุนายน 2563 
กรกฎาคม 2563 
สิงหาคม 2563 

น.ส.รพีแพรว  ชาดิษฐ์ 
น.ส.ณภัทร์สรัล แก้วธาวินวส ุ

2 ขั้นดำเนินการ 
๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 
๒.๒ จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 
 
๒.๓ ดำเนินกิจกรรมหลักดังนี้ 
     กิจกรรมผลิตภัณฑ์ของเด็กศูนย์การเรียนสำหรับเด็ก
ในโรงพยาบาล 
           1. กิจกรรมเจลล้างมือ 
           2. กิจกรรมยาหม่องครีม 
           3. กิจกรรมพิมเสนน้ำ 
           4. กิจกรรมสบู่สมุนไพร 
           5. กิจกรรมยาดมทิพย์เกสร 
           6. กิจกรรมสเปย์ตะไคร้กันยุง 

 
สิงหาคม 2563 

กันยายน–กุมภาพันธ์ 
2564 

 
 
 

1-30 ก.ย.63 
1-31 ต.ค.63 
1-30 พ.ย.63 
1-31 ธ.ค.63 
1-31 ม.ค.64 
1-28 ก.พ.64 

 

น.ส.รพีแพรว  ชาดิษฐ์ 
น.ส.ณภัทร์สรัล แก้วธาวินวสุ 

3 ขั้นตรวจสอบ / ประเมินผล 
๓.๑  กำกับ ติดตามประเมินผล 
       กิจกรรมผลิตภัณฑ์ของเด็กศูนย์การเรียนสำหรับ
เด็กในโรงพยาบาล 
           1. กิจกรรมเจลล้างมือ 
           2. กิจกรรมยาหม่องครีม 
           3. กิจกรรมพิมเสนน้ำ 
           4. กิจกรรมสบู่สมุนไพร 
           5. กิจกรรมยาดมทิพย์เกสร 
           6. กิจกรรมสเปย์ตะไคร้กันยุง 
๓.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้กับเด็กในโรงพยาบาล 
๓.3 สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ
ให้กับเด็กในโรงพยาบาล 
 
 

 
 
 
 

กุมภาพันธ์ 2564 
กุมภาพันธ์ 2564 
กุมภาพันธ์ 2564 
กุมภาพันธ์ 2564 
กุมภาพันธ์ 2564 
กุมภาพันธ์ 2564 
มีนาคม 2564 

 
เมษายน 2564 

น.ส.รพีแพรว  ชาดิษฐ์ 
น.ส.ณภัทร์สรัล แก้วธาวินวสุ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4 

 

 

ขั้นแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง 
๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมปรึกษาหารือ 
วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
เมษายน 2564 

 
 

เมษายน 2564 

น.ส.รพีแพรว  ชาดิษฐ์ 
น.ส.ณภัทร์สรัล แก้วธาวินวสุ 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
 
 

1 

     กิจกรรมผลิตภัณฑ์ของเด็กศูนย์การ
เรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล 
กิจกรรมเจลล้างมือ 

   
 
 

 
 

1,600 

  
 

1,600 
2 กิจกรรมยาหม่องครีม    950  950 
3 กิจกรรมพิมเสนน้ำ    1,240  1,240 
4 กิจกรรมสบู่สมุนไพร    1,100  1,100 
5 กิจกรรมยาดมทิพย์เกสร    2,000  2,000 
6 กิจกรรมสเปย์ตะไคร้กันยุง    2,270  2,270 

รวม    9,160  9,160 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
1.จำนวนเด็กที่เข้ารับบริการรักษาอยู่ใน
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชที่เข้าร่วมโครงการ  
จำนวน 120คน / ปีการศึกษา 
2.จำนวนผลิตภัณฑ์เด็กสามารถจำหน่ายได้ 120 
ชิ้น / ปีการศึกษา 
 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ80 เด็กในโรงพยาบาลได้รับการ
ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ 
2.ร้อยละ80 เด็กในโรงพยาบาลสุขภาพจิตดีขึ้น 

 

 
1.การลงทะเบียน 
 
 
2.วิเคราะห์เอกสาร 
 
 
 
1.การสังเกต/การประเมินความพึง
พอใจ 
 

 

 
1.ใบลงทะเบียน 
 
 
2.สมุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ผลงานเด็ก 
 
 
1.แบบสังเกต/แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
3.ร้อยละ80 มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานเด็ก 2.วิเคราะห์เอกสาร 1.สมุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ผลงานเด็ก 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1.เด็กท่ีเข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลมีความรู้ในด้านอาชีพสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 
  2.เด็กท่ีเข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเกิดความเพลิดเพลิน และผ่อนคลายจิตใจ  และใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
  3.ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา              
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ 
 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 
    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา 

 สำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ 

                                           โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 

 สนองมาตรฐานการศึกษา 
    มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารจัดการ 

            มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิกุล  ทำบุญตอบ   
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  15 พฤษภาคม  2563 – 30 เมษายน 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2545 มาตรา 
10  ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไม่
น้อยกว่าสิบสองปี รัฐต้องจัดให้อย่างทั ่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและสำหรับคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส  รัฐต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ  ตั้งแต่เกิดหรือ
แรกพบความพิการ”    

จากพระราชบัญญัติการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5      เป็น
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนสนองต่อนโยบายข้างต้น เพื่อให้เด็กพิการได้รับบริการตั้งแต่แรกเริ่มหรือแรกพบ
ความพิการ โดยการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการนั้น ต้องจัดให้เหมาะสมกับสภาพความบกพร่องของแต่ละ
บุคคล ในปีการศึกษา 2556 - 2558 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยอิงตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศั กราช 
2556 มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม พร้อมกันนี้ในปี           พ.ศ. 
2558 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เผยแพร่การนำใช้หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ระยะแรกเริ ่ม และโปรแกรมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที ่มี ความต้องการจำเป็นพิเศษ 
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พุทธศักราช 2558 ฉบับทดลองใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ในทุกช่วงวัย ในปีการศึกษา 2559 – 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยอิงตามหลักสูตรดังกล่าว โดยมีหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปัจจุบันเป็นหลักสูตร
สถานศึกษา ปีพุทธศักราช 2561 จากผลการประเมินการนำไปใช้ และจากการนิเทศการจัดการศึกษาภายใน 
พบว่าการนำหลักสูตรฯ ฉบับดังกล่าวมาใช้ บุคลากรไม่เข้าใจกระบวนการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ใน        
การพัฒนาศักยภาพสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง เนื่องจากมีรายละเอียดการประเมิน และแผนการสอน
ตามกำหนดการสอนไม่ครบถ้วน ควรสร้างความรู้ความเข้าใจ และนำหลักสูตรสถานศึกษา ปีพุทธศักราช 
2561  ไปใช้ในการให้บริการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการนำไปใช้จริง และบริบทการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ       
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ในการให้บริการเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิดจนตลอด
ชีวิต จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้บุคลากรสามารถนำหลักสูตรสถานศึกษาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการดำรงชีวิต และทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้
เหมาะสมต่อไป    
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มให้เหมาะสมกับการ 
              นำไปใช้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และบริบทของหน่วยงาน  

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ                  
    ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และบริบท 
    ของหน่วยงาน 

  
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

(1) หลักสูตรสถานศึกษา 1 ชุด 
(2) ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 49 คน 

เชิงคุณภาพ 
(1) ร้อยละ 80 ของผู้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาเห็นว่าหลักสูตรสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการ 
     จำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มเหมาะสมกับการนำไปใช้ระดับมาก 
(2) ร้อยละ 80 ของผู้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาเห็นว่าหลักสูตรการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต 
     สำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเหมาะสมกับการนำไปใช้ระดับมาก 
(3) ร้อยละ 80 ของของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาหลักสูตร 
     สถานศึกษาระดับมาก 
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนดำเนินการ (P) 
1.1 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาเดิม 

พ.ค. 63 นางสาวพิกุล  ทำบุญตอบ 

1.2 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

พ.ค. 63 นางสาวพิกุล  ทำบุญตอบ  

1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

พ.ค. 63 นางสาวพิกุล  ทำบุญตอบ  

1.4 ประชุมคณะกรรมการเพื ่อวางแผนการ
ดำเนินงาน 

พ.ค. 63 นางสาวพิกุล  ทำบุญตอบ 
และคณะกรรมการ 

2. ดำเนินการตามแผน (D) 
2.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการฯ คู่มือหลักสูตร
ฯ และแนวทางการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรฯ 

1- 2 มิ.ย. และ 4 มิ.ย.
63 

คณะกรรมการ 

2.2 ทดลองใช้หลักสูตรฯ ก.ค. 63 คณะกรรมการ 
2.3 วิพากย์/ปรับปรุงหลักสูตรฯ ก.ค. 63 คณะกรรมการ 
2.4 ประชุมชี้แจงแนวทางการนำหลักสูตรไปใช้ ก.ค. 63 คณะกรรมการ 
3. ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ © 
3.1 นิเทศการนำหลักสูตรฯ ไปใช้ ก.ย.63 และ เม.ย.64 นางสาวพิกุล  ทำบุญตอบ 

และคณะกรรมการ 
3.2 ประเมินผลการดำเนินโครงการ เม.ย.64  
4. การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการครั้งต่อไป (A) 
4.1 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

เม.ย. 64 นางสาวพิกุล  ทำบุญตอบ 
และคณะกรรมการ 

4.2 รายงานผลการดำเนินโครงการ พ.ค. 64 นางสาวพิกุล  ทำบุญตอบ  
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประม
าณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการฯ คู่มือหลักสูตรฯ 
และแนวทางการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรฯ 
(3วัน) 

- 15,600 1,000 16,600 - 16,600 

2 วิพากย์/ปรับปรุงหลักสูตรฯ (5วัน) - 26,000 1,000 27,000 - 27,000 
3 ประชุมชี้แจงแนวทางการนำหลักสูตรไปใช้  

(1 วัน) 
- 5,200 - 5,200 - 5,200 
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4 รายงานผลการดำเนินโครงการ - - 1,000 1,000 - 1,000 
รวม - 46,800 3,000 49,800 - 49,800 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
(1) บุคลากรครู  จำนวน  49 คน   

 
บันทึก 

 
บัญชีลงทะเบียน 

เชิงคุณภาพ 
(1) ร้อยละ 80 ของผู้ใช้หลักสูตร
สถานศึกษาเห็นว่าหลักสูตรสำหรับ
เด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ระยะแรกเริ่มเหมาะสมกับการ
นำไปใช้ระดับมาก 
(2) ร้อยละ 80 ของผู้ใช้หลักสูตร
สถานศึกษาเห็นว่าหลักสูตรการ
พัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับ
บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
เหมาะสมกับการนำไปใช้ระดับมาก 
(3) ร้อยละ 80 ของของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
มาก 

 
สอบถามความคิดเห็น 

 
 
 
 

สอบถามความคิดเห็น 
 
 
 
 

สอบถามความคิดเห็น 

 
แบบสอบถามความคิดเห็น 

 
 
 
 

แบบสอบถามความคิดเห็น 
 
 
 
 

แบบสอบถามความคิดเห็น 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม หลักสูตรการพัฒนาทักษะ 
              การดำรงชีวิตสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้เหมาะสมกับการนำไปใช้จริง 

2. เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นแต่ละบุคคล 
3. ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้อง 
    กับการนำไปใช้จริง 
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ชื่อโครงการ   โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่๑ การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ที่๔ ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่มุ่งยกระดับ
มาตรฐานการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ 

 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ 

โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 

 สนองมาตรฐานการศึกษา 

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางณัฐฐินันท์   น้อยมา 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545มาตรา 
10 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร
และการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึงตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อย
โอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษการจัดการศึกษาสำหรับ
ในวรรคสองให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่ง
อำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน
กฎกระทรวงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดย
คำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
 ดังนั้น  เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาสื่อสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดทำโครงการ
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ประกวดสื่อการเรียนรู้ เพื่อให้บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสำหรับ
การพัฒนาบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษแต่ละประเภท และมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนเพียงพอและเหมาะสมกับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 2.2 เพ่ือให้มีสื่อที่หลากหลายตรงตามความต้องการจำเป็นของบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

(1) ครูศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน 5๒ คน 
( ๒) สื่อมีความหลากหลายและตรงตามความต้องการจำเป็นของบุคคลที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 

เชิงคุณภาพ 
(1) ร้อยละ ๑๐๐ของครูศูนย์การศึกษาพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อการเรียนรู้  
(2) ร้อยละ 80 ของสื่อมีความหลากหลายและตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษของบุคคล

ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

๑.๑ การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
๑.๒ การจัดทำโครงการ 
๑.๓ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๔ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน 
๑.๕ จัดทำแบบประเมินโครงการ 

 
มิถุนายน ๖๓ 
มิถุนายน ๖๓ 
มิถุนายน ๖๓ 
มิถุนายน ๖๓ 

 

2 ขั้นดำเนินการ 
๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 
๒.๒ จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 
๒.๓ ดำเนินกิจกรรมหลักดังนี้ 
     1.กิจกรรมประกวดสื่อการเรียนรู้ 

 
กรกฎาคม ๖๓ 
กรกฎาคม ๖๓ 

 
กุมภาพันธ์ ๖๔ 

 

3 ขั้นตรวจสอบ / ประเมินผล 
๓.๑  กำกับ ติดตามประเมินผล 
กิจกรรมประกวดสื่อการเรียนรู้ 
๓.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
กิจกรรม จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ทบทวน / จัดทำ
โครงการ / กิจกรรม เพ่ือบรรจุในแผนปฎิบัติการประจำปี 

 
มีนาคม ๖๔ 

 
กุมภาพันธ์ ๖๔ 

 
 

 

 กิจกรรม กำหนดมาตรฐานการศึกษา เมษายน ๖๔  
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๓.3 สรุปผลการดำเนินโครงการ  

 
4 
 

 

ขั้นแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง 
๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมปรึกษาหารือ 
วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

 
มีนาคม ๖๔ 

 
 

มีนาคม ๖๔ 

 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 ค่าของที่ระลึกคณะกรรมการตัดสิน ๑,๕๐๐      
2 ค่าอาหารคณะกรรมการตัดสิน  ๒๐๐     
๓ ค่าอาหารว่างคณะกรรมการตัดสิน  ๒๐๐     
๔ ค่าป้ายกิจกรรม  ๑,๐๐๐     
๕ เงินรางวัลแบ่งเป็น 3 ลำดับ   ๑,๐๐๐    
๖ ค่าเกียรติบัตร   ๑,๐๐๐    
๗ ค่าอ่ืนๆ(ดำเนินงาน)   ๑,๐๐๐    

รวม ๑,๕๐๐ ๑,๔๐๐ ๓,๐๐๐ ๕,๙๐๐  ๕,๙๐๐ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
-ครูศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน 52 คน 
-บุคคลที่มีควาต้องการจำเป็นพิเศษ  
30 คนได้รับสื่อ อุปกรณ์ที่
เหมาะสมกับความต้องการจำเป็น
พิเศษ 
เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ ๑๐๐ ของครูศูนย์กรศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประกวดสื่อการเรียนรู้ 

การประกวดสื่อการเรียนรู้ 
การประเมิน 
การให้คะแนน 

แบบบันทึกคะแนน 
แบบประเมิน 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
-ร้อยละ ๘๐ ของสื่อมีความ
หลากหลายและตรงตามความ
ต้องการจำเป็นพิเศษของบุคคลที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ครูสามารถเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อการเรียนรู้ได้ทุกคน  
 ๒. ครูสามารถผลิตสื่อได้ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษของบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
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ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการจัดทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ ที่มุ่ง

ยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา
สำหรับคพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 

☐ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
☐ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ

โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

 สนองมาตรฐานการศึกษา 

☐ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิรชา เมืองมูล 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม   ☐ โครงการใหม่      

 โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินการ 1 กันยายน 2563 – 31 มนีาคม 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู ้สอน
สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษาโดยหัวใจสำคัญของการปฏิรูป
การศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ คือ “ครู” หน้าที่โดยตรงของครู คือการจัดการเรียนรู้เพ่ื อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน ดังนั้น ครูจะต้องใช้ความพยายามอยู่ตลอดเวลากับการค้นหาวิธีการ
เรียนรู้ และนำผลการจากสืบค้นแนวทางเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป การทำ
วิจัยเพื ่อพัฒนาการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพครู เนื ่องจากการวิจัยเป็น
กระบวนการศึกษาข้อเท็จจริง หรือแสวงหาวิธีการหรือแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ 
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ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูผู้สอนต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล รู้ความ
ต้องการ ความสามารถ จุดเด่นและจุดด้อย และหาแนวทางการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการการทำวิจัย เพื่อให้
ผู้เรียนได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างสมบรูณ์เต็มศักยภาพทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครูผู้สอนจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ รู้จักนำวิธีและเทคนิคการสอนมาจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพของ
ผู้เรียน รวมทั้งจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การเรียนรู้ ดังนั้นครูต้องเป็นผู้มีความสามารถใช้การวิจัยในชั้นเรียนมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพจริง และสามารถนำ
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom  Action  Research) ถือเป็นกระบวนการในการค้นหา
ข้อเท็จจริงที่ครูผู้สอนเป็นผู้ดำเนินการควบคู่ไปกับการเรียนการสอนเพื่อการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน  มีการ
นำนวัตกรรมหรือวิธีการที่เหมาะสมเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาดังกล่าวเพ่ือทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ด ี 

จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาพบว่าบุคคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะ
เกี่ยวกับการจัดทำการวิจัยในชั้นเรียน ดังนั้น งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม กลุ่มบริหารงานวิชาการ ศูนย์
การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และ
สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษทุกประเภท 

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูนำการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้ (Action Research) 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

(1) ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีเข้ารับการส่งเสริมการจัดทำ
วิจัยในชั้นเรียน จำนวน 49 คน 

(2) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีมีงานวิจัยจำนวน 49 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 

(3) ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานวิจัยเพิ่มข้ึนร้อยละ 80  

(4) ร้อยละ 100 ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอนได้ 
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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 
   - แบบประเมินความรู้ความสามารถ 
   - แบบเก็บรวบรวมงานวิจัย 
 

 กรกฎาคม 2563 
 

นางสาววิรชา   เมืองมูล 
 

2. ขั้นตอนดำเนินการตามแผน (D) 
๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 
๒.๒ ประสานงาน/ติดต่อวิทยากร 
๒.๓ ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 
      2.3.1 นำเสนอและให้ข้อเสนอแนะและ 
การเขียนรายงานการวิจัย 
      2.3.2 นำเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
และให้ข้อเสนอแนะ 
      2.3.3 ส่งผลงานวิจัย ตามปฏิทินที่วางไว้  
      2.3.4 เผยแพร่ผลงานวิจัยในเว็ปไซต์ 

 
กันยายน 2563 
กันยายน 2563 

 

ตุลาคม 2563 
 

พฤศจิกายน 2563 
 

มกราคม 2564 
กุมภาพันธ์ 2564 

 

 
นางสาววิรชา   เมืองมูล 
 

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

กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววิรชา   เมืองมูล 
 

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

กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววิรชา   เมืองมูล 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียน
รายงานการวิจัย 
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 
      (1200 บาท x 6 ชม.) 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
      (49 คน x 25 บาท x 2 ชว่ง) 
1.3 ค่าอาหารกลางวัน 
      (49 คน x 50บาท) 
1.4 ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
      (49 คน x 50บาท) 
1.5 ค่าเดินทางวิทยากร 

 
 
 

7,200 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 

2,450 
 

2,450 
 

2,450 
 

1,800 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 

7,200 
 

2,450 
 

2,450 
 

2,450 
 

1,800 

 
 
 

- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 

7,200 
 

2,450 
 

2,450 
 

2,450 
 

1,800 
2 กิจกรรมนำเสนอรายงานวิจัย

ฉบับสมบรูณ์ และให้ข้อเสนอแนะ 
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 
     (1200 บาท x 6 ชม. x 2วัน) 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (49 คน x 25 บาท x 4 ชว่ง) 
1.3 ค่าอาหารกลางวัน 
     (49 คน x 50บาท x 2 วัน) 
1.4 ค่าเดินทางวิทยากร 

 
 

14,400 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 

4,900 
 

4,900 
 

3,600 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

14,400 
 

4,900 
 

4,900 
 

3,600 

 
 

- 
 

- 
 
- 
 
- 

 
 

14,400 
 

4,900 
 

4,900 
 

3,600 
3 ส่งผลงานวิจัย ตามปฏิทินที่วางไว้ 

 
- - - - - - 

4 
 

เผยแพร่ผลงานวิจัยในเว็ปไซต์ - - - - - - 

 รวม 21,600 22,550 0 44,150 0 44,150 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



145 
 
 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
   1. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรีเข้ารับการส่งเสริมการจัดทำ
วิจัยในชั้นเรียน จำนวน 49 คน 
   2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรีมีงานวิจัยจำนวน 49 เล่ม 

 
- การเก็บรวบรวม 
 
 
- การเก็บรวบรวม 
 

 
- ใบลงทะเบียน 
 
 
- แบบเก็บรวบรวมงานวิจัย 

เชิงคุณภาพ 
   1. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานวิจัยเพิ่มข้ึนร้อยละ 80  
   2. ร้อยละ 100 ของผู ้ที ่เข้าร่วมโครงการ
สามารถนำงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน
ได ้
 

 
- การทดสอบ 
 
 
- การสังเกต/สอบถาม 
- การติดตามตรวจสอบ 
 

 
- แบบทดสอบความรู้
ความสามารถก่อนและหลัง 
 

- งานวิจัย  

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูมีความรู้ความสามารถ สามารถแก้ปัญหาเด็กในชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้นได้  

2. ครูสามารถผลิตและใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3. ครูมีแนวทางในการนำไปปรับใช้กับเด็กนักเรียนของตัวเองได้ 
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ชื่อโครงการ       การพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับ 
             การจัดการศึกษาระบบดิจิทัล 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ 

โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 สนองมาตรฐานการศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ         กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายพัฒนากร คำด้วง   
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  โครงการใหม่  
     โครงการต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖3 ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖4 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากเป็นสื่อที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยที่ครอบคลุมวิธีการเรียนรู้
หลาย รูปแบบ อาทิเช่น การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ (Computer Based Learning) การเรียนรู้บนเว็บ (Web-
Based Learning) และห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classrooms) เป็นต้น โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสื่อ
เทคโนโลยี สารสนเทศได้ทุกประเภท เช่น อินเทอร์เน็ต ( Internet) อินทราเน็ต (Intranet) เอ็กซ์ทราเน็ต 
(Extranet) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น การศึกษาผ่านสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จึงเป็นสื่อที่มีความสําคัญมากสําหรับ
การเรียนรู้ในปัจจุบัน และเติบโตแพร่หลายไปในทั่วโลก เพราะจุดเด่นของการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศ คือ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและเนื้อหาวิชาความรู้ต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเป็นการ 
แก้ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ที ่มีความสามารถโดยทําให้ผู ้เรียนสามารถเรียนกับอาจารย์เหล่านั้นได้
ตลอดเวลา อีกทั้งสามารถเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียนนอกห้องเรียนได้ และระบบการเรียนรู ้กับ
คอมพิวเตอร์ที่ดี       จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะไปได้รวดเร็วกว่าการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว 
             ดังนั้นเพื่อให้ครูผู้สอนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีความรู้และทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ จึงนำโปรแกรมสร้างสื่อวีดีทัศน์มาเป็นเครื่องมือ         
ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ให้กับครูผู ้สอน        
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ในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้มีความรู้เกี่ยวกับ 
ICT และสื่อวีดีทัศน์ เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับศักยภาพและการพัฒนาทักษะของ
ผู้เรียน 
2. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้ 
๒.๒ เพ่ือให้ครูสามารถผลิตและใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการจัดการเรียนการสอนได้ 
๒.๓ เพ่ือให้ครูสามารถจัดทำห้องเรียนออนไลน์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ครูของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน  51 คน         
 เชิงคุณภาพ 
   1. ร้อยละ ๘๐ ของครูมีความรู้และทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   2. ร้อยละ ๘๐ ของครูสามารถนำสื่อการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน 
   3. ร้อยละ ๘๐ ของครูสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการผลิตสื่อการเรียนการสอน 

 
 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. ๒๕๖3 
ธ.ค. ๒๕๖3 

 
ม.ค. ๒๕๖4 

 
ม.ค. ๒๕๖4 
ม.ค. ๒๕๖4 

 
ม.ค.๒๕๖4 

 
ม.ค.๒๕๖4 

 
นายพัฒนากร คำด้วง 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๒ ดำเนินการตามแผน (DO) 

๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตาม 
โครงการ 
๒.๒ จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ 
ดำเนินโครงการ 
      - จัดทำป้ายโครงการ 
      - เอกสารการอบรม 
๒.๓ ติดต่อวิทยากร 
๒.๔ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาทักษะการใช้ ICTเพ่ือการ 
เรียนรู้ 

- บรรยายให้ความรู้เรื่อง ICT  กับ
การปฏิรูปการศึกษา 
      - บรรยายให้ความรู้เรื่องความสำคัญ
ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book และ 
Google Sites  
      - บรรยายให้ความรู้เรื่องการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book และ 
Google Sites        
      - การฝึกปฏิบัติการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ e-book และ Google 
Sites 

 
ก.พ. ๒๕๖4 

 
มี.ค. ๒๕๖4 

 
 
 

มี.ค. ๒๕๖4 
 
 
 

 
นายพัฒนากร คำด้วง 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

มี.ค. ๒๕๖4 
 

มี.ค. ๒๕๖4 
เม.ย. ๒๕๖4 

 
เม.ย. ๒๕๖4 

 
 
นายพัฒนากร คำด้วง 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๔ การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการ

ครั้งต่อไป (ACTION) 
๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
การดำเนินโครงการครั้งต่อไป 
๔.๒ รายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
 

เม.ย. ๒๕๖4 
 
 

พ.ค. ๒๕๖4 

 
 

นายพัฒนากร คำด้วง 
 
 

 
 ๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ กิจกรรมการพัฒนาทักษะการใช้ 
ICT เพื่อการเรียนรู้ 
๑.๑ ป้ายโครงการ (๑,๐๐๐ บาท 
x   ๑ ผืน) 
๑.๒ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(51 คน x 2 มื้อ x 25 บาท) 
1.3 ค่าอาหาร (51 คน x 1 มื้อ 
x 50บาท) 
๑.4 เอกสารประกอบโครงการ 
(51 คน x ๕๐ บาท) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2,550 
 

2,550 
 

๒,๔๕๐ 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

2,550 
 

2,550 
 

๒,๔๕๐ 

  
 
 

๑,๐๐๐ 
 

2,550 
 

2,550 
 

๒,๔๕๐ 
2 2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร (๖๐๐

บาท x ๖ชั่วโมง) 
 

๓,๖๐๐ 
  

 
๓,๖๐๐ 

 
 

๓,๖๐๐ 
รวม ๓,๖๐๐ 12,200 ๑,๐๐๐ 12,250  12,250 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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๖. การประเมินผล 
 

         ตัวชีว้ัดความสำเร็จ        วิธีการประเมิน           เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละ ๘๐ ครูของศูนย์การ 
ศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรีมีสื่อการเรียน 
การสอน 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของครูมีความรู้ 
และทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีสาร 
สนเทศและการสื่อสาร 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของครูสามารถใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการผลิต
สื่อการเรียนการสอน 

 
        การสังเกต/สอบถาม 

 
 

        การทดสอบ 
 
 

         การสังเกต/สอบถาม 

 
          การสังเกต/สอบถาม 

 
 

         แบบทดสอบ 
 
 

          แบบประเมินโครงการ 

 
  ๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

           ๑. ครูมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ตามทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
           ๒. ครูสามารถใช้สื่อที่ผลิตขึ้นในการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ขยายผลสู่เพื่อนครูได้            
           ๓. ครูใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับผู้เรียน และสามารถนำไปใช้ได้จริง 
           ๔. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
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ชื่อโครงการ .โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ 
 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 
    กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

 

 สนองมาตรฐานการศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียน 

   มาตรฐานที่ 2.กระบวนการบริหารจัดการ 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปุณยนุช  ศิริโรจนมงคล 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ เดือนพฤษภาคม 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Strategy Planning) เป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
เป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนา ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา  5 จังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในปัจจุบัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานในหมวด 6 
มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกัน
คุณภาพภายนอก ตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA โดยเน้นจุดเด่นที่สะท้อนถึงความเป็นอัตลักษณ์ของศูนย์ฯ 
ดังนั้น การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ และตัวชี้วัด และได้นำมาจัดทำแผนงานที่ประกอบด้วยโครงการต่างๆ เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุผล
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สำเร็จ ตามกลยุทธ์ที่กำหนด  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี) ขึ้น เพ่ือเป็นการชี้แนะ แนวทาง การ
ทำความเข้าใจ ให้กับบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  ในการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี ได้อย่างถูกต้อง อีกท้ังเป็นการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กพิการ  ด้านบุคลากร 
อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง โดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาศูนย์ฯ ต่อเนื่อง ด้วยวิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลาย และปฏิบัติให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี 
2. วัตถุประสงค์ 

 ๑ เพ่ือให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ   เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  มีโครงการ/กิจกรรม บรรจุใน
แผนปฏิบัติงานประจำปีได้อย่างถูกต้อง 
 2.เพ่ือให้ครูสามารถนำโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีไปสู่การปฏิบัติและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

(3) แผนปฏิบัติประจำปีการศึกษา  2563    จำนวน     1 เล่ม 
 

เชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ 100 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  มีโครงการ/ กิจกรรม 

บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีที่พร้อมดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 
๒. ร้อยละ 80 ของโครงการในแผนปฏิบัติการ  ครูสามารถนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

๑.๑ การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
๑.๒ การจัดทำโครงการ 
๑.๓ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๔ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน 
๑.๕ จัดทำแบบประเมินโครงการ 

 

มี.ค.63 
เม.ย.63 
พค.63 
พค. 63 
พค.63 

 
นางปุณยนุช   
ศิริโรจนมงคล 

2 ขั้นดำเนินการ 
2.1 ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 
2.2 จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 
2.3 ดำเนินกิจกรรมหลักดังนี้ 
จัดทำโครงการ กิจกรรม สภาพความสำเร็จ กำหนดแผน
งบประมาณ โครงการ  

 
พ.ค.63 
พ.ค.63 
พ.ค.63 

 
นางปุณยนุช   
ศิริโรจนมงคล 

3 ขั้นตรวจสอบ / ประเมินผล   
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.1  กำกับ ติดตามประเมินผล 
3.2  ประเมินโครงการ 
3.3 สรุปผลการดำเนินโครงการ 

เม.ย.64 
เม.ย.64 
เม.ย.64 

นางปุณยนุช   
ศิริโรจนมงคล 

4 
 

 

ขั้นแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง 
4.1 คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมปรึกษาหารือ 
วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
4.2 เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
พค..64 

 
 

พค.64 

 
นางปุณยนุช   
ศิริโรจนมงคล 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
 
 
 
 

1.1   การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 
- -ค่าอาหาร 51 คน คนละ 50 บาท จำนวน 2 มื้อ 

- -ค่าอาหารว่าง 51 คน คนละ 25 บาท จำนวน 4 
มื้อ 

- -ค่าวัสดุ 

 
 

 
5,100 
5,100 

 
 
 
 

1,000 

 
5,100 
5,100 

 
 
 
 
 

 
5,100 
5,100 
1,000 

รวม - ๑๐,๑๐๐ ๑,๐๐๐ ๑๐,๒๐๐ - ๑๑,๒๐๐ 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
 (2) แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2564  จำนวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
 
2.ร้อยละ 100 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี  มีโครงการ/ กิจกรรม บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีที่
พร้อมดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564  
3. ร้อยละ 80 ของโครงการในแผนปฏิบัติการ  ครูสามารถนำแผน
ไปสู่การปฏิบัติ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 
วิเคราะห์เอกสาร 
 
 
วิเคราะห์เอกสาร 
 
 
การติดตาม
ตรวจสอบ 

 
-เล่มแผน
ปฏิบัติการ 
 
-เล่มแผน
ปฏิบัติการ 
 
รายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  มีโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 
๒. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  สามารถนำโครงการไปสู่การปฎิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีโครงการในการพัฒนาคุณภาพกการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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ชื่อโครงการ  พัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์  
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาสำหรับคนพิการ   

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ 

โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 

 สนองมาตรฐานการศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     บริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณัฐพร  เล็กสวัสดิ์ 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 งานพัสดุ เป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ต้อง
ดำเนินการควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน และเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการแก่นักเรียน ครู 
เจ้าหน้าที ่และบุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุ พรรณบุรี ในฝ่ายต่าง ๆ การ
บริหารงานดังกล่าวต้องดำเนินไปตามระเบียบ และในปัจจุบันได้มี พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ จะต้อง
ดำเนินงานในระบบ e-gp ต้องใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์ความเร็วสูง และ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับ
การทำงานในการดำเนินงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  
 เพื ่อประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาระบบการทำงาน ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนงานของทุกกลุ่มงาน / ฝ่าย ให้สามารถดำเนินไปตามแผน อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถสนองความต้องการและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 ดังนั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดทำโครงการพัฒนางานพัสดุ
และสินทรัพย์  เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง   
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างถูกต้อง เพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนา
ระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนงานของทุกกลุ่มงาน / ฝ่าย ให้สามารถดำเนินไปตามแผน             
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสนองความต้องการและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตาม      
ระเบียบพัสดุ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการและการทำงานที่สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิ ภาพและ   
เกิดประสิทธิผล 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื ่อให้งานพัสดุและสินทรัพย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี               
มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 และ
กฎกระทรวงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

(1) งานพัสดุและสินทรัพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มี
คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 
 เชิงคุณภาพ 
  (1) งานพัสดุและสินทรัพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มี
คอมพิวเตอร์  ในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบและมีคุณภาพ 

