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คำนำ 

 
 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
ฉบับนี้จัดทำขึ ้นเพื ่อเป็นแนวทางในการบริหาร และพัฒนากลุ ่มบริหารงานทั ้ง 4 กลุ ่ม ให้เป็นไป 
ตามเป้าหมายเพื ่อให้บรรลุผลสำเร ็จตามเป้าประสงค์  และเก ิดประโยชน์สูงส ุดก ับหน ่วยงาน  
และทางราชการ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2560 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) 
 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์  
ต่อการดำเนินงานและทำให้ การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จ 
ตามแผนปฏิบัติการต่อไป 
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ส่วนท่ี 1 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานสภาพท่ัวไป 
 

1. ข้อมูลทั่วไป  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ต้ังอยู่ เลขท่ี 85 หมู่ 4 ตำบลทับเหล็ก  
อำเภอ เมื อ ง จั งหวั ด สุพ รรณบุ รี  รหั สไปรษ ณี ย์  72000  สั งกั ดสำนั กบริห ารงานการศึกษาพิ เศษ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร  
035 – 960072 website : www.specialcenter5.go.th e-mail : special_ed5@outlook.com     

1.1 ประวัติความเป็นมาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 

สืบเนื่องจาก ปี พ .ศ. 2542 รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะขยาย โอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กพิการ                  
อย่างท่ัวถึง กอร์ปกับ ฯพณฯ กัญจนา ศิลปอาชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งดำรงตำแหน่ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ
และผู้ด้อยโอกาสได้ผลักดันให้มีการจัดต้ังศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นสถานศึกษาสำหรับให้บริการกับเด็กพิการ
ทุกประเภท  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดต้ังขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี              
เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการช่วย เหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อม            
เพื่อการส่งต่อ พัฒนาศักยภาพเบื้องต้นให้กับผู้พิการ เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศประสานการจัดการเรียนร่วม 
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เป็นศูนย์วิชาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา จัดให้บริการสำหรับ ผู้พิการทุกประเภท
ในพื้น ท่ีเขตการศึกษา 5 ได้แก่  จังหวัดราชบุรี  กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์   
และสุพรรณบุรี   

ในปี  2542 ศูนย์ การศึกษาพิ เศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัด สุพรรณบุ รี  ได้ประสานงานกับ 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เพื่อขอใช้ท่ีดินสาธารณะประโยชน์บ้านโพธิ์เขียว จำนวน 13 ไร่ 3 งาน   
โดยทางศูนย์ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสมยศ บุราณสาร กำนันตำบลทับตีเหล็ก นายสมภพ  ดิษฐวุฒิ  
ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์เขียว และราษฎรชาวบ้านโพธิ์เขียว โดยมี นายประหยัด  ทรงคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษา
พิเศษสุพรรณบุรี เป็นผู้ประสานงานและติดตามเรื่องการขอใช้ท่ีดิน จนท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ท่ีดิน
สาธารณะประ โยชน์ ดั งก ล่าวก่อสร้ าง ศูนย์ การ ศึกษาพิ เศษ  เขตการศึกษา 5  จังหวัด สุพ รรณบุ รี  
ได้ และในขณะเดียวกันปี  2542 ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนศึกษาพิเศษสุพรรณบุรี  ใช้อาคารเรียน  
เป็นท่ีต้ังสำนักงานช่ัวคราว เริ่มดำเนินงานด้านการช่วยเหลือด้านการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง และเด็กพิการ 
ในเขตพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

1.2 วัตถุประสงค์การจัดต้ัง  

1. เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อม เพื่อการส่งต่อ พัฒนาศักยภาพ
เบ้ืองต้นให้กับผู้พิการ  

2. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศประสานการจัดการเรียนรวม ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  
เป็นศูนย์วิชาการ ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โรงเรียน และชุมชน 
 3. เพื่อจัดบริการ ส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
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4. เพื่อประสานงานกับหน่วยงานอืน่ องค์กร หรือมูลนิธิที่จัดการศึกษาแก่เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
ท่ีมีปัญหาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 

1.3 สถานที่ต้ัง 

 ศูนย์การศึกษาพิ เศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ต้ังอยู่เลขท่ี 85 หมู่  4 ตำบลทับเหล็ก  
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000 

1.4 สภาพภูมิศาสตร์ / อาณาเขตที่ต้ัง 

ทิศเหนือ   ติดจังหวัดอุทัยธานีและชัยนาท  
ทิศตะวันออก  ติดจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยา  
ทิศใต้   ติดจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี  
ทิศตะวันตก   ติดจังหวัดกาญจนบุรีและอุทัยธานี  

1.5 สัญลักษณ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 

อักษรย่อ      ศกศ.เขต. 5 
สีประจำศูนย์      ฟ้า – ขาว 

  สีฟ้า  หมายถึง อนาคตอันสดใส  ของเด็กพิการในวันข้างหน้า 
  สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ท่ีปรารถนาซึ่งความรัก ความเมตตา และความเข้าใจจากสังคม 

วิสัยทัศน์  ภ าย ใน ปี การศึ กษา 2565 ศู นย์ ก า ร ศึ ก ษ าพิ เศษ  เข ตก าร ศึ ก ษ า 5  
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตามมาตรฐาน ตามหลักธรรมา 
ภิบาลและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
เอกลักษณ ์  บริการเป็นหนึ่ง  เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 อัตลักษณ ์  สุขภาพจิตสดใส   สุขภาพกายแข็งแรง 

1.6 ทำเนียบผูบ้ริหารสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ลำดับที่ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

ตำแหน่ง 
 

ระยะเวลา 
1 นายประหยัด  ทรงคำ ผู้อำนวยการ พ.ศ.2542-พ.ศ.2544 
2 นายสถาพร วิสามารถ ผู้อำนวยการ พ.ศ.2544-พ.ศ.2545 
3 นางญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการ พ.ศ.2545-พ.ศ.2559 
4 นายสุวิทย์  อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการ พ.ศ.2559-พ.ศ.2563 
5 นางวราภรณ์  เมฆขาว ผู้อำนวยการ พ.ศ.2563-ปัจจุบัน 

 

2. บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  

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

บทบาทที่ 2 พัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรท่ีจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
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บทบาทที่  3 จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program: IEP) ส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด 
ทางการศึกษาสำหรับคนพิการ  

บทบาทที่ 4 จัดระบบบริการช่วงเช่ือมต่อสำหรับคนพิการ  
บทบาทที่ 5 ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการ 

ทางการศึกษา 
บทบาทที่ 6 เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ  
บทบาทที่ 7 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับ 

คนพิการในจังหวัด  
  บทบาทที่ 8 ภาระหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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3.  โครงสร้างการบริหารงานศนูย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
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4. ข้อมูลด้านบุคลากร 
4.1 ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 

ช่ือผู้บริหารสถานศึกษา  นางวราภรณ์  เมฆขาว  
          หมายเลขโทรศัพท์  081 - 9116014  

   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขา การบริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งท่ี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
ต้ังแต่วันท่ี 12 ตุลาคม 2563 จนถึง ปัจจุบัน 

4.2 ข้อมูลบุคลากร  

* ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2564 
 
5.  การให้บริการในปัจจุบัน 

ศูนย์การศึกษาพิ เศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม   
และการเตรียมความพร้อมเพื่อการส่งต่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการท่ีมีความบกพร่องทุกประเภท ตามหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  5  
จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 2564 และหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ศูนย์การศึกษาพิ เศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  สำหรับผู้เรียนพิการ พุทธศักราช 2564  
ประสานการจัดการเรียนรวม เป็นศูนย์วิชาการ และสารสนเทศ จัดบริการ ส่ือ เทคโนโลยี ส่ิงอำนวยความสะดวก
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
เพื่อคนพิการ และบริการช่วยเหลือด้านอื่นๆ แก่เด็กพิการ ท้ัง 9 ประเภท โดยจัดรูปแบบการให้บริการ ดังนี้ 