 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

๑.๑ การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
๑.๒ การจัดทำโครงการ 
๑.๓ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๔ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน 
๑.๕ จัดทำแบบประเมินโครงการ 

 

พฤษภาคม 2563 
พฤษภาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 

 
 

นางสาวณัฐพร  เล็กสวัสดิ์ 

2 ขั้นดำเนินการ 
๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 
๒.๒ จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 
๒.๓ ดำเนินกิจกรรมหลักดังนี้ 
     - กิจกรรมพัฒนาโปรแกรมพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง 

 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
สิงหาคม 2563 

 
 

นางสาวณัฐพร  เล็กสวัสดิ์ 

3 ขั้นตรวจสอบ / ประเมินผล 
๓.๑  กำกับ ติดตามประเมินผล 
      - กิจกรรมจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 

 
กันยายน 2563 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๓.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ระบบบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ทบทวน / จัดทำโครงการ / กิจกรรม เพ่ือบรรจุ
ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
๓.3 สรุปผลการดำเนินโครงการ 

กันยายน 2563 
 
 
 

กันยายน 2563 

นางสาวณัฐพร  เล็กสวัสดิ์ 

4 
 

 

ขั้นแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง 
๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมปรึกษาหารือ 
วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
กันยายน 2563 

 
 

กันยายน 2563 

 
 

นางสาวณัฐพร  เล็กสวัสดิ์ 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 

- วัสดุอุปกรณ์ 
  

 
 

 
 

 
 

 
17,000 

 
 
 

รวม     17,000  
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
     (1) งานพ ัสด ุและส ินทร ัพย์      
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีคอมพิวเตอร์ 
จำนวน 1 เครื่อง 
เชิงคุณภาพ          
     (1) งานพ ัสด ุและส ินทร ัพย์       
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีคอมพิวเตอร์      
ในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบและมี
คุณภาพ                                                               

 
ดูจากสถานที่จริง 

 
 
 
 

แบบสอบถาม 
 

 
ดูจากสถานที่จริง 

 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 งานพัสดุและสินทรัพย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีคอมพิวเตอร์     
ที่สามารถรองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ.2560 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง   
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ที ่2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ 
 กลยุทธ์ของศูนย์ฯ  

  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา 
                    สำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
  กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ 

                                           โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 สนองมาตรฐานการศึกษา 
    ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุเมท  สว่างอารมณ์ 
 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    โครงการใหม่      

√  โครงการต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  

ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 256๓ – พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545   
มาตรา  10  ระบุว่า “การจัดการศึกษา  ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ไม่น้อยกว่าสิบสองปี รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและสำหรับคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส  รัฐต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ  ตั้งแต่เกิด
หรือแรกพบความพิการ”   

ในปัจจุบันการศึกษามีหลากหลายรูปแบบไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
จากคำพูดที่ว่า “ห้องเรียนไร้พรมแดน” นั้น ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มาจากหลากหลายรูปแบบอาทิเช่น Interne  
ดาวเทียม ห้องเรียน สังคมและสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ต่างๆเป็นต้น และยิ่งการที่ให้ครอบครัวได้มี                  
ส่วนร่วมในการศึกษาร่วมกับการกระตุ้นพัฒนาการจึงมีส่วนสำคัญที่จะส่งเสริมให้เด็กมีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย  
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จิตใจ อารมณ์ สังคม การเรียนรู้ และการรับรู้ เมื่อเด็กมีพัฒนาที่เหมาะสม ก็จะทำให้เขาสามารถประกอบ
กิจกรรมในวัยนั้นได้ สามารถร่วมเรียน ร่วมเล่นมีความสุขกับเพ่ือนวัยเดียวกัน และครอบครัวได้   
        จากผลการดำเนินงานในปี การศึกษา 2560 งานอาคารสถานที ่พบว่าแหล่งเร ียนรู ้ภายใน                      
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี หลายแห่งเกิดการชำรุดจากการใช้งาน และมีวัสดุ 
อุปกรณ์หลายอย่าง ที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับอายุการใช้งาน ควรมีการปรับปรุง สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้       
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอนอกจากนี้ในปีการศึกษาที่ผ่านมายังพบว่า ศูนย์ฯยังไม่มีสระว่ายน้ำที่เป็นสถานที่ฟ้ืนฟู
และมีผู้รับบริการและบุคลากรของศูนย์ฯส่วนใหญ่อยากให้มีสระว่ายน้ำ ในการฟื้นฟูนักเรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษภายในศูนย์ขึ้น เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฟื้นฟูอีกแห่งหนึ่งและสามารถนำความรู้ที่ได้  จากแหล่ง
เรียนรู้ นำไปใช้ฟ้ืนฟูบุตรหลานตนเองต่อที่บ้านได้ด้วย 
     ดังนั ้นงานอาคารสถานที่ จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงจัดทำ “โครงการพัฒนา
ศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้สำหรับคนพิการ” ขึ้นเพื่อฟื้นฟูนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ที่มารับบริการที่
ศูนย์ฯและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆของศูนย์ฯและผู้มาใช้สถานที่เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่มี
ความพร้อมมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
พัฒนาการทางร่างกาย  จิตใจ อารมณ์และสังคม การเรียนรู้และรับรู้ และเพ่ือให้สอดคล้องกับการนำไปใช้จริง 
และบริบทการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา5 จังหวัดสุพรรณบุรี ในการให้บริการเด็กที่มี     
ความต้องการจำเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์       
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และบริบทของหน่วยงาน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารให้สวยงาม  
    ปลอดภัย และคนพิการสามารถเข้าถึงได้ 
๒. เพื่อจัดทำแผนผังศูนย์ ป้ายบอกสถานที่ ป้ายชื่อห้อง ป้ายบอกทิศทาง และป้ายบอร์ด 
    ประชาสัมพันธ์  

 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

๑. ภูมิทัศน์ภายนอกอาคารเรียน จำนวน ๓ แห่ง 
๒. แหล่งเรียนรู้  จำนวน ๔ แห่ง 
๓. ป้ายช่ือห้อง ป้ายบอกทิศทาง และบอรด์ประชาสัมพันธ์  จำนวน  ๓๐ ป้าย  

เชิงคุณภาพ 
  ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารสวยงาม 
                         ปลอดภยั และคนพิการสามารถเข้าถึงได้ 
  ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของป้ายแผนผังศูนย์ ป้ายบอกสถานที่ ป้ายชื่อห้อง ป้ายแหล่งเรียนรู้ และ 
                         ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ มีความสวยงามและเหมาะสมต่อการใช้งาน 
  ๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่ออาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมของศูนย์ฯ  
                         ในระดับมาก 
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นวางแผนดำเนินการ (P) 

1.1 วิเคราะห์สภาพปัญหา 
1.2 จัดทำโครงการพัฒนาอาคารสถานที่

และสิ่งแวดล้อม 
1.3 ขออนุมัติผู้อำนวยการ 
1.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงานตามโครงการ 
1.5 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนิน

โครงการ 
1.6 จัดทำแบบประเมิน 
 
2 ดำเนินการตามแผน (D) 
2.1 จัดทำรูปแบบรายการ 
2.2 จัดทำประมาณราคา 
2.3 ขออนุมัติการใช้งบประมาณตาม

โครงการ 
2.4 ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ 

 
3.ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ 
(C) 
3.1  กำกับ ติดตามประเมินผล  
3.2  ประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการ 
3.3  เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการ 

 ประเมิน 
3.4  สรุปผลการดำเนินโครงการ 

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

 

 
16 พ.ค. - 30 ก.ย.6๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ก.ค. ๖๓ – ๑๖ มี.ค. 6๔ 
 
 
 
 
 
 

 
1 - 30 เม.ย. 6๔ 

 
 
 
 
 
 
 

1 - 15 พ.ค. 6๔ 

 
นายสุเมท สว่างอารมณ์ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นายสุเมท สว่างอารมณ์ 
และคณะ 

 
 
 
 
 
 
นายสุเมท สว่างอารมณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุเมท สว่างอารมณ์ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกดอกไม้ จัด
สวนหย่อม 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ 

2 จัดทำป้ายชื่อห้อง และแหล่งเรียนรู้  - - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ 
๓ กิจกรรมจัดทำแผนผังศูนย์              

และป้ายบอกสถานที่ 
- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ 

๔ จัดทำโครงบอร์ดป้ายประชาสัมพันธ์ - - ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ - ๔๘,๐๐๐ 
๕ จัดทำโครงป้ายคัทเอาท์ - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ 
 รวม - - ๑๗๘,๐๐๐ ๑๗๘,๐๐๐ - ๑๗๘,๐๐๐ 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ ๑๐๐ ของภูมิทัศน์ 
แหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคารให้สวยงาม 
ปลอดภัย และคนพิการสามารถ
เข้าถึงได้ 
2. ร้อยละ ๑๐๐ ของป้ายชื่อห้อง 
ป้ายบอกสถานที่ และป้ายบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ มีความสวยงาม
และเหมาะสมต่อการใช้งาน 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจต่ออาคารสถานที่ 
และสิ ่งแวดล้อมของศูนย์ฯ ใน
ระดับมาก 

ดูจากสถานที่จริง 
 
 
 
 

ดูจากสถานที่จริง 
 
 
 

สอบถามความคิดเห็น 

แบบนิเทศการดำเนินงาน 
 
 
 
 

แบบนิเทศการดำเนินงาน 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุร ี มีภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู ้ และ  
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคารที่สวยงาม ปลอดภัย และคนพิการสามารถเข้าถึงได้ 
 ๒. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีป้ายชื่อห้อง ป้ายบอกทิศทาง และ                   
ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 ๓. นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัยและ
สามารถเข้าถึง แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
สังคม การเรียนรู้และรับรู้ 
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ชื่องาน/โครงการ  ป้องกันอัคคีภัย    
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 
 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 
    กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ 

โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 

 สนองมาตรฐานการศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2.กระบวนการบริหารจัดการ 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    บริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนิรวิทธิ์ ไกลถิ่น 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่าง มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 อัคคีภัยเป็นส่วนหนึ่งของอุบัติภัย ซึ่งในปัจจุบันนี้ประเทศไทยเรามีการเกิดอัคคีภัยเป็นประจำ 
และบางครั้ง ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตจำนวนมาก และสูญเสียทรัพย์สินมหาศาล เช่น ไฟไหม้ เหตุการณ์เช่นนี้
ก่อให้เกิดความเสียหาย เป็นอย่างมาก ซึ่งสาเหตุที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยขึ้นนั้น สามารถป้องกันได้หรือเมื่อเกิดเหตุ 
ก็สามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย มากขึ้น ซึ่งส่วนมากการช่วยเหลือที่ผ่านมาที่พบปัญหามากคือ เมื่อเกิด
อัคคีภัยภายในอาคารสูง หรือในสถานที่สาธารณะ ต่าง ๆ ที่มีผู้ไปใช้บริการจำนวนมาก ๆ จึงควรที่จะมีการ
ป้องกันอัคคีภัย ที่จะเกิดขึ้นได้ทุกขณะ และทำให้เกิดความสูญเสีย น้อยที่สุด เราจึงต้องปกป้องทรัพย์สินของ
ทางราชการ  การป้องกันไว้ก่อนจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ทั้งนี้เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รู้จักป้องกันสาเหตุต่างๆ ที่จะทำให้
เกิดอัคคีภัยขึ้นได้ถ้าหากเกิดอัคคีภัยขึ้นจะดำเนินการขั้นต้น อย่างไร อัคคีภัยสามารถป้องกันได้ถ้าทุกคนได้รู้จัก
สาเหตุที่เกิด และดำเนินการป้องกันอย่างเคร่งครัด ซึ่งสาเหตุของ การเกิดอัคคีภัยอย่างรุนแรง เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ 
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ที่จะใช้อุปกรณ์ในการดับไฟได้ ดังนั้น การสอน การสาธิต การทดลอง การฝึก จะสามารถสกัดเพลิงไหม้ข้ันต้น  
เป็นการป้องกันทรัพย์สิน และความเสียหายอื่นๆท่ีจะเกิดขึ้น ดังนั้นศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕  
จังหวัดสุพรรณบุรี จึงเล็งเห็นความสำคัญของโครงการนี้เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรได้รู้จักป้องกัน
การเกิดอัคคีภัย 

จากผลการดำเนินงานโครงการ พบว่าบุคคลากรบางท่านยังไม่เคยเข้ารับการอบรม เรื่องความรู้ความ
เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติการหนีอัคคีภัย และควรให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหนีอัคคีภัยตอนกลางวัน
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือทบทวนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติในกรณีท่ีประสบเหตุอย่างถูกต้องตามขั้นตอน ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติการหนีอัคคีภัย 
กับบุคลากรทุกคน ในเรื่อง การฝึกปฏิบัติโดยใช้การกระโดดเบาะลม  การฝึกปฏิบัติโดยใช้บันได การฝึกปฏิบัติ
โดยการใช้ถังดับเพลิง และจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหนีอัคคีภัยตอนกลางวัน แต่เพ่ือให้โครงการนี้
มีความเข้มแข็ง/ยั่งยืน จึงได้จัดโครงการ การฝึกปฏิบัติการหนีอัคคีภัย  เพื่อให้คณะครูมีความชำนาญในการ
ฝึกซ้อมและไม่ลืมขั้นตอนและเพื่อให้ครูและนักเรียนรู้วิธีการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและนักเรียนสามารถ
ป้องกันและช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดอัคคีภัยได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี 

รู้วิธีการป้องกันการเกิดอัคคีภัย  
2.2 บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 

สามารถป้องกันและช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดอัคคีภัยได้ 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

๓.๑ นักเรียนและผู้ปกครองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน   ๒๔๐  
คน 
ที ่ รายชื่อนักเรียน และผู้ปกครอง จำนวน 
๑ นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
๑๒๐ 

๒ ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑๒๐ 

                         รวม ๒๔๐ 
 
๓.๒ บุคลากรครู พ่ีเลี้ยงและลูกจ้างศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี            

จำนวนทั้งสิน  80 คน โดยแบ่งเป็น 
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เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ 80 ของบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5  

จังหวัดสุพรรณบุรีรู้วิธีการป้องกันการเกิดอัคคีภัย  
- ร้อยละ 80 ของบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 

 จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถป้องกันและช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดอัคคีภัยได้ 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนดำเนินการ 

1.1 ขออนุมัติงาน/โครงการ 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
1.3 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 

 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  
ถึงวันที่ ๓๑ กรกฏาคม 
๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
นายนิรวิทธิ์ ไกลถิ่น 

2 ดำเนินการตามแผน 
ดำเนินการตามแผน  
2.1 ประสานงานวิทยากร 
2.2 ประชาสัมพันธ์ 
2.3 อบรมให้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติการหนี
อัคคีภัยกับบุคลากรทุกคน 
- อบรมครูและบุคลากรฝึกปฏิบัติโดยใช้การ
กระโดดเบาะลม 
- อบรมครูและบุคลากรฝึกปฏิบัติโดยใช้บันได 
- อบรมครูและบุคลากรฝึกปฏิบัติโดยใช้ถัง
ดับเพลิง 
2.4 การฝึกปฏิบัติการหนีอัคคีภัยตอน
กลางวัน 

 
 
 
 

๑ สิงหาคม ๒๕๖๓   
ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

 
 
 
 

3 ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ 
3.1สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
ถีงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

4 การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 
4.1 ประชุมกรรมการเพ่ือให้ข้อเสนอแนะใน
การนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
ดำเนินโครงการในครั้งต่อไป 
4.2 เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง
วันที่ ๓๑  ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

รวมทั้งสิ้น  ๗ เดือน  
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
2. ค่าวัสดุอุปกรณ ์ - - 7,800 7,800 - - 

รวม - - 7,800 7,800 - - 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
6. การประเมินผล 

ตัวชีวัดผลสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
   บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
จำนวน ๓๔๐คน 

 
แบบลงทะเบียน 

 
แบบลงทะเบียน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ของบุคลากร นักเรียนและ

ผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5  
จังหวัดสุพรรณบุรีรู้วิธีการป้องกันการเกิดอัคคีภัย  
          ร้อยละ 80 ของบุคลากร นักเรียนและ
ผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
 จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถป้องกันและช่วยเหลือตนเอง
เมื่อเกิดอัคคีภัยได้ 

 
แบบทดสอบ 
 

 
แบบทดสอบ 
แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 บุคลากร นักเรียนแลผู้ปกครองรู้วิธีการป้องกันการเกิดอัคคีภัย 
7.2 บุคลากร นักเรียนแลผู้ปกครองสามารถป้องกันและช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดอัคคีภัยได้ 
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ชื่อโครงการ ให้คำปรึกษาเคลื่อนที่ (ผู้ว่าสัญจร) 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 
    กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ 

โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 

 สนองมาตรฐานการศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2.กระบวนการบริหารจัดการ 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรันธร มีแก้ว 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     โครงการใหม่      

       โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2563 – 15 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ระบุว่า 
“สถานศึกษาในทุกสังกัดและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทั้งในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย ในรูปแบบที่หลายหลายทั้งการเรียนร่วม การจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ 
รวมถึงการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตอิสระการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่
จำเป็น การฝึกอาชีพ หรือการบริการอ่ืนใด” และวรรคห้า ระบุว่า “ให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนผู้ดูแลคนพิการและประสานความร่วมมือจากชุมชนหรือนักวิชาชีพเพ่ือให้คนพิการได้รับการศึกษาทุก
ระดับ หรือบริการทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ” ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนา
กำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จึงเป็นการ



168 
 

รวมพลังระหว่างหน่วยงานทั้งภารรัฐ ภาคเอกชน องค์กร ชุมชน องค์กรคนพิการ ผู้ปกครองคนพิการ และ
องค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับ
คนพิการทุกระบบและครบวงจร จึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมพัฒนาระบบการทำงานร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นศูนย์ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
และเตรียมความพร้อมของเด็กพิการ ในรูปแบบการให้บริการทั้งภายในและภายนอก การให้บริการภายในศูนย์
การศึกษาพิเศษ เป็นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสำหรับที่มีความต้องการจำเป็นระยะแรกเริ่มและ
หลักสูตรการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามช่วงวัย โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กพิการที่มีมารับริการแบบประจำและไป-กลับ แบบหมุนเวียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
หน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษสำหรับเด็กพิการในชุมชน และให้บริการที่บ้าน รวมทั้งศูนย์การเรียน
เฉพาะความพิการ แก่เด็กพิการทั้ง 9 ประเภทความพิการ 

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จึง
ดำเนินการจัดทำโครงการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี เพ่ือให้เกิดบูรณนาการโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ที่มุ่งเน้น
พัฒนาความสามารถคนพิการให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล  
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้ประชาชนรู้จักบทบาทหน้าที่ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี  
  2.2 เพ่ือให้ประชาชนรู้จักวิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเอง 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

(1) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการผู้ว่าสัญจรร้อย
ละ 80 

(2) ประชาชนเข้าร่วมชมบูธศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
จำนวน 300 คน 

เชิงคุณภาพ 
(1) ร้อยละ 80 ของประชาชนได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 

5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
(2) ร้อยละ 80 ของประชาชนได้รู้จักวิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเอง 
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผน (Plan) 

ประชุมวางแผนผู้รับผิดชอบกิจกรรมโครงการความ
ร่วมมือของภาคีเครือข่ายศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดการแผนงาน 
กำหนดดำเนินงานตาม road map 
     - ขออนุมัติโครงการจากผู้บริหาร 
     - ขออนุมัติการใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง 
       ตามระเบียบพัสดุ  
     - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 

16 พ.ค. 63- 30 
มิ.ย.63 

นางสาววรันธร มีแก้ว 
และคณะ 

2 ดำเนินการ (Do) 
ปฏิบัติตามแผนงานตามเปา้หมายของแต่ละกิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปฏิบัติการให้บริการประชาชน และให้
คำแนะนำปรึกษา (ผูว้่าสญัจร, เยี่ยมบ้าน และ เรียนรวม) 
     - แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานฯ 
     - ประชุมวางแผนการดำเนนิงานฯ 
     - ดำเนินกิจกรรมปฏิบัติการให้บริการประชาชน และให้
คำแนะนำปรึกษา ด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ของตนเอง โดยนักจิตวิทยาคลนิกิและการแนะนำ เก่ียวกับ
ข้อมูลข่าวสารของศูนย์การศึกษาการศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุร ี 

16 พ.ค. 63- 15 
พ.ค.64 

นางสาววรันธร มีแก้ว 
และคณะ 

3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (CHECK) 
     - กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการใน
แผนปฏิบัติการ 

     - ประเมินโครงการ 

     - สรุปผลการดำเนินโครงการ  

16 พ.ค. 63- 15 
พ.ค.64 

นางสาววรันธร มีแก้ว 
และคณะ 

4 
 

 

ขั้นแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง 
๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมปรึกษาหารือ 
วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 

16 พ.ค. 63- 15 
พ.ค.64 

นางสาววรันธร มีแก้ว 
และคณะ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมปฏิบัติการให้บริการประชาชน 

และให้คำแนะนำปรึกษา (ผู้ว่าสัญจร, 
เยี่ยมบ้าน และ เรียนรวม) 
- ค่าอาหารกลางวนัและเครื่องดืม่  
    จำนวน ๕ คน x ๘๐ บาท X 12 คร้ัง  
- ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง ๑๒ คร้ัง ครั้งละ ๘๐๐ 
บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ ์

  
 
 
 

4,800 
9,600 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 

4,800 
9,600 

 
3,000 

  

รวม    17,400   
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละ 80 ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุร ี

1.การลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการ
ผู้ว่าสัญจร 

1.แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ 
ผู้ว่าสัญจร ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน เข้าร่วม
กิจกรรมปฏิบัติการให้บริการ
ประชาชนและให้คำแนะนำปรึกษา
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุร ี

2.การลงทะเบียน 2.การลงทะเบียน 
 

เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 80 ของประชาชนรู้จกั
บทบาทหนา้ที่ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุร ี

1.แบบประเมิน แบบประเมิน 

2.ร้อยละ 80 ของประชาชนรู้จกั
วิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ของตนเอง 

2.แบบประเมิน 2.แบบประเมิน 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.ประชาชนได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2.ประชาชนได้รู้จักวิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเอง 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ                                              
                              เขตการศึกษา ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารรองรับการจัด 
การศึกษาระบบดิจิทัล 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ 

โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 

 สนองมาตรฐานการศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     บริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชนินทร์ ศรีส่อง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ถือเป็นอีกหนึ่งในการนำข้อมูล ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ 
ภายในสถานศึกษา ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ให้ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ และสาธารณชน ทราบ ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอันดีต่อกัน
ระหว่างสถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ และสาธารณชน อันก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ในการพัฒนา
แก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและภารกิจต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้ดำเนินไปด้วยดี และบรรลุผลตามมาตรฐาน
การศึกษาต่อไป 
 ดังนั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบงาน
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาให้ชุมชน และ
สาธารณชนได้ทราบอย่างกว้างขวางต่อไป 
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2. วัตถุประสงค ์
 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

(1) ศูนย์ฯมีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของศูนย์ฯ 1 เว็บไซต์ 
(2) ศูนย์ฯมีบอร์ดนิทรรศการในการประชาสัมพันธ์ 1 ชุด 
(3) ศูนย์ฯมีวารสารประจำปีการศึกษา 1 เล่ม 

 เชิงคุณภาพ 
  (1) ร้อยละ 80 ของบุคลากรพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯผ่านทางเว็บไซต์ 
  (2) ร้อยละ 80 ของบุคลากรพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯผ่านทางบอร์ด
นิทรรศการ 
  (3) ร้อยละ 80 ของบุคลากรพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯผ่านทางวารสาร 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

๑.๑ การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
๑.๒ การจัดทำโครงการ 
๑.๓ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๔ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน 
๑.๕ จัดทำแบบประเมินโครงการ 

 

16 พ.ค – 30 มิ.ย 63 
 
 

งานประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ 

 
 

2 ขั้นดำเนินการ 
๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 
๒.๓ ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ 
     - กิจกรรมจัดทำเว็บไซต์ศูนย์ฯ 
    - กิจกรรมจัดทำบอร์ดนิทรรศการศูนย์ฯ 
    - กิจกรรมจัดทำวารสารประจำปีการศึกษา 

 
1 ก.ค. – 16 มี.ค 64 

 
 

งานประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ 

 
 

3 ขั้นตรวจสอบ / ประเมินผล 
๓.๑  กำกับ ติดตามประเมินผล 
๓.2 ประเมินผลการดำเนินงาน 
๓.3 สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 
1 – 30 เม.ย 64 

 
งานประชาสัมพันธ์และ

เผยแพร่ 
 

4 
 

 

ขั้นแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง 
๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมปรึกษาหารือ 
วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 

 
1 – 15 พ.ค 64 

 
 

งานประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ 



173 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ  

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม   
1 กิจกรรมจัดทำเว็บไซต์ศูนย์ฯ - 1,350 - 1,350 - 1,350 
2 กิจกรรมจัดทำบอร์ดนิทรรศการ - 30,000 - 30,000 - 30,000 
3 กิจกรรมจัดทำวารสารประจำ 

ปีการศึกษา 
- - - - - - 

รวม - 31,350 - 31,350 - 31,350 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
    (1) ศูนย์ฯมีเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมของศูนย์ฯ 1 เว็บไซต์ 
    (2) ศูนย์ฯมีบอร์ดนิทรรศการใน
การประชาสัมพันธ์ 1 ชุด 
    (3) ศูนย์ฯมีวารสารประจำปี
การศึกษา 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
     (1) ร้อยละ 80 ของบุคลากร
พึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของ
ศูนย์ฯผ่านทางเว็บไซต์ 
     (2) ร้อยละ 80 ของบุคลากร
พึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของ
ศูนย์ฯผ่านทางบอร์ดนิทรรศการ 
     (3) ร้อยละ 80 ของบุคลากร
พึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของ
ศูนย์ฯผ่านทางวารสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผล 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ศูนย์ฯมีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
และครอบคลุม 
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ชื่อโครงการ พัฒนาห้องพยาบาลเพื่อน้องคนพิเศษ 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 
    กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ 

โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 

 สนองมาตรฐานการศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2.กระบวนการบริหารจัดการ 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางทิพาพร ชีพนุรัตน์ 

ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     โครงการใหม่      

      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม พ.ศ.2563 – พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 
หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่  2 ) พ.ศ.2545 
มาตรา 10 ระบุว่า “การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไม่น้อยกว่าสิบสองปี รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและสำหรับคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส รัฐต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ ตั้งแต่เกิด
หรือแรกพบความพิการ”   

ในปัจจุบันสถานศึกษานอกจากจะให้การศึกษา การอบรม การฝึกฝนแก่ผู้เรียนแล้วและยัง
ต้องมีการดูแลสุขภาพอนามัยที่ถูกสุขลักษณะจึงจำเป็นต้องมีห้องพยาบาลที่ถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณ์ที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานพร้อมที่จะให้บริการแก่นักเรียนผู้ปกครองและบุคลากร  
               ดังนั้น ผู้จัดทำโครงการจึงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีห้องพยาบาลที่ได้
มาตรฐาน จึงจัดทำ “โครงการพัฒนาห้องพยาบาลเพ่ือน้องคนพิเศษ” ขึ้นเพ่ือเป็นสถานศึกษามีห้องพยาบาลที่
มีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานใช้งานได้สะดวกและทนทานพอเพียงต่อการให้บริการแก่ผู้เรียน
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โครงการพัฒนาห้องพยาบาลเพื่อน้องคนพิเศษ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาให้คุณภาพของผู้เรียนดียิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริม
สุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี ปฏิบัติตามสุขบัญญัติอย่างถูกต้อ ง ส่งผลให้การ
เรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพ่ือให้สอดคล้องกับการนำไปใช้จริง และบริบทการดำเนินงานของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา5 จังหวัดสุพรรณบุรี ในการให้บริการเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และ
บริบทของหน่วยงาน 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
             1. เพื่อให้สถานศึกษามีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐานเป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้เรียน 
ครูและบุคลากร 
    2. เพื่อให้สถานศึกษามีเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆในการให้บริการด้านสุขภาพ
อนามัยเพ่ิมข้ึนและเพียงพอ 
              3. เพ่ือให้ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีมีความรู้การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น  
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

2. ห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐาน จำนวน  1 ห้อง 
 

เชิงคุณภาพ 
           1. ร้อยละ ๘๐ ของห้องพยาบาลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มี
เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและเพียงพอที่มาใช้บริการได้รับ
การดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องต้นและได้รับความรู้ด้านสุขภาพอนามัยเพ่ิมขึ้น 
           ๒. ร้อยละ๘๐ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีมีความรู้การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
    
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรม : พัฒนาห้องพยาบาลเพื่อน้องคน

พิเศษ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.วางแผนดำเนินการ (P) 
    ๑.วิเคราะห์สภาพปัญหาของห้องพยาล 
    ๒.จัดทำโครงการพัฒนาห้องพยาบาล
เพ่ือน้องคนพิเศษ 
    ๓.ขออนุมัติผู้อำนวยการ 

   
 
 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 

 
 
 
นางทิพาพร ชีพนุรัตน์ 
 
 
 
 
 



176 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
    ๔.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
    ๕.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 
    ๖.จัดทำแบบประเมิน 
๒. ดำเนินการตามแผน (D) 
    ๑.จัดทำแบบปรับปรุงห้องพยาบาล 
    2.จัดทำประมาณราคาปรับปรุงห้อง
พยาบาล 
    ๒.จัดซื้อ/หาร้านจำหน่ายอุปกรณ์
ทางการแพทย์ 
    ๓.ขออนุมัติการใช้งบประมาณตาม
โครงการ 
    ๔.ดำเนินการปรับปรุงห้องพยาบาล 
3.ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ 
(C) 
   ๑.กำกับ ติดตามประเมินผล แหล่งเรียนรู้ 
   ๒.ประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการ 
   ๓.เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการ 
ประเมิน 
   ๔.สรุปผลการดำเนินโครงการ 
4. การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการ
ครั้งต่อไป (A) 
4.1 คณะการรมการดำเนินโครงการประชุม
ปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุงการดำเนินโครงการครั้งต่อไป 
4.2 เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
 
 
 

สิหาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 

มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 
นางทิพาพร ชีพนุรัตน์ 
 
 
 
 
นางทิพาพร ชีพนุรัตน์ 
 
 
 
 
 
นางทิพาพร ชีพนุรัตน์ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้ 
ต่าง ๆ(ม่านกั้นแบบพับได้,ผ้า 
ห่ม,หมอน,ผ้าปูที่นอน) 

- - 3,000 3,000 - - 

2 จัดซื้ออุปกรณ์รักษาพยาบาล 
(อุปกรณ์ทำแผล,เครื่องชั่งน้ำหนั 
หนัก 

- - 4,500 4,500 - - 

๓. รถเข็นทำแผล - - 4,200 4,2000 - - 

รวม  11,700 - - 

 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
ห้องพยาบาล  จำนวน 1  ห้อง 
 
เชิงคุณภาพ 
    1. ร้อยละ ๘๐ ของห้องพยาบาลศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรี มีเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆในการให้บริการด้าน
สุขภาพอนามัยและเพียงพอที่มาใช้
บริการได้รับการดูแลและปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและได้รับความรู้ด้านสุขภาพ
อนามัยเพ่ิมข้ึน 
    ๒. ร้อยละ๘๐ ครูศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรีมีความรู้การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

 
ดูจากสถานที่จริง 
 
 
     ประเมิน 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้มา
รับบริการ 
 
แบบประเมิน 
 
 
 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.สถานศึกษามีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐานเป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้เรียน ครูและ
บุคลากร 
2. สถานศึกษามีเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยเพ่ิมขึ้นและ
เพียงพอ  
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ชื่อโครงการ   โรงอาหารคู่การเรียนรู้ผ่านการมอง 
สอดคล้องกับ  
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ 
 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑0 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 

 
 สนองมาตรฐานการศึกษา 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวรกฤต  แสงจันทร์ 

ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 กรกฏาคม 2563 – 30 เมษายน 2564  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (เพ่ิมเติม 2545) มาตรา 24(5) สถานศึกษาจะต้อง
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ และมาตรา 24 (6) สถานศึกษาต้องดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุก
เวลาทุกสถานที่ จากแนวการจัดการศึกษาดังกล่าว ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีจึง
ได้ตระหนักถึงบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่จะเอ้ือต่อการเรียนให้ผู้เรียน จึงได้มีการจัดทำป้ายสัญลักษณ์
ต่างๆที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน เพื่อนำเกร็ดความรู้และข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนทุก
ระดบั ได้ติดบริเวณโรงอาหาร เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ และทำความเข้าใจได้ตลอดเวลา 
 
2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือนักเรียนและผู้ปกครองมีแนวปฏิบัติในการมารับบริการที่โณงอาหาร 
  2.2 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงอาหาร 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

(3) มีป้ายสัญลักษณ์ ป้ายบอกทาง ป้ายประจำโต๊ะอาหาร รวม 20 ป้าย 
เชิงคุณภาพ 

(5) ร้อยละ 80 ของนักเรียน และผู้ปกครองสามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการมารับ
บริการที่โรงอาหารได้ 

(6) ร้อยละ 80 ของนักเรียน และผู้ปกครองสามารถใช้โรงอาหารเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

๑.๑ การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
๑.๒ การจัดทำโครงการ 
๑.๓ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๔ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน 
๑.๕ จัดทำแบบประเมินโครงการ 

เดือนกรกฏาคม 2563 นายวรกฤต แสงจันทร์ 

2 ขั้นดำเนินการ 
๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 
๒.๒ จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 
๒.๓ ดำเนินกิจกรรมหลักดังนี้ 
     1.ออกแบบและ จัดทำป้ายสัญลักษณ์ ป้ายบอกทาง 
ป้ายประจำโต๊ะอาหาร 