ประเภทบุคลากร 
เพศ 

หมายเหตุ ชาย  
(คน) 

หญิง  
(คน) 

รวม  
(คน) 

ผู้บริหาร - 1 1  

รองผู้บริหารสถานศึกษา - 2 2  

ข้าราชการครู 7 20 27 ช่วยราชการ 2 

พนักงานราชการ (ครู ) 5 14 19 ช่วยราชการ 3 

พนักงานราชการ (พิมเบรล ) - 1 1  

พนักงานราชการ (คนครัว) - 1 1  

ครูอัตราจ้าง  2 3 5 ช่วยราชการ 1 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ - 1 1  

พี่เล้ียงเด็กพิการ 7 17 24  

ลูกจ้างช่ัวคราว 3 1 4  

รวม 24 61 85 ช่วยราชการ 6 คน 
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1. ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมภายในศูนย์ ท้ังประจำ ไป-กลับ   
2. ให้บริการท่ีบ้าน และชุมชน โดยมีการให้บริการเด็กพิการรุนแรงท่ีบ้าน จัดต้ังศูนย์การเรียน 

เฉพาะความพิการ และหน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
3. ให้บริการในโรงเรียนเรียนรวม 
4. ให้บริการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กในโรงพยาบาล 

6. ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสรา้ง 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีท่ีดินจำนวน 13 ไร่ 3 งาน โดย ได้รับความ
อนุเคราะห์  จากนายสมยศ บุราณสาร กำนันตำบลทับตีเหล็ก นายสมภพ ดิษฐวุฒิ ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์เขียว   
และราษฎรชาวบ้านโพธิ์เขียว   

6.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ 

 

 

 
ประเภท 

 
ชือ่แบบอาคาร 

จำนวน 
หลัง / หน่วย 

ที่มีแล้ว 

ปีที่ได้รับ
จัดสรร 

 

 
สภาพปัจจุบัน 

1. อาคารเรียน อาคารเรียนรวม 1 2543 ใช้การได้ 

 
2. อาคารประกอบ 

อาคารหอนอนมาตรฐาน  แบบ 38 1 2543 ใช้การได้ 
เรือนพยาบาล 1 2543 ใช้การได้ 
โรงหุงต้ม 1 2543 ใช้การได้ 
โรงอาบน้ำนักเรียนหญิงชายแบบ
มาตรฐาน 

2 2543 ใช้การได้ 

ห้องน้ำ – ห้องส้วม แบบ 6 ท่ีนั่ง 2 2543 ใช้การได้ 
หอถังน้ำบาดาล 1 2544 ใช้การได้ 
โรงจอดรถ 1 2544 ใช้การได้ 
บ้านพักผู้บริหาร 1 2543 ใช้การได้ 
บ้านพักครู แบบแฟลต 8 หน่วย 1 2543 ใช้การได้ 
บ้านพักภารโรง  แบบแฟลต 4  หน่วย 1 2543 ใช้การได้ 
บ้านพักนักเรียน 2 2550 ใช้การได้ 
หอถังน้ำบาดาล 1 2558 ใช้การได้ 
บ้านพักครู แบบแฟลต 8 หน่วย 1 2559 ใช้การได้ 
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7. ข้อมูลด้านนักเรียน  

 

ท่ี ประเภทความพิการ 

จำนวน/คน 
(ที่รับบริการที่

ศูนย์) รวม 

จำนวน/คน 
(ที่รับบริการที่

บ้าน) รวม 

จำนวน/คน 
(ที่รับบริการที่
หน่วยบริการ) รวม 

จำนวน/คน 
(ที่รับบริการที่

รพ.) รวม 
รวม

ทั้งหมด 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 3 1 4 2 0 2 2 0 2 0 0 0 8 
2 บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 2 1 3 0 2 2 4 1 5 0 0 0 10 
3 บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 21 9 30 11 7 18 26 21 47 0 0 0 95 

4 
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือสุขภาพหรือการเคล่ือนไหว 

25 17 42 29 11 40 31 16 47 10 6 16 145 

5 บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ 2 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 5 

6 
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพูด
และภาษา 

1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 

7 
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรม
และอารมณ์ 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

8 บุคคลออทิสติก 17 5 22 3 1 4 7 3 10 0 0 0 36 
9 บุคคลพิการซ้อน 4 1 5 4 5 9 7 2 9 0 0 0 23 

รวม 75 35 110 49 27 76 81 43 124 10 6 16 326 

* ข้อมูลจากงานทะเบียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2564  
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8. สภาพชุมชน  

จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางด้านทิศตะวักตกของประเทศไทย ต้ังอยู่บนพื้นท่ีราบ
ลุ่ม แม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรีไหลผ่านตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือจรดใต้ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล
ปานกลาง 3-10 เมตร  มีพื้น ท่ี ท้ังหมดประมาณ  5,358.01 ตารางกิ โลเมตร หรือประมาณ  3.3 ล้านไร่  
คิดเป็นร้อยละ 5.2 ของพื้นท่ีภาคกลาง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  107  กิโลเมตร (ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 340) โดยทางรถไฟประมาณ  142 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  

ทิศเหนือ  ติดจังหวัดอทัุยธานีและชัยนาท  
ทิศตะวันออก  ติดจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยา  
ทิศใต้    ติดจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี  
ทิศตะวันตก  ติดจังหวัดกาญจนบุรีและอุทัยธานี  

มี ลักษณะพื้น ท่ี เป็น ท่ี ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่  มีพื้น ท่ีบางส่วน เป็น ท่ีราบสูง  โดยมีความลาดเท 
ระหว่าง  0-3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัด ตลอดแนวตั้งแต่เหนือจรดใต้ บริเวณพื้นท่ีต่ำสุดอยู่
ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ คืออยู่สูงจาก ระดับน้ำทะเลปานกลาง เฉล่ียประมาณ 3 เมตร  ทางเหนือของจังหวัด
อยู่สูงจากระดับ น้ำทะเลปานกลางเฉล่ียประมาณ 10 เมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรีใช้ทำนาข้าว 
มีแม่น้ำลำคลองหนองบึงอยู่ท่ัวไป แม่น้ำสายสำคัญท่ีไหลผ่านจากเหนือสุดถึงใต้สุด ได้แก่แม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำ
สุพรรณบุรี 

สภาพโดยท่ัวไปของจังหวัดสุพรรณบุรี  มีลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลาง กล่าวคือ              
ฤดูร้อนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้พัดผ่านเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์                 
ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ทำให้อากาศร้อนอบอ้าวโดยท่ัวไป ฤดูฝนลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทร
อินเดียพัดผ่านมาในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม ทำให้อากาศมีความชุ่มช้ืนมีฝนตกโดยท่ัวไป  
ฤดูหนาวได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ์  

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

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

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการจัดทำแผนกลยุทธ์ในครั้งนี้ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีเน้น
กระบวนการการมีส่วนร่วม ให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันระดมความคิดจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนด 
ทิศทางการดำเนินงาน การจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะ 2 ปี 
โดยเริ่มจากให้ครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีทุกคน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอก และภายในโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีส่งผลต่อการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ท้ังท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรค ซึ่งมีอยู ่4 ด้าน คือ 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) 
2. ด้านเทคโนโลยี (Technology) 
3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic) 
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politics and Laws) 

และได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี                    
ท่ีแสดงถึงจุดอ่อนและจุดแข็งในการพัฒนาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี   
โดยมีปัจจัยท่ีใช้วิเคราะห์  6  ด้าน คือ 2 S  4 M ประกอบด้วย 

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

1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ระบุผลสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ที่เป็นโอกาส และอุปสรรค 

 ครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุ รี ร่วมกันวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจำแนกปัจจัย 
ในการวิเคราะห์  4 ด้าน คือ 