สิงหาคม 2563 นายวรกฤต  แสงจันทร์ 

3 ขั้นตรวจสอบ / ประเมินผล 
๓.๑  กำกับ ติดตามประเมินผล 
ตรวจสอบความถูกต้องของป้ายสัญลักษณ์ ป้ายบอกทาง 
ป้ายประจำโต๊ะอาหาร  
๓.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
กิจกรรม จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ทบทวน / จัดทำ
โครงการ / กิจกรรม เพ่ือบรรจุในแผนปฎิบัติการประจำปี 
 กิจกรรม กำหนดมาตรฐานการศึกษา 
๓.3 สรุปผลการดำเนินโครงการ 

มกราคม 2564 นายวรกฤต  แสงจันทร์ 

4 
 

 

ขั้นแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง 
๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมปรึกษาหารือ 
วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 

เมษายน 2564 นายวรกฤต  แสงจันทร์ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

1 ออกแบบป้ายต่างๆรวม 26 ป้าย - - - - - - 
2 ค่าป้ายโฟม   3,500 3,500  3,500 

รวม   3,500 3,500  3,500 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 

- มีป้ายสัญญาลักษณ์ 
ป้ายบอกทาง ป้าย
ประจำโต๊ะอาหาร รวม 
26 ป้าย 

เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ80 ของ

นักเรียน และ
ผู้ปกครองสามารถ
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ในการมารับบริการที่
โรงอาหาร 

- ร้อยละ80 ของ
นักเรียนและผู้ปกครอง 

- สามารถใช้โรงอาหาร
เป็นแหล่งเรียนรู้ 

 
ตรวจสอบสถานที่จริง 
 
 
 
การสังเกต 
การสอบถามความคิดเห็น 
 
 
 
การสังเกต 

 
ใบตรวจรับ 
 
 
 
แบบสังเกต 
แบบสอบถามความคิดเห็น 
 
 
 
แบบสังเกต 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียน ครูและผู้ปกครองปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการมารับบริการที่โรงอาหารได้อย่างถูกต้อง 

2. นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะดำรงชีวิต และทักษะการสื่อสารด้วยภาพเพ่ิมข้ึน 
3. นักเรียนครูและผู้ปกครองสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
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ชื่อโครงการ  เยี่ยมบ้านนักเรียนวันครู  
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง 
 ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 สนองมาตรฐานการศึกษา   
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาววรรณเลขา  ศรีตา 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    โครงการใหม่      
     โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินการ 1 กรกฎาคม 2563  –  31 มีนาคม ๒๕๖4 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาในปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒      
และฉบับแก้ไข พ.ศ.๒๕๔๕ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ 
ด้านความร่วมมือ เป็นต้น การดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึงและเป็นระบบมีกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพ
และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพมีศัก ยภาพเป็น
ศักยภาพเป็นทรัพยากรบุคคลที่สมบูรณ์ทั ้งร่างกาย สติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรมและมีชีวิตที ่สงบสุข       
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

การเยี่ยมบ้านนักเรียน คือการให้ครูเข้าไปเยี่ยมเยือนสถานที่อยู่อาศัยของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบดูแล 
จัดเป็นวิธีการศึกษารวบรวมข้อมูลอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ครูได้ทราบสภาพแวดล้อมทางบ้านของนักเรียนอย่าง
แท้จริง  และยังทำให้ครูมีโอกาสได้พบปะสนทนากับผู้ปกครองนักเรียน ทำให้ทราบเจตคติของผู้ปกครอง       
ที่มีต่อนักเรียนและสถานศึกษา  ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน ร วมทั้งเป็นการ
สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบ้านและสถานศึกษา  ครูจะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะในกรณีที่
ผู้เรียนมีปัญหากับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ปกครองไม่ยอมไปพบครูที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรีครูจึงต้องไปเยี่ยมบ้าน เพ่ือพูดคุยหรือทำความเข้าใจปัญหาผู้เรียน พร้อมทั้งช่วยพูดโน้มน้าว
ให้ครอบครัวมีความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน 

ในการนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้จัดทำโครงการการสายใยรัก
จากใจครูสู่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและครูสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ในการช่วยเหลือ แก้ไขหรือส่งเสริมผู้เรียนทั้งในด้านการศึกษาและด้านอ่ืนได้อย่างถูกต้อง   
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๒.วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้ครูได้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐาน บริบท สภาพแวดล้อม และสภาพปัญหาของนักเรียน 
 2.2  เพื่อนำข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือ แก้ไขหรือส่งเสริมผู้เรียนทั้งใน
ด้านการศึกษาและด้านอ่ืนได้อย่างถูกต้อง 
 2.3  สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครอบครัวกับสถานศึกษา 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

(4) ครูผู้สอนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕  จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน  49 คน                               
(ข้าราชการ ๒๕ คน พนักงานราชการ ๒๐ คน ครูอัตราจ้าง ๔ คน) 

(5) นักเรียนจำนวน  42  คน ที่มารับบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

เชิงคุณภาพ 
(7) ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเยี่ยมบ้านวันครูได้รับบริการ 
(8) ร้อยละ ๘๐ ของครูนำข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือ แก้ไขหรือ

ส่งเสริมผู้เรียนทั้งในด้านการศึกษาและด้านอ่ืนได้อย่างถูกต้อง    
 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 

วางแผนดำเนินการ (PLAN) 
๑.๑ การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
๑.๒ การจัดทำโครงการ  
๑.๓ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
๑.๔ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๕ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 
๑.๖ จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
1.7 จัดทำแบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยม
บ้าน 

เดือนมิถุนายน 2563 
 
 
 
 
 

 
 

นางสาววรรณเลขา  ศรีตา 
 
 
 
 
 
 

 

2 ขั้นดำเนินการ (DO) 
๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตาม
โครงการ 
๒.๒ จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ดำเนินโครงการ 
๒.๓ ดำเนินกิจกรรมหลักดังนี้ 

เดือนกรกฏาคม 2563 – 
กุมภาพันธ์ 2564 

นางสาววรรณเลขา  ศรีตา 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
     1.กิจกรรม ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนวัน
คร ู
     ๒. กิจกรรม มอบทุนการศึกษาแก่
นักเรียนยากจน 

3 ขั้นตรวจสอบ / ประเมินผล (Check) 
๓.๑  กำกับ ติดตามประเมินผล 
กิจกรรม ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนวันครู 
กิจกรรม มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ยากจน 
๓.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
3.3 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการ
ประเมินโครงการ 
๓.4 สรุปผลการดำเนินโครงการ 

มีนาคม 2564 นางสาววรรณเลขา  ศรีตา 
 

4 
 

 

ขั้นแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง (Action) 
๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการ
ประชุมปรึกษาหารือ วิเคราะห์และให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 
๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการ 

เมษายน 2564 นางสาววรรณเลขา  ศรีตา 
 

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

เงินงบประมาณ เงิน
นอก

งบประ
มาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนวันครู 
๑. จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 
1.1 ค่าวัสดุ ได้แก่  
      - มาม่า 100 บาท * 42 คน 
      - ไข่ไก่ 90 บาท * 42 คน 
      - ข้าวสาร 200 บาท * 42 คน 
1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 4๙ คน * ๘๐ บาท  

  
 
 
 
 
 
 

3,920 

 
 
 
 

4,200 
3,780 
8,400 

 

 
 
 
 

4,200 
3,780 
8,400 
3,920 

  
 
 
 

4,200 
3,780 
8,400 
3,920 
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(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้สอนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน  
49 คน (ข้าราชการ ๒๕ คน พนักงาน
ราชการ ๒๐ คน ครูอัตราจ้าง ๔ คน) 
2. นักเรียนจำนวน  42  คน ที่มารับ
บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
การลงทะเบียน 

 
 
 

การบันทึก 

 
แบบลงทะเบียนครู 

 
 
 

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

เชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการเยี่ยมบ้านวันครูได้รับบริการ 
๒.ร้อยละ ๘๐ ของครูนำข้อมูลจากการ
เยี่ยมบ้านไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือ 
แก้ไขหรือส่งเสริมผู้เรียนทั้งในด้าน
การศึกษาและด้านอ่ืนได้อย่างถูกต้อง    
 

 
การบันทึก 

 
 

การสัมภาษณ์/สอบถามและสังเกต 

 
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 
 

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1  ครูได้ทราบถึงข้อมูลพ้ืนฐาน บริบท สภาพแวดล้อม และสภาพปัญหาของนักเรียน 
7.2  ครูสามารถนำข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือ แก้ไขหรือส่งเสริมนักเรียน

ทั้งในด้านการศึกษาและด้านอ่ืนได้อย่างถูกต้อง 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

เงินงบประมาณ เงิน
นอก

งบประ
มาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 800 บาท * 
14 สาย 
1.4 ค่าปา้ยทุนการศึกษา 1 ป้าย 

11,200 
 

1,000 

11,200 
 

1,000 

11,200 
 

1,000 
2 มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน 

จำนวน 3 ราย รายละ 1,000 บาท 
3,000   3,000  3,000 

รวม 3,000 3,920 28,580 35,500  35,500 
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7.3  เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครอบครัวกับสถานศึกษา 
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ชื่อโครงการ  ร้านค้าเพ่ือคนพิเศษ  
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ ๓ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) 
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๘ พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ 

โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 

 สนองมาตรฐานการศึกษา 
   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการ 
    มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเมธี  ขันทอง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ สิงหาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา 
๑๐ ระบุว่า “การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่
น้อยกว่าสิบสองปี  รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและสำหรับคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส  
รัฐต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษตั้งเกิดหรือแรกพบความ
พิการ” 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นศูนย์ที่ให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม  และเตรียมความพร้อมเด็กที่มีความบกพร่องตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจัดการศึกษาโดย
มุ่งพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นเด็กพิการและมีความบกพร่อง ทางด้านต่างๆ ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย      จิตใจ  และสติปัญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโดย
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดตั้งร้านค้าสหกรณ์เป็นการบูรณาการอีกหนึ่งอย่างที่นอกเหนือจาก
การฝึกในห้องเรียน นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ได้ลงมือปฏิบัติจริง และได้รู้จักหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
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 ดังนั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดทำโครงการร้านค้าเพื่อคน
พิเศษ เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรมีร้านค้าสำหรับเป็นแหล่งบริการสินค้าอุปโภคและบริโภค 
นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และนําหลักของการค้าขายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้ศนูย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีร้านค้าเพ่ือจำหน่ายสินค้าจำนวน 
๑ แห่ง 

๒.เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการซื้อ - ขายสินค้า 
   
๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

๑.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีร้านจำหน่ายสินค้า จำนวน  ๑ 
แห่ง 

 
 เชิงคุณภาพ 
  ๑.ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้มี
ประสบการณ์ในการซื้อขายสินค้า 

 
๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ขั้นเตรียมการ 

๑.๑ การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
๑.๒ การจัดทำโครงการ 
๑.๓ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๔ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน 
๑.๕ จัดทำแบบประเมินโครงการ 
 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายเมธี  ขันทอง 

๒ ขั้นดำเนินการ 
๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 
๒.๒ จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 
๒.๓ ดำเนินกิจกรรมหลักดังนี้ 
     -กิจกรรมตลาดนัดวันศุกร์ 
     -กิจกรรมจัดตั้งร้านจำหน่ายสินค้า 

 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 
 

นายเมธี  ขันทอง 

๓ ขั้นตรวจสอบ / ประเมินผล 
๓.๑  กำกับ ติดตามประเมินผล 
      - สรุปบัญชีรายรับ - รายจ่าย 
๓.๒ ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 

ศุกร์สุดท้ายของเดือน 
เมษายน ๒๕๖๓ 

 
 

นายเมธี  ขันทอง 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๓.๓ สรุปผลการดำเนินโครงการ เมษายน ๒๕๖๓ 

๔ 
 

 

ขั้นแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง 
๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมปรึกษาหารือ 
วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 
 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 
 

นายเมธี  ขันทอง 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
๑ กิจกรรมร้านจำหน่ายสินค้า 

     -จัดซื้อตู้กระจก 
     -จัดซื้อเตาปิ้งย่าง 
     -จัดซื้อชั้นใส่ของล้อเลื่อน 
     -จัดซื้อตะกร้า 
     -จัดซื้อวัสดุอ่ืนๆ 
กิจกรรมตลาดนัดวันศุกร์ 
 

  
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

  
 
 

รวม  ๕,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐   
 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
     (๑) ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขต
การศึกษา ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี  มี
ร้านจำหน่ายสินค้า ๑ แห่ง 
เชิงคุณภาพ          
      (๑) ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนศูนย์
การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕ 
จ ั ง ห ว ั ด ส ุ พ ร ร ณ บ ุ ร ี   ไ ด ้ มี
ประสบการณ์ในการซื้อขายสินค้า 
                                                               

 
แบบสอบถาม 

 
 
 

แบบสอบถาม 
 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี  มีร้านจำหน่ายสินค้า ๑ แห่ง 
 ๗.๒ นักเรียนมีประสบการณ์ในการซื้อ - ขายสินค้า 



189 
 

ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั ้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา  
  ขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2563  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)          

สอดคล้องกับ 

 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ 

โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

 สนองมาตรฐานการศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ    ฝ่ายงานแผนงานและงบประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมิรันตี ศรีน้ำเงิน , นางสาววันเพ็ญ วรรณกิจ 

 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการ............................... 
ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕4 ได้บัญญัติ 
ไว้ว่า รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง 
ได้บัญญัติไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า
สิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย นั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย รายการค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน และค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน  
 ดังนั้น ฝ่ายงานแผนงานและงบประมาณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  
จึงจัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาของนักเรียนขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในส่วนของ
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมประสบการณ์ตรง  
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนในการดำรงชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต  

2. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการส่งเสริม 
และพัฒนาศักยภาพ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ๒.๒ เพื่อให้นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ทุกคนมีโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามรายการที่รัฐสนับสนุนตามกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
อย่างเท่าเทียมกัน 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
    ๑. นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๙๑ คน 
      ๒. ครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๕๑ คน 

เชิงคุณภาพ 
   ๑. ร้อยละ 80 ของนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับ  

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   ๒. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ทุกคน  

มีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามรายการที่รัฐสนับสนุนตามกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเท่าเทียมกัน 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนดำเนินการ (P) 

    ๑.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา 
    ๑ .๒ จ ั ดทำ โครงการสน ั บสนุ น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ปี
การศึกษา2563 (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
    ๑.๓ ขออนุมัติโครงการ 
    ๑.๔ ประช ุมช ี ้แจงคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการ 

 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 
นางสาวมิรันตี ศรีน้ำเงิน  
นางสาววันเพ็ญ วรรณ
กิจ 

2 ดำเนินการตามแผน (D) 
    ๒.1 กิจกรรมทัศนศึกษา สวนสัตว์เปิด
ซาฟารี ปาร์ค แอนด์ แคมป์  
   ๒.๒ กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 
นางสาวมิรันตี ศรีน้ำเงิน  
นางสาววันเพ็ญ วรรณ
กิจ 

3
. 

ติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (C) 
    ๓.๑ กำกับ ติดตามประเมินผล  
    ๓.๒ ประเมินโครงการ 

 
เมษายน ๒๕๖๔ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
    ๓.๓ ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน 
    ๓.๔ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผล
การประเมิน 
    ๓.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการ 

นางสาวมิรันตี ศรีน้ำเงิน  
นางสาววันเพ็ญ วรรณ
กิจ 

4
. 

การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการ
ครั้งต่อไป (A) 
    ๔.๑ คณะการรมการดำเนินโครงการ
ประชุมปรึกษาหารือวิเคราะห์และให้
ข้อเสนอแนะเพื ่อปรับปรุงการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
   ๔.๒ เข ียนรายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

 
 
เมษายน ๒๕๖๔ 

 
 
นางสาวมิรันตี ศรีน้ำเงิน  
นางสาววันเพ็ญ วรรณ
กิจ 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

เงินงบประมาณ เ งิ น
น อ ก
งบประ
มาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมทัศนศึกษา 
1.1 สวนสัตว์เปิดซาฟารี ปาร์ค แอนด์ 
แคมป์ 
  - ค่าเข้าชม ๓๔๒ คน X ๒๐๐ บาท 
  - ค่าอาหารกลางวัน ๓๔๒ X ๕๐ 
บาท 
  - ค่าอาหารว่าง ๓๔๒ X ๒๕ บาท 
  - ค่าป้ายคล้องคอ ๓๔๒ X ๕ บาท 
  - ค่าป้ายกิจกรรม  
  - ค่ารถรับจ้าง ๔ คัน X ๑๑,๐๐๐ บาท 

 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

 
๖๘,๔๐๐ 
๑๗,๑๐๐ 

๘,๕๕๐ 
๑,๗๑๐ 

๗๐๐ 
๔๔,๐๐๐ 

  
 

 
๖๘,๔๐๐ 
๑๗,๑๐๐ 

๘,๕๕๐ 
๑,๗๑๐ 

๗๐๐ 
๔๔,๐๐๐ 

 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

 
๖๘,๔๐๐ 
๑๗,๑๐๐ 

๘,๕๕๐ 
๑,๗๑๐ 

๗๐๐ 
๔๔,๐๐๐ 

2 กิจกรรมทัศนศึกษา 
2.1 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
  - ค่าอาหารกลางวัน ๓๔๒ X ๕๐ 
บาท 
  - ค่าอาหารว่าง  ๓๔๒ X ๒๕ บาท 
  - ค่าป้ายคล้องคอ ๓๔๒ X ๕ บาท 
  - ค่าป้ายกิจกรรม    

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

๑๗,๑๐๐ 
๘,๕๕๐ 
๑,๗๑๐ 

๗๐๐ 
๔๔,๐๐๐ 

  
 

๑๗,๑๐๐ 
๘,๕๕๐ 
๑,๗๑๐ 

๗๐๐ 
๔๔,๐๐๐ 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

๑๗,๑๐๐ 
๘,๕๕๐ 
๑,๗๑๐ 

๗๐๐ 
๔๔,๐๐๐ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

เงินงบประมาณ เ งิ น
น อ ก
งบประ
มาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

  - ค่ารถรับจ้าง ๔ คัน X ๑๑,๐๐๐ 
บาท 

 รวม - ๒๑๒,๕๒๐ 
 

- ๒๑๒,๕๒๐ 
 

- ๒๑๒,๕๒๐ 
 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
    ๑. น ักเร ียนของศูนย ์การศึกษาพิ เศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 
๒๙๑ คน 
    ๒. ครูและบุคลากร  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 
๕๑ คน 
เชิงคุณภาพ 
   ๑. ร้อยละ 80 ของนักเรียนศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ได ้ร ับการส ่งเสร ิมและพัฒนาศ ักยภาพ 
ให้สามารถดำรงชีว ิตอยู ่ในสังคมได้อย่าง 
มีความสุข 
   ๒. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  
ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
โดยไม ่ เส ียค ่าใช ้จ ่าย ตามรายการท ี ่ รัฐ
สนับสนุนตามกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างเท่าเทียมกัน 

 
- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 

- สังเกตพฤติกรรม 
- ประเมินความพึงพอใจ 

 
- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 
 
 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 

 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๗.๒ นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามรายการที่รัฐสนับสนุนตามกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเท่าเทียม
กัน 
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ชื่อโครงการ ว่ิงสร้างฝัน ปันรักเด็กพิการ (Share& Run Fun For Disabilities) ครั้งท่ี 2  
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วม        
ของทุกภาคส่วน 
 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่  ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ 

โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 

 สนองมาตรฐานการศึกษา 
   มาตรฐานที่  1   คุณภาพของผู้เรียน 
    มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารจัดการ 
    มาตรฐานที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     บริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนวพัชร์   ชมตา 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     โครงการใหม่      
       โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓ –เมษายน ๒๕๖๔ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา 
๙    ได้ระบุว่าการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้ มีเอกภาพด้านนโยบาย
และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา 
ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษาและการมี
ส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นศูนย์ที่ให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม  และเตรียมความพร้อมเด็กที่มีความบกพร่องตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ จัดการศึกษาโดย
มุ่งพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นเด็กพิการและมีความบกพร่องทางด้านต่าง ๆ ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ  และสติปัญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโดยคำนึงถึง
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ความแตกต่างระหว่างบุคคล และให้ได้รับสิ่งอำนวยสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
ซึ่งในปัจจุบันได้รับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา เช่น วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน การปรับปรุงสถานที่
และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความพร้อมและเหมาะสมต่อผู้เรียน 
 จากการดำเนินการจัดโครงการวิ่งสร้างฝัน ปันรักเด็กพิการ (Share& Run Fun For Disabilities) ครั้งที่ 1           
พบปัญหาต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ล่าช้า รายชื่อผู้สมัครตกหล่น เวลาในการปล่อยตัวนักกีฬา เรื่องรถรับ-
ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้นในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี 
จึงได้จัดโครงการวิ ่งสร้างฝัน ปันรักเด็กพิการ (Share& Run Fun For Disabilities) ครั ้งที ่ 2 ขึ ้นเพ่ือได้
ดำเนินการบริหารจัดการในงานด้านต่าง ๆ ที่พบปัญหาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการระดม
ทุนและทรัพยากรเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  
2. วัตถุประสงค ์
  1.  เพ่ือระดมทุนช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพนักเรียน จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้  
  2.  เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
  3.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีชีวิตที่ดีข้ึน 
   

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

 1. นักเรียนจำนวน 316  คนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และทั่วถึง 
 2. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการวิ่งสร้างฝัน ปันรักเด็กพิการ (Share& Run Fun For Disabilities) 

ครัง้ที่ 2  จำนวน ๓,๐00 คน 
 
เชิงคุณภาพ 
  1. ร้อยละ 80 นักเรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และท่ัวถึง 

   2. ร้อยละ 80 นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

๑.๑ การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
๑.๒ การจัดทำโครงการ 
๑.๓ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๔ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน 
๑.๕ จัดทำแบบประเมินโครงการ 

 

พ.ค.63 
พ.ค.63 
มิ.ย.63 
มิ.ย.63 
มิ.ย.63 

 
 
 

2 ขั้นดำเนินการ 
๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 
๒.๒ จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 
๒.๓ ดำเนินกิจกรรมหลักดังนี้ 

 
ก.ค.63 

ส.ค.63 - ต.ค.63 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
     1. ฝ่านดำเนินงาน 
     ๒. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
     3. กิจกรรมระดมทุน 
     ๔. งานยานพาหนะ 
     ๕. งานพัสดุ   
     6. งานทะเบียน 
2.4 ดำเนินการจัดโครงการ วิ่งสร้างฝัน ปันรักเด็กพิการ 
(Share& Run Fun For Disabilities) ครั้งที่ 2 

ส.ค.63 -พ.ย.63 
ส.ค.63 -ก.ย.63 
ก.ย.63 - พ.ย.63 
ก.ย.63 - พ.ย.63 
ก.ย.63 - พ.ย.63 
ก.ย.63 - พ.ย.63 

 

3 ขั้นตรวจสอบ / ประเมินผล 
๓.๑  กำกับ ติดตามประเมินผล 
๓.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
กิจกรรม จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ทบทวน / จัดทำ
โครงการ / กิจกรรม เพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี 
 กิจกรรม กำหนดมาตรฐานการศึกษา 
๓.3 สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 
ม.ค.64 
ม.ค.64 

 
 
 

ม.ค.64 

 

4 
 

 

ขั้นแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง 
๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมปรึกษาหารือ 
วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
ก.พ.64 
ก.พ.64 

 
ก.พ.64 

 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ฝ่ายดำเนินงาน - - 457,000 457,000 - 457,000 
2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ - 28,000 40,000 68,000 - 68,000 
3. กิจกรรมระดมทุน - 10,000 - 10,000 - 10,000 
4. งานยานพาหนะ - 1๐,000 - 10,000 - 10,000 
5. งานพัสดุ - 7๐,000 - - - 70,000 
6. งานทะเบียน - 20,000 - - - 20,000 

รวม  138,000 497,000 635,000 - 635,000 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนจำนวน 316  คนได้รับ
บริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
และท่ัวถึง 
2. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการวิ่งสร้าง
ฝัน ปันรักเด็กพิการ (Share& Run 
Fun For Disabilities) ครั้งที่ 2  
จำนวน 3,000 คน 
 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 นักเรียนได้รับบริการ
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ
ทั่วถึง 
2. ร้อยละ 80 นักเรียนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

 
แบบสำรวจ 

 
 

แบบสำรวจ 
 
 
 
 
 

แบบสำรวจ 
 

แบบสำรวจ  
 

 
- แบบสำรวจการเข้ารับบริการ 
- แบบสำรวจการออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
- แบบสำรวจผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ฯ 
 
 
 

 
 

- แบบสำรวจการเข้ารับบริการ 
 
- แบบสำรวจการออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนมี วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 2.  นักเรียนได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 3.  นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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ชื่อโครงการ โครงการการพัฒนาระบบการจัดเก็บหนังสือราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 27 สำหรับคนพิการ 

          ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการ 28 โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 
 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 
    กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ 

โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 

 สนองมาตรฐานการศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2.กระบวนการบริหารจัดการ 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเด่นนภา  ชาไชย 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ มิ.ย. ๖๓ – เม.ย. ๖๔ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์สถานศึกษา
ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วเป็นปัจจุบัน ในปัจจุบันจะลดระบบงานเอกสารลงและใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มขึ้นเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เกิดประสิทธิผลต่อ
องค์กรและเพื่อให้งานเป็นระบบ สามารถค้นหาได้สะดวกรวดเร็วจึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นงานธุรการ เป็นงาน
ที่สําคัญและจําเป็นงานหนึ่งในสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือการโต้ตอบหนังสือ
ราชการ และหนังสือที่มาถึงสถานศึกษาจากองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการจัดเก็บและทําลายหนังสือ 
นอกจากนี้ยังเป็นงานให้การบริการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา ให้ดําเนินไปด้วยความสะดวกราบรื่นรวดเร็ว และมีความคล่องตัวในการบริหารงาน
สามารถจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดย
เน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ และการดูแลระเบียบแบบแผนของทางราชการให้
เป็นตัวช่วยส่งเสริม อํานวยความสะดวกในการทํางานให้กลุ่มงานต่าง ๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

√ 

√ 

√ 
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ที่วางไว้ จึงต้องเป็นผู้คอยช่วยเหลือ แนะนําให้กับกลุ่มงานต่าง ๆ สามารถประยุกต์ระเบียบและแนวปฏิบัติที่
ทางราชการกําหนดเข้ากับงานของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดั งนั้นจึงจําเป็นที่ศูนย์จะต้องมีการ
บริหารจัดการ และพัฒนาระบบงานธุรการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบยีบ
แบบแผน 
 ดังนั ้นงานธุรการและสารบรรณ กลุ ่มบริหารงานทั ่วไป ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5  
จังหวัดสุพรรณบุรี จึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบงานธุรการของศูนย์ ฯ ให้มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำ
โครงการการพัฒนาระบบการจัดเก็บหนังสือราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
ขึ ้นเพื่อให้งานดําเนินไปด้วยความสะดวกราบรื่นรวดเร็ว และมีความคล่องตัวในการจัดการและทำให้การ
บริหารงานเป็นไปตามหลักการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและอํานวยความสะดวกในการทํางานให้กลุ่มงาน
ต่าง ๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
2. วัตถุประสงค ์
            2.1 เพ่ือให้การดำเนินงานธุรการเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เรียบร้อย รวดเร็ว และ
เป็นปัจจุบันโดยนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน 
  2.2 เพ่ือให้งานธุรการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณมบุรี มีความ
พร้อมสามารถให้บริการ ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                     2.3 เพ่ือจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่จําเป็นในการดําเนินงานธุรการให้มีคุณภาพ  
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

            (1) นักเรียนและผู้ปกครอง ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
จำนวน 120 คน 
                      (2) ครูและบุคลากร ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
จำนวน 83 คน 
    

เชิงคุณภาพ 
(1) ร้อยละ ๘๐ ของงานธุรการเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เรียบร้อย รวดเร็ว และ  

เป็นปัจจุบัน 
                     (2) ร้อยละ ๘๐ ของงานธุรการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕จังหวัดสุพรรณบุรี  
มีความพร้อมสามารถให้บริการ ครู บุคลากร นักเรียน ผู ้ปกครอง และหน่วยงานภายนอกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(3) ร้อยละ 80 ของวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการดำเนินงานให้มีคุณภาพ 
 

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

๑.๑ การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
๑.๒ การจัดทำโครงการการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
หนังสือราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
 

มิ.ย. ๖๓ 

 
 
 
 

นางสาวเด่นนภา  ชาไชย 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑.๓ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๔ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน 
๑.๕ จัดทำแบบประเมินโครงการ 
 

2 ขั้นดำเนินการ 
๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 
๒.๒ จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 
๒.๓ ดำเนินกิจกรรมหลักดังนี้ 
     1.กิจกรรมการ รับ-ส่ง หนังสือราชการ และการ
จ ัดเก ็บอย่างเป ็นระบบตรวจสอบความถูกต ้องของ
เอกสาร หนังสือราชการ 
     ๒. กิจกรรมการสแกนหนังสือราชการเก็บลงใน
คอมพิวเตอร์และจัดส่งเอกสารหนังสือราชการให้บุคลากร 

 
 
 

มิ.ย. ๖๓ – เม.ย. ๖๔ 

 
 
 
นางสาวเด่นนภา  ชาไชย 

3 ขั้นตรวจสอบ / ประเมินผล 
๓.๑ กำกับ ติดตามประเมินผล  
๓.๒ ประเมินทักษะการดำเนินงาน 
๓.๓ ประเมินโครงการ 
๓.๔ ประเมินความพึงพอใจ  
๓.๕ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน 
๓.๖ สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 
 
 

มี.ค. ๖๔ 

 
 
 
นางสาวเด่นนภา  ชาไชย 

4 
 

 

ขั้นแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง 
๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมปรึกษาหารือ 
วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

  
 

เม.ย. ๖๔    
 

 
 
นางสาวเด่นนภา  ชาไชย 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 สแกนเนอร์ Brother ADS-2200 - 18,900 - 18,900 - 18,900 

รวม - 18,900 - 18,900 - 18,900 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
 (1) นักเรียนและผู ้ปกครอง ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 120 
คน 
 (2) คร ูและบ ุคลากร ของศ ูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 83 คน 
 
เชิงคุณภาพ 
(1) ร้อยละ ๘๐ ของงานธุรการ
เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
เรียบร้อย รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 
 (2) ร้อยละ ๘๐ ของงานธุรการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
๕จังหวัดสุพรรณบุรี มีความพร้อม
สามารถให้บริการ ครู บุคลากร 
นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงาน
ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) ร้อยละ 80 ของวัสดุครุภัณฑ์ที่
จำเป็นในการดำเนินงานให้มี
คุณภาพ 

 
- บันทึกการให้บริการ 
 

 
- บันทึกการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 

- บันทึกการให้บริการ 
 
 
 

- บันทึกการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 

- บันทึกการให้บริการ 

 
- แบบบันทึกการให้บริการ 
 
 
 

- แบบบันทึกการให้บริการ 
 
 
 
 

- แบบบันทึกการให้บริการ 
 
 
 
 

- แบบบันทึกการให้บริการ 
 
 
 
 
 
- แบบบันทึกการให้บริการ 

 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ครูและบุคลากรสามารถค้นหาเอกสารงานต่าง ๆ ของศูนย์ ฯ ได้อย่างรวดเร็ว ธุรการ ลดขั้นตอนการ
ดำเนินการ และงานมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ มีระบบงานที่ถูกต้องชัดเจน ไม่ยุ่งยาก 
สนับสนุนงานทุกกลุ่มงาน ในการดําเนินงาน เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและเป็นขั้นเป็นตอน 
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ชื่อโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารรองรับการจัดการ
การศึกษาระบบดิจิทัล 
 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 

 กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลัก
ปรัชญาของ 

โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 สนองมาตรฐานการศึกษา 
   มาตรฐานที่ ๑. คุณภาพของผู้เรียน 

   มาตรฐานที่ ๒. กระบวนการบริหารจัดการ 
    มาตรฐานที่ ๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายณัฐพร  อินต๊ะวิกุล 

ลักษณะโครงการ/กิจกรรม      โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

 งานพัฒนาโสตทัศนูปกรณเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและพัฒนา
ระบบการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีใหทันสมัยอยู
ตลอดเวลา มีความจําเปนตองพัฒนาเพื่อทําใหเกิดความคลองตัวรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเปนการส
งเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนใหสามารถเรียนรูดานเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพ และใช
เทคโนโลยีในการติดตอประสานงาน ประชาสัมพันธกิจกรรมของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพโดยรวมของสถานศึกษาเปนไปตาม
ทิศทางที่กําหนดของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จึงไดจัดทําโครงการ
นี้ขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพื่อจัดชื้อจัดหา และพัฒนาระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม ประชุม อบรม 
สัมมนาในรูปแบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ๑. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนาอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 เชิงคุณภาพ 
  ๑. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ได้รับบริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ขั้นเตรียมการ 

๑.๑ การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
๑.๒ การจัดทำโครงการ 
๑.๓ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๔ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน 
๑.๕ จัดทำแบบประเมิน  

๑๖ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๓  
 

ณัฐพร อินต๊ะวิกุล  
 

๒ ขั้นดำเนินการ 
๒.๑ จัดทำรูปแบบรายการ 
๒.๒ จัดทำประมาณราคา 
๒.๓ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ  
๒.๔ เนินการตามแผนที่กำหนดไว้  

๑ ก.ค. - ๑๖ มี.ค. ๖๔ ณัฐพร อินต๊ะวิกุล  
 

๓ ขั้นตรวจสอบ / ประเมินผล 
๓.๑  กำกับ ติดตามประเมินผลกิจกรรม  
๓.๒ ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
กิจกรรม จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ทบทวน / จัดทำ
โครงการ / กิจกรรม เพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี 
กิจกรรม กำหนดมาตรฐานการศึกษา 
๓.๓ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการ ประเมิน 
๓.๔ สรุปผลการดำเนินโครงการ  

๑ - ๓๐ เม.ย.๖๔ ณัฐพร อินต๊ะวิกุล  
 

๔ 
 

 

ขั้นแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง 
๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมปรึกษาหารือ 
วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 

๑ - ๑๕  พ.ค. ๖๔ ณัฐพร อินต๊ะวิกุล  
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประ 
มาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ ชุดไมค์ประชุมไร้สาย ๒ ชุด   ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ 
๒ พอยเตอร์   ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 