 1. ปั จ จัย ด้าน สังคมและวัฒ นธรรม เป็ นปั จ จัย ท่ี เป็ น โอก าสมากกว่ าอุปสรรค ก ล่าว คือ                   
ศูนย์การศึกษาพิ เศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ต้ังอยู่ในเขตโครงสร้างทางชุมชนไม่ซับซ้อน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ชุมชน มีส่วนร่วม สนับสนุน ระดมทุน และทรัพยากร  
ด้านการศึกษาเพื่อคนพิการ ส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางศึกษา และได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตมากขึ้น
ส่วนปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค คือ ภาระการเล้ียงดูผู้พิการ ส่วนใหญ่เป็นหน้าท่ีของผู้สูงอายุ ผู้ปกครองบางส่วน 
มีความเช่ือและเจตคติ ท่ีไม่ดีต่อภาวะความคนพิการของบุตรหลาน จึงทำให้ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 
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 2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคมากกว่าโอกาส กล่าวคือ ศูนย์เขตการศึกษา 5  
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ด้าน ส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ 
บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาท่ีหลากหลาย เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้
อย่ างมี ป ระ สิทธิภ าพ  ตลอดจนความ เจริญ ก้ าวหน้ าทาง เทคโน โลยี  ทำให้ มี แห ล่ง ศึกษ าค้นคว้ า 
ท่ีสะดวก รวดเร็วส่วนปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของศูนย์ฯ คือ ความเปล่ียนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทำให้บุคลากร  คนพิการ และผู้เกี่ยวข้อง ขาดทักษะความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี 
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการใช้ส่ือออนไลน์  นอกจากนั้นระบบอินเตอร์เน็ตยังมีความล่าช้า ไม่ครอบคลุมพื้นท่ีบริการ 

 3.  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยท่ีมีโอกาสมากกว่าอุปสรรค กล่าวคือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  มีภูมิศาสตร์ท่ีต้ังอยู่ใกล้ตัวเมือง การเดินทางสะดวก ส่งผลให้บุคคลภายนอก 
ท้ังภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วม และสนับสนุนด้านงบประมาณ ทุนทรัพย์ อุปกรณ์ ส่ือ การเรียนการสอน 
และกิจกรรมต่างๆ  เนื่องจากพื้นฐานด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียว รายได้ของ
ประชากรอยู่ในเกณฑ์ดีทำให้มีการกระจายรายได้สู่ชมชน และผู้ปกครองมีงานทำ ส่วนปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค  
คือ มีการเปล่ียนแปลงของนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลตลอดเวลา และไม่มีการระดมทุนด้านการจัด
การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างเป็นรูปธรรม  
 

 4.  ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย  เป็นปัจจัยท่ีเป็นโอกาสมากกกว่าอุปสรรค กล่าวคือ ปัจจัยท่ีเป็น
โอกาส ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม 2562) พระราชบัญญั ติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาท่ี ชัดเจนทำให้ ได้รับ 
การสนับสนุนด้านนโยบาย งบประมาณ การส่ือสาร และเทคโนโลยีจากหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน และท้องถิ่น 
มีการนำแผนส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงไปสู่แผนพัฒนาชีวิตคนพิการ 
ในชุมชน  ส่วนปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค คือ กฎหมายยังมีช่องโหว่ให้บุคคลเลือกปฏิบัติกับคนพิการ นโยบาย 
การจัดการศึกษาเปล่ียนแปลงตามผู้บริหารระดับสูง ทำให้บุคคลท่ีความต้องการจำเป็นพิเศษยังไม่สามารถเข้าถึง
สิทธิทางการศึกษา และบริการทางการแพทย์ได้ 