รวม   ๕๑,๐๐๐   ๕๑,๐๐๐ 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของครูและ
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ได้รับบริการด้านโสตทัศนูปกรณ์  

- ประเมินผล  
- ดูจากสถานที่จริง 

 - แบบสังเกต 
 - แบบสอบถาม 

 
๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ครูและบุคลาการทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ ได้รับบริการด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น  
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ชื่อโครงการ  สวัสดิการครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษเตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เร่งผลิต พัฒนา และจัดระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 
    กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลและหลักปรัชญาของ 

โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 

 สนองมาตรฐานการศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารจัดการ 
    มาตรฐานที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    บริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศศิธร  พงษ์เพียร 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี บุคลากรเป็นปัจจัย
หลักของความสำเร็จในการพัฒนาทุกด้านของการศึกษาเพราะบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน
การเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบริหารงานโดยการจัดการให้คนร่วมกันทำงานอย่างมีนำ
หนึ่งใจเดียวกัน และทำงานด้วยความพึงพอใจ ขวัญและกำลังใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เป็นอย่างมาก เพราะขวัญและกำลังใจเป็นสภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะ
และความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงหากกำลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานอาจจะ
ไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าท่ีควร การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างขวัญ
และกำลังใจบุคลากร 
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2. วัตถุประสงค ์
  2.1  เพ่ือให้บริการด้านสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
  2.2  เพ่ือให้ครูและบุคลากรในองค์กรรู้สึกถึงการดูแลเอาใจใส่ขององค์กรและให้ความสำคัญ
กับบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน 
  2.3  เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

(1) ครูและบุคลากรมีขวัญและกำลังใจเพิ่มยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน 
(2) ครูและบุคลากรได้รับบริการอย่างทั่วถึง 

เชิงคุณภาพ 
(1) ครูและบุคลากรมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น มีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน มีความรัก

ความผูกพันต่อศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
(2) ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการ  

 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

๑.๑ การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
๑.๒ การจัดทำโครงการ 
๑.๓ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๔ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน 
๑.๕ จัดทำแบบประเมินโครงการ 

    
   พฤษภาคม 2563 

พฤษภาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 

 
 

นางสาวศศิธร  พงษ์เพียร 

2 ขั้นดำเนินการ 
๒.๑ ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 
๒.๒ จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 
๒.๓ ดำเนินกิจกรรมหลักดังนี้ 

 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
สิงหาคม 2563 

 
 

นางสาวศศิธร  พงษ์เพียร 

3 ขั้นตรวจสอบ / ประเมินผล 
๓.๑  กำกับ ติดตามประเมินผล 
กิจกรรม สร้างขวัญและกำลังใจ 
๓.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
สวัสดิการและบุคลากร จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
ทบทวน / จัดทำโครงการ / กิจกรรม เพื่อบรรจุใน
แผนปฎิติการประจำปี  
กิจกรรม กำหนดมาตรฐานการศึกษา 

 
กันยายน 2563 

 
กันยายน 2563 

 
 
 
 

 
 
 

นางสาวศศิธร  พงษ์เพียร 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๓.3 สรุปผลการดำเนินโครงการ 
 

กันยายน 2563 

4 
 

 

ขั้นแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง 
๔.๑ คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมปรึกษาหารือ 
วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
๔.๒ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 
กันยายน 2563 

 
 

กันยายน 2563 

 
 

นางสาวศศิธร  พงษ์เพียร 

 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 ของขวัญวันเกิด - - - - 40,000  
2 งานมงคล+สมรส - - - - 3,000  
3 กระเช้าเยี่ยม+แสดงความยินดี - - - - 13,000  
4 วันขึ้นปีใหม่ 

   - ของขวัญจับฉลาก พัดลม ทองคำ 
   - โต๊ะจีน 

- - - -  
85,000 
18,000 

 

5 งานศพ - - - - 8,000  

6 สวัสดิการการทำประกันชีวิต - - - - 35,785  

7 เครื่องดื่มสำหรับบริการครูและบุคลากร - - - - 8,000  
รวม     210,785  

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
   1. บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
จำนวน 80 คนจังหวัดสุพรรณบุรี 
   2. ครูและบุคลากรได้รับบริการ
อย่างทั่วถึง 
เชิงคุณภาพ 

 
การสอบถาม 

 
 

การสอบถาม 
 
 

การประเมิน 

 
แบบสอบถาม 

 
 

แบบสอบถาม 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
   1. ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น มี
ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน มี
ความรักความผูกพันต่อศูนย์
การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
   2. ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการจัด
สวัสดิการ  
 

 
 
 
 
 

การประเมิน 

 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูและบุคลากรในองค์กรรู้สึกถึงการดูแลเอาใจใส่ขององค์กรและให้ความสำคัญกับบุคลากรอย่าง
เท่าเทียมกัน 
 2. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 
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โครงการ          พัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  
สอดคล้องกับ             ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3  
                             (พ.ศ. 2560 - 2564) 

                                      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
                                        และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๘  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการ 
                                        โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการ ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

          สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาครู และบุคลากร  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสิริลักษณ์   จันทร์แก้ว 

ลักษณะโครงการ/กิจกรรม   □ โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๔  
 

๑. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้  เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันอย่างยั่งยืนที่ควรเกิดขึ้นกับองค์กร  สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่สำคัญยิ่งเพราะภารกิจคือสร้างคนที่มี
คุณภาพสู่สังคม   ครูในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ใหม่ ๆ อยู่ ตลอดเวลา  กระบวน
การศึกษาดูงานเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ให้มีโลกทัศน์มี
ทักษะและประสบการณ์ปฏิบัติงานเพื ่อพัฒนาผู ้เร ียนให้มีความรู ้ความสามารถและนำมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้   

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีเห็นความสำคัญเรื่องดังกล่าว  จึงได้
จัดทำพัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้
ความรู้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน งานประกันคุณภาพการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 
     ๒. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  5  จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้รับความรู้ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน  งานประกันคุณภาพการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ใน
ปฏิบัติงาน   

2. เพื ่อให้ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี นำความรู ้มา
ประยุกต์ใช้ในการให้บริการผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓. เพื่อให้ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี สร้าง
สัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืนๆ 

๓. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร และคณะครูศูนย์การศึกษา พิเศษ  เขตการศึกษา 5  จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๘๖ 
คน  
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ ๘๐ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  5  จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้รับความรู้

ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน งาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ในปฏิบัติงาน ในระดับมาก  
2. ร้อยละ ๘๐ ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี นำ

ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพในระดับมาก  
๓. ร้อยละ ๘๐ ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕  จังหวัดสุพรรณบุรี มี

ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
๔. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับมาก 

 
๔. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. วางแผนจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ พ.ย. ๖๓ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ ธ.ค. ๖๓ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ธ.ค. ๖๓ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
4. ดำเนินงานตามโครงการ ม.ค. – มี.ค. ๖๔ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
5. สอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ มี.ค. ๖๔ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
6. ประเมินโครงการ มี.ค. ๖๔  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
7. สรุปผลการดำเนินงาน เม.ย. ๖๔ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน                          
การดำเนินงาน 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. วางแผนจัดทำโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

- - - - - - 

2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน                 
ตามโครงการ 

- - - - - - 

3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวาง
แผนการดำเนินงาน 

- - - - - - 

4. ดำเนินงานตามโครงการ - - - - 
 

 

- - 
 

 - กิจกรรมที่ ๑ (พัฒนาบุคลากร
ความคิดเชิงบวก) 
- กิจกรรมที่ ๒(ศึกษาดูงาน) 
- กิจกรรมที่ ๓(สมาคมชาว
ศึกษาสงเคราะห์และศึกษา
พิเศษ) 
- กิจกรรมที่ ๔ (แข่งขันกีฬากลุ่ม
๑) 

- 
 
- 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
- 
 
 
 
- 

๓๐,๐๐๐ บาท 
 
๒๕๐,๐๐๐๐ 
บาท 
๒๐,๐๐๐ บาท 
 
 
๒๐,๐๐๐ บาท 

๓๐,๐๐๐ บ. 
 

๒๕๐,๐๐๐ บ. 
๒๐,๐๐๐ บ. 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ บาท 

5. สอบถามความพึงพอใจของผู้
ร่วมโครงการ 

- - - - - - 

6. ประเมินโครงการ - - - - - - 
7. สรุปผลการดำเนินงาน - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - - - ๓๒๐,๐๐๐ บ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.ประเมินผล 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมิน 
1. ร้อยละ ๘๐ ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  5  
จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้รับความรู้ให้ความรู้ในกระบวนการจัดการเรียน
การสอน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ในปฏิบัติงาน ใน
ระดับมาก  
2. ร้อยละ ๘๐ ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการผู้เรียนอย่าง 
มีประสิทธิภาพในระดับมาก  
๓. ร้อยละ ๘๐  ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี สร้างสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ 

สอบถาม 
 
 
 
 

แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับความรู้ให้
ความรู้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ในปฏิบัติงาน   

2. ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีนำความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการให้บริการผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี สร้างสัมพันธ์กับ 
หน่วยงานอื่นๆ  
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ชื่อโครงการ โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2   การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8   พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของ 
    ทุกภาคส่วน 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 
  กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาสำหรับคน
พิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  กลยุทธ์ที่  ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
  กลยุทธ์ที่ ๓   พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ 
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 สนองมาตรฐานการศึกษา 
   มาตรฐานที่  1   คุณภาพของผู้เรียน 
    มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารจัดการ 
   มาตรฐานที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายรณชัย  ชาวบ้านซ่อง 
 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  โครงการใหม่      
      โครงการต่อเนื่อง จากแผนงาน/โครงการกีฬาสัมพันธ์ 
         ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวดัสุพรรณบุร ีป ี๒๕6๓ 
 ระยะเวลาดำเนินการ    เดือนธันวาคม 256๓  
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 4 กล่าวว่า         
“การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ” หมายความว่า การเสริมสร้างสมรรถภาพ หรือความสามารถของคนพิการ
ให้มีสภาพที่ดีข้ึน หรือ ดำรงสมรรถภาพ หรือ ความสามารถที่มีอยู่เดิมไว้ โดยอาศัยกระบวนการทางการแพทย์  
ศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพ เพื ่อให้คนพิการได้มีโอกาสทำงาน หรือดำรงชีวิตในสังคมอย่างเต็ม
ศักยภาพจากแผนยุทธศาสตร์ นโยบายสถานศึกษา 3D กล่าวว่า การจัดการศึกษามีความสำคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์  คือ “เก่ง  ดี  มีสุข”  สถานศึกษาจึ งต้องจัดการ
เรียนการสอน และ จัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโดยการบ่มเพาะกล่อมเกลา ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสำนึกให้ผู้ เรียนเกิดความคิดตระหนักในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมีทักษะชีวิตที่ดีเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขนโยบายสถานศึกษา 3D จึงมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่พึง
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ประสงค์ 3 ด้าน คือยึดมันประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด โดยประสานความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้การสนับสนุน 

การส่งเสริมผู้เรียนจำเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคมควบคู่กัน
ไป ซึ่งกิจกรรมทางการกีฬา และนันทนาการเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมมากที่สุดที่สามารถนำมาบูรณาการทุก
ส่วนเข้ากันได้อย่างลงตัว  รัฐบาลกำหนดนโยบายด้านการกีฬานันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาไว้อย่าง
ชัดเจนโดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้ประชากรภายในประเทศออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาตามความถนัด ตามความ
สมัครใจ และกระทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม การเล่นกีฬาถือได้
ว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอจะทำให้
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 
 จากการรายงานโครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี            
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบปัญหา คือ กิจกรรมการแข่งขันสามารถสร้างความสนุกสนานและความสามัคคี 
ให้แก่ผู้รว่มโครงการ แต่ยังมีบางกิจกรรมการแข่งขันไม่เหมาะสมกับประเภทความพิการหรือความบกพร่อง
ของผู้เรียน และ อุปกรณ์ในการแข่งขันไม่เพียงพอต่อการทำกิจกรรม ดังนั้นในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดโครงการกีฬาสัมพันธ์และปรับกิจกรรมเพ่ือให้มี
ความสอดคล้องกับประเภทความพิการหรือความบกพร่องของผู้เรียน และจัดสรรอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ และ
เพียงพอต่อการทำกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้ครูบุคลากร ผู้เรียนและผู้ปกครองสามารถพัฒนาตนเอง ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมอย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนใช้กิจกรรมกีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้าง และ
ผู้ปกครองศูนย์ศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี   
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง ครูบุคลากร ผู้เรียนและผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2.2 เพื ่อให้ครูบุคลากร ผู ้ เรียนและผู ้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5  
จังหวัดสุพรรณบุรี มีสุขนิสัยสุขภาพกายแข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีสนุกสนานและเพลิดเพลินในการแข่งขันกีฬา 
 ๒.๓ เพ่ือให้ครูบุคลากร ผู้ เรียนและผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5   
จังหวัดสุพรรณบุรี มีระเบียบวินัย ปลูกฝังค่านิยมการเล่นกีฬาให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย  
 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
 ๑. ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๘๐ 
คน 
 ๒. ผู ้ เร ียนและผู ้ปกครองที ่มารับบริการศูนย์การศึกษาพิ เศษ เขตการศึกษา 5 จั งหวัด
สุพรรณบุรี  จำนวน ๒๔๐ คน  
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  เชิงคุณภาพ 
 ๑. ร้อยละ 80 ของครูบุคลากร ผู้เรียนและผู้ปกครองของศูนย์การศึ กษาพิเศษ เขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
 ๒. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากร ผู้เรียนและผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการแข่งขันกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  
 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

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

1.1 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผา่นมา 
1.2 จัดทำโครงการนำเสนอ 
1.3 ขออนุมัติผู้บริหารสถานศึกษา 
1.4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
1.5 ประชุมคณะกรรมดำเนินโครงการ 
1.6 จัดทำแบบประเมินโครงการ 
1.7 จัดทำแบบลงทะเบียนรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม 
1.8 ตารางกำหนดการโครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์ฯ 

 
 
 
 

พ.ค – พ.ย. 256๓ 

 
 
 
 

นายรณชยั ชาวบา้นซ่อง 
 

 2. ดำเนินการตามแผน (DO) 
2.1 ขออนุมัติการใช้งบประมาณตามโครงการ 
2.2 จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 
- ของรางวัล 
- อุปกรณ์เตรียมตกแต่งสถานที่ 
2.3 ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 
๒.๓.๑ การแข่งขันกีฬาของครูและบุคคลากรผู้ปกครอง
และผู้เรียน 
- กิจกรรมการแข่งขัน กู้ระเบิด,กรอกน้ำหรรษา,กินวิบาก
,รถแข่ง,ทักษะกลไก,จับมือลอดห่วง 
*หมายเหตุ เปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม* 

 

พ.ย. -  ธ.ค. 256๓ 

พ.ย. -  ธ.ค. 256๓ 

 
ธ.ค. 2563 

 
 
 
 
 

นายรณชยั ชาวบา้นซ่อง 
 
 

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

 
 

ม.ค - ก.พ 
256๔ 

 
 

นายรณชยั ชาวบา้นซ่อง 
 
 

 4. การปรับปรุงแกไ้ขการดำเนนิโครงการครั้งต่อไป 
(ACTION)  
4.1 คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมปรึกษาหารือ
วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการดำเนิน
โครงการครั้งต่อไป 
4.2 เขียนรายงานผลการดำเนนิโครงการ 

 
 
 

มี.ค 256๔ 

 
 
 

นายรณชยั ชาวบา้นซ่อง 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

*(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)* 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

    - ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๘๐ คน เข้าร่วมโครงการ 
    - ผู้เรียนและผู้ปกครอง ที่มารับบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๔๐ คน  
เข้าร่วมโครงการ 

 
 การลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 แบบลงทะเบียนรายชื่อ  

การเข้าร่วมกิจกรรม 

    - ร้อยละ 80 ของครูบุคลากร ผู้เรียนและผู้ปกครองของ
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 
    - ร้อยละ ๘๐ ของครูบุคลากร ผู้เรียนและผู้ปกครองของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมและมีน้ำใจ
นักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

การสังเกตการณ์ 
 
 

ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 
 

แบบสังเกตและเช็คชื่อราย
กิจกรรม 

 
แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 
 

 
๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๗.1 ครูบุคลากร ผู้เรียนและผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 
 ๗.2 ครูบุคลากร ผู้เรียนและผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
มีสุขนิสัยที่ดี สนุกสนานในการทำกิจกรรม มีสุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง 
 ๗.3 ครูบุคลากร ผู้เรียนและผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กีฬาสัมพันธ์  (๑ วัน) 
- ค่าบริหารจัดการกลุ่ม ๒ กลุ่ม  
  กลุ่มละ ๑,๐๐๐ บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม  
- อาหารว่าง ๑ มื้อๆละ 25 บาท 
 ๓๒๐ คน 
- อ่ืนๆ 

 
 
 

 
 
 
 

 
๒,๐๐๐ 

 
 

 
๘,๐๐๐ 

 
๒,๕๐๐ 

 
 
 

3,000 
 

 
๒,๐๐๐ 

 

 
3,000 

 

๘,๐๐๐ 

 
๒,๕๐๐ 

  
๒,๐๐๐ 

 

 
3,000 

 
 

๘,๐๐๐ 

 
๒,๕๐๐ 

 รวม  ๑๒,๕๐๐ 3,000 ๑๕,๕๐๐  ๑๕,๕๐๐ 
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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 และรายงานผลการดำเนินงานเพื่อให้การนำกลยุทธ์สู ่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 

6.สร้างกลไกแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณให้คำนึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 
และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น และแนวทางการดำเนินงานและค่าเป้าหมายที่ กำหนดไว้  
โดยการบริหารงบประมาณต้องเป็นไปตามการบริหารงบประมาณของกระทรวงการคลังที่กำหนดไว้ 
5.1 ขั้นตอนการบริหารแผน  
 การนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) 
 จากกลยุทธ์ต่างๆ ที ่ได ้กำหนดไว้ จะแปลงออกเป็นแผนปฏิบัต ิการประจำปี ซ ึ ่งโดยทั ่วไปจะ
ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีต้องทำ เวลาดำเนินการ ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ งบประมาณดำเนินงาน ตัวชี้วัด ทั้งนี้โดย
มีโครงสร้างองค์กร ระบบงาน เทคโนโลยี ฯลฯ รองรับ ซึ่งการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ จะประกอบด้วยกระบวนงาน
ย่อย 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 เพื่อดำเนินการจัดทำ
ผลผลิตหรือให้บริการแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ 
  2.2 การปฏิบัติตามแผนงาน งาน/โครงการ ที่เป็นพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management)  ในองค ์กร  หร ือการพ ัฒนาองค ์กรและการจ ัดการ  ( Management 
Development) เพื่อช่วยเสริมสร้างขีดสมรรถนะการเรียนรู้ให้องค์กรมีความพร้อมที่จะปรับปรุงตนเอง ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานตามข้อ (2.1) เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทั่วไปสิ่งที่ ต้องดำเนินการ
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  - สร้างความเชื่อมั่นว่ายุทธศาสตร์จะสัมฤทธิ์ผลด้วยโครงการ 
       เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่เสนอ 
3.การคัดเลือกและจัดลำดับความ  - เพ่ือคัดเลือกโครงการที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์โดยตรง 
       สำคัญของโครงการ 
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4. การติดตามโครงการ   - เพ่ือติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานและสามารถปรับ 
       ตัวและแก้ปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์ 
5.การประเมินผลโครงการ  - เพ่ือประเมินว่าโครงการนำไปสู่ Output/Outcome     
                ที่ต้องการบรรลุตามยุทธศาสตร์หรือไม่ 
 
ขั้นตอนการนำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 
 การบริการยุทธศาสตร์แบบครบวงจรนั้น องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน นิยมใช้วงจร
การบริหารแบบเดมิ่ง (Deming Cycle) กล่าวคือ การบริหารให้ครบวงจรต้องจัดระบบการบริหารให้ครบทั้ง 4 
ขั ้นตอน ได้แก่ (1) ขั ้นตอนการวางแผน (Plan or Planning) (2) ขั ้นตอนการนำแผนไปปฏิบัติ (Do or 
Implementation) (3) ขั ้นตอนการติดตามประเมินผล (Check or Evaluation) และ (4) ขั ้นตอนปรับ
มาตรฐาน    (Act or Standardization)   
 1.ขั้นตอนการวางแผน (Plan or Planning)  
คือขั้นตอนการกำหนดนโยบายให้เป็นรูปธรรมและมีความพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้ ดังนั้น 
การวางแผนยุทธศาสตร์ที่ดีต้องมีการประชุมระดมสมองร่วมกันทั้งผู้บริหารระดับนโยบาย ผู้บริหารระดับกลาง 
และผู้บริหารระดับต้น และผู้ปฏิบัติงาน เพราะทุกคนล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น เมื่อได้
จัดทำแผนเสร็จแล้ว ยังมีขั้นตอนที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผน กับขั้นตอนการนำแผนไปปฏิบัติ นั่นคือ 
ขั ้นตอนการกระจายนโยบาย (Policy Deployment) หรือ ขั ้นตอนการกระจายยุทธศาสตร์ (Strategy 
Deployment)  
  2.ขั้นตอนการนำแผนไปปฏิบัติ  (Do or Implementation) 
         ขั้นตอนนับตั้งแต่การจัดทำแผนเสร็จสิ้นจนถึงขั้นตอนการนำแผนไปใช้ในการปฏิบัติงานจำเป็น
อย่างยิ่งที่หน่วยงานฝึกอบรมจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการแก่บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ จัดทำโครงการต่างๆ ผู้ที่มีหน้าที่ 
ตรวจสอบและประเมินผล ผู้ที ่มีหน้าที่ปรับปรุงมาตรฐานขององค์กร 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 
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Level) ตลอดจนกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) โดยเฉพาะตัวชี้ในระดับผลผลิต (Output) และ
ผลลัพธ์ (Outcome) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักของงานและโครงการ นอกจากนี้ ควรมีการกำหนดแหล่งตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบด้านการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)  
 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 “เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้และ
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 ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์    (Outcome Indicators) ได้แก่ จำนวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ กรณีตัวอย่างข้างต้นนี้ 
กลุ่มที่เน้นกระบวนการจะมีการประเมินผลทั้งตัวชี้วัดในขั้นตอนที่ 1 คือตัวชี้วัด ทรัพยากรที่จำเป็น ตัวชี้วัดใน
ขั้นตอนที่ 2 คือตัวชี้วัดในขั้นตอนกิจกรรมหรือกระบวนการ ตัวชี้วัด ในขั้นตอนที่ 3 คือตัวชี้วัดผลผลิต และ
ตัวชี้วัดในขั้นตอนที่ 4 คือ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ โดยจะเน้นเป็นพิเศษที่ ตัวชี้วัดประเภทตัวขับเคลื่อน 
ส ่วนแนวทางท ี ่สอง เน ้นการบร ิหารย ุทธศาสตร ์โดยพิ จารณาจากผลส ัมฤทธ ิ ์  (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
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ผู้บริหารมีความคล่องตัวในการบริหารงาน บรรยากาศในองค์กรจะมีลักษณะที่ยืดหยุ่นกว่า แต่ข้อเสียคือหาก
ไม่ใส่ใจรายละเอียดบางรายการในขั้นตอนกระบวนการที่มีความสำคัญ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ได ้
 4. ขั้นตอนการปรับมาตรฐาน (Act or Standardization) 
  โดยทั่วไป ควรกำหนดให้มีคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานหากพบว่าผลการดำเนินงานต่ำ
กว่าเป้าหมาย ต้องพยายามปรับแผนการดำเนินงานสามารถผลักดันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นอกจากนี้ 
หากพบว่าผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและพบว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่ำ ต้องพยายามยกระดับเกณฑ์หรือ
ระดับเป้าหมายให้สูงขึ้น  
การพยายามปรับมาตรฐานหรือการพยายามยกระดับเป้าหมายหรือระดับเกณฑ์ให้สูงขึ้นอย่าง 
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. นำผลการคำนวณในอดีตมากำหนดเป็นผลสำเร็จพื้นฐาน (Baseline) ซึง่กิจกรรม/โครงการดังกล่าว
ได้ดำเนินการไปจนสิ้นสุดแล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้าข้อมูลในอดีตยังไม่มีอาจจะต้องถอยหลังไปจนถึงปีที่มีข้อมูลที่
จะนำมาแทนค่าในสูตรคำนวณครบถ้วน 
 2. การกำหนดค่าเป้าหมายในช่วงปีที่ทำการประเมินแผนฯ จะยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับว่ามีข้อมูล
พื้นฐานหรือไม่ ถ้าไม่มีจะต้องพยากรณ์จากข้อมูลที่มีเพื่อนำมาใช้ (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” ไม่ ง่ายจนเกินไปจน
กลายเป็นงานปกติ (Routine) ซึ่งถือว่าไม่ใช่เป้าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Target) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของแผน
ยุทธศาสตร์ 
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 5. เป้าหมายที่กำหนดไว้ควรถูกประเมินโดยบุคคลที่มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมโครงการนั้นๆ 
เพื่อความโปร่งใส ที่จริงการที่จะทำให้การปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ องค์กรต่างๆ จะต้องสร้าง
ระบบแรงจูงใจ และระบบทำโทษขึ้น (Carrot and Stick) มารองรับ เพื ่อให้ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องตื ่นตัวในการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
 ระบุข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงาน ดำเนินการ
ดังนี้ 
 1. จัดทำปฏิทินการติดตาม ประเมินโครงการ และรายงานผล 
 2. แบบรายงานผลโครงการ 
ขั้นตอนการติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
 ขั้นที่ 1 การกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามงาน/โครงการ 
 ขั้นที่ 2  การรายงานผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
 ขั้นที่ 3  การรายงานผลการดำเนินงานตามงาน/โครงการ 
 ขั้นที่ 4 การรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
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ภาคผนวก 
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/๓. คณะกรรมการฝา่ยลงทะเบียน... 

 

 

คำสั่งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่  52  / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 

………………………………………………………………………………. 
            ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพ  
การจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางใน
การดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู ้เร ียน  และเพื ่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุว ัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที ่วางไว้  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการโครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรีดังนี้ 
      ๑.คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
 ๑. นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล       ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕  
                                                                     จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๒. นางสาวพิกุล     ทำบุญตอบ      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 ๓. นางสาวกัณหา คงหอม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล               
 ๔. นางปุณยนุช ศิริโรจนมงคล หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ 
 ๕. นายสุเมท           สว่างอารมณ์     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป               
           มีหน้าที่  - ให้คำปรึกษา ดูแล และควบคุมให้การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕     
จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                              - สนับสนุน  ส่งเสริม การดำเนินงานแก่คณะกรรมการให้สามารถดำเนินการ            
ด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ 
    ๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย  

 ๑. นางปุณยนุช  ศิริโรจนมงคล   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวมณฑา คชาชัย    กรรมการ 
  ๓. นายนพธนพงษ์ ภูรัตน์ธนาธิป   กรรมการ 
  ๔. นางสาวนวพัชร ์ ชมตา    กรรมการ 
  5. นางสาวชญานิศ ศรีมณี    กรรมการ 
  6. นางสาววรรณพร เวียงจันทร์   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่-  ติดต่อประสานงาน และประสานการดำเนินงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง    

   - อำนวยความสะดวกในการประสานงานด้านต่าง ๆ  
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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/14.นางสาว... 

  ๓. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประกอบด้วย 
  ๑. นางสาวพิกุล ทำบุญตอบ    ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวดวงรัตน ์ ยาแสง               กรรมการ  
๓. นางณัฐฐินันท์ น้อยมา              กรรมการ 
๔. นางสาวอรพิน   ศรีเกตุสุข             กรรมการ 
๕. นางสาววันวสิาข์    ธชาภินทร ์   กรรมการ 
6. นางสาวรัตนาภรณ์    โพธิพันเมฆ   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่-  จัดเตรียมเอกสารลงทะเบียน   

                   -  รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา ที่กำหนด 
   -  จัดทำเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม 

     -  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    
 ๔.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย 
  ๑. นางปุณยนุช   ศิริโรจนมงคล   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาววรรณพร    เวียงจันทร์   กรรมการ 
 ๓. นางสาวมณฑา   คชาชัย    กรรมการ 
 4. นายนิรวิทธิ์ ไกลถิ่น    กรรมการ 
 5. นางสาวศศิธร           พงษ์เพียร          กรรมการ   
   6. นางสาวณัฐพร          เล็กสวัสดิ์            กรรมการ 
  7. นางสาวนวพัชร์         ชมตา    กรรมการและเลขานุการ  
           มีหน้าที่ -  วางแผน และควบคุมการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
                         -  จัดเตรียมเอกสารการเงิน อำนวยความสะดวกด้านการเงิน 
                         -  อำนวยความสะดวกเก่ียวกับการจัดอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องตลอดโครงการ 
                               -  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ประกอบด้วย 
๑. นายสุเมท   สว่างอารมณ์     ประธานกรรมการ 
๒. นายวรรณธนุ     วรรณกิจ   กรรมการ     
๓. นางสาวสุกัญญา     อินทมา    กรรมการ 
4. นางสิริลักษณ์                   จันทร์แก้ว            กรรมการ 
5. นางสาวขนิษฐา   แสงโยธี    กรรมการ  
6. นางสาววรันธร      มีแก้ว                กรรมการ 
7. นางสาวศีรรัตน์   เปียมาลย์  กรรมการ 
8. นางสาววรรณี    สุทธิวงษ์สา  กรรมการ 
9. นางสาวณภัทร์สรัล             แก้วธาวินวสุ  กรรมการ 
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/4.นายเมธ ี

๑0. นายพัศพงศ์           สังข์ประเสริฐ   กรรมการ 
๑1. นางสาววรรณเลขา   ศรตีา     กรรมการ 
๑2. นางสาวรุ่งลักษณ์      สร้อยสุวรรณ   กรรมการ 
๑3. นางสาวเรณู      นาคปานวงศ์                        กรรมการ 
๑4. นายณัฐพร      อินต๊ะวิกุล        กรรมการ 
๑5. นางฉวีวรรณ    ปานทสูตร            กรรมการ 
๑6. นางสาวพัชรี      ศรีสร้อย   กรรมการ 
17. นางสาวมิรันตี      ศรีน้ำเงิน        กรรมการ 
18. นายวรกฤต      แสงจันทร์   กรรมการ 
19. นางสาวเด่นภา     ชาไชย    กรรมการ 
20. นายสหภัฒน ์    เชยล้อมขำ                      กรรมการและเลขานุการ         

           มีหน้าที่ - จัดเตรียมสถานที่ และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๖. คณะกรรมการฝ่ายโสตและทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย 
  ๑. นายพัฒนากร        คำด้วง  ประธานกรรมการ 
         ๒. นายสหภัฒน์         เชยล้อมขำ                               กรรมการ 
       ๓. นางสาวดนิตา        ศรีภุมมา                                  กรรมการ 
   ๔. นายพัศพงศ์   สังข์ประเสริฐ     กรรมการ 
           ๕. นายรณชัย            ชาวบา้นซ่อง                            กรรมการ   
      ๖. นายนิรวิทธิ์           ไกลถิ่น                                    กรรมการ 
 ๗. นายชนินทร์          ศรีส่อง     กรรกมการ  
           ๘. นางสาวนิรดา        จันทฤกษ์                       กรรมการและเลขานุการ 
            มีหน้าที ่ -  จัดเตรียมกล้องถ่ายภาพ ให้พร้อมใช้งาน 
      -  จัดเก็บภาพนิ่งตลอดกิจกรรม 
    -  จัดเตรียมและควบคุมเครื่องเสียง 
    -  จัดเตรียมโน๊ตบุ๊คและจอโปรเจ็คเตอร์ 
      -  จัดเตรียมป้ายโครงการฯ 
                        -  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๗.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ประกอบด้วย   
   ๑. นายนพธนพงษ์         ภูรัชต์ธนาธิป             ประธานกรรมการ  
 2. นางสาววิรชา  เมืองมูล    กรรมการ  
 3. นางสาวนวพัชร์    ชมตา                                   กรรมการ  
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 4. นายเมธี              ขันทอง                       กรรมการ 
     5. นางสาวชญานิศ ศรีมณี    กรรมการและเลขานุการ  
         มีหน้าที ่ -  จัดเตรียมคำกล่าวเปิด คำกล่าวรายงาน 
    -  จัดทำกำหนดการโครงการ 
    -  เป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการตลอดโครงการ 

 -  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
๘. คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ ประกอบด้วย 

  ๑. นางนงลักษณ์          ยงสม  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวณัฐฐินันท์     น้อยมา    กรรมการ   
 ๓. นางสาวอรพิน         ศรีเกตุสุข    กรรมการ 
 ๔. นางสาวรพีแพรว      ชาดษิฐ์    กรรมการ 

  ๕. นางสาวรุ่งลักษณ์      สร้อยสุวรรณ    กรรมการ 
๖. นางสาวศศิธร          พงษ์เพียร          กรรมการ 
๗. นางสาวณัฐพร         เล็กสวัสดิ์                                 กรรมการและเลขานุการ 

           มีหน้าที่  -   จัดเตรียมน้ำดื่ม อาหารและอาหารว่างสำหรับวิทยากร , ผู้ร่วมโครงการฯ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

 -  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
๙. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย   
  ๑. นางปุณยนุช  ศิริโรจนมงคล   ประธานกรรมการ  
  ๒. นางสาวนวพัชร์ ชมตา    กรรมการ        
  ๓. นางสาววรรณพร เวียงจันทร์    กรรมการและเลขานุการ  

   มีหน้าที ่-  จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการฯ  
              -  สรุปจัดทำผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่ม     
              -  รายงานผลการดำเนินงาน  

    -  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  21   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 
                       (นายสุวิทย์    อินต๊ะวิกุล) 

                            ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา 
นายสุวิทย์  อินต๊ะวิกุล   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
จัดทำรูปเล่ม 
นางปุณยนุช  ศิริโรจนมงคล  ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 



 