ผลจากการวิ เคราะห์ ปั จ จัย ท้ั ง 4  ด้ าน  สรุป ได้ว่ า  ศูนย์ ก าร ศึกษาพิ เศษ  เขตการศึกษา 5  
จังหวัดสุพรรณบุรี  มีปัจจัยท่ีเป็นโอกาสมากกว่าเป็นอุปสรรค ทำให้ศูนย์ฯ สามารถจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ
ได้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม 2562) และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551  แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีปัจจัย
อุปสรรคท่ีส่งผลให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์เป็นไปอย่างล่าช้าบางก็คือ การจัดสรรงบประมาณจาก
ภาครัฐมีความล่าช้า รวมท้ังความเช่ือและค่านิยมทางของผู้ปกครอง ส่งผลกระทบต่ อการจัดการศึกษา 
เพื่อคนพิการ ความเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทำให้บุคลากร  คนพิการ และผู้เกี่ยวข้อง  
ขาดทักษะความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี  รู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการใช้ส่ือออนไลน์  นอกจากนั้นระบบ
อินเตอร์เน็ตยังมีความล่าช้า ไม่ครอบคลุมพื้นท่ีบริการ 
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 2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ระบุผลสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
ที่เป็นจุดแข็ง และจุดอ่อน 

 คณะทำงานได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนจากปัจจัยท่ีได้วิเคราะห์ 
6 ด้าน คือ 

1. ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบายของศูนย์ฯ เป็นปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งมากกว่าเป็นจุดอ่อน กล่าวคือ  
ในการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ มีการกำหนดโครงสร้างบริหารท่ีชัดเจน ผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานตามโครงสร้างเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ เป็นท่ียอมรับของบุคคลท้ังภายในและภายนอก  
มีการกำหนดนโยบายท่ีชัดเจนสามารถนำไปสู่ปฏิบัติได้ มีการแบ่งภาระงานตามความรู้ความสามารถ 
ของบุคลากรอย่างเหมาะสม มีนโยบายด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีทุกคนมีส่วนร่วม ส่งผลให้ผู้เรียน 
หรือผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจท้ังภายในและภายนอกจังหวัด ส่วนปัจจัยท่ีเป็นจุดอ่อน คือ บุคลากรยังไม่มี
การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และยังไม่สามารถนิเทศติดตามงานในโครงสร้างได้ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
เนื่องจากศูนย์การศึกษาพิ เศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีภาระงานอื่น ท่ีได้รับมอบหมาย  
เช่น งานนโยบายค่อนข้างมาก เป็นต้น 

2. ปัจจัยด้านบริการและผลผลิต เป็นปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งมากกวา่จุดอ่อน กล่าวคือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีหลักสูตรหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กท่ีมีความต้องการ 
จำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  5  จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 2564 และหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
สำหรับผู้เรียนพิการ พุทธศักราช 2564   มีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม และมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
ซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้ สามารถจัดหาส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ทางการศึกษา ให้แก่เด็กพิการตรงกับความต้องการจำเป็นเฉพาะบุคคลและสอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล  ทำให้เด็กพิการท่ีได้รับบริการอย่างต่อเนื่องมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
เด็กพิการมีการให้บริการเด็กพิการ ท้ัง 9 ประเภท โดยจัดรูปแบบการให้บริการ 4 รูปแบบ ได้แก่ การให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมภายในศูนย์ ท้ังประจำและไป-กลับ การให้บริการท่ีบ้าน  
และชุมชน โดยมีการให้บริการเด็กพิการรุนแรงท่ีบ้าน จัดต้ังศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และหน่วยบริการ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี การให้บริการในโรงเรียนเรียนรวม และการให้บริการ
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กในโรงพยาบาล  นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาผู้ปกครอง อาสาสมัครในชุมชน 
ให้สามารถดูแลช่วยเหลือเด็กพิการได้ 

 ส่วนปัจจัยท่ีเป็นจุดอ่อน คือ เด็กพิการบางรายมารับบริการไม่ต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
มีความหลากหลายแต่ยังไม่ครอบคลุมกับความต้องการจำเป็นของผู้เรียนทุกคน 

 3. ปัจจัยด้านบุคลากร เป็นปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งมากกว่าเป็นจุดอ่อน กล่าวคือ บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย มีเจตคติท่ีดีต่อการ
พัฒนาเด็กพิการ มีขวัญกำลังใจ มีความสามัคคี มีความเสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ บุคลากร
ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าวิชาชีพโดยการศึกษาต่อในระดับ
ท่ีสูงขึ้น  
 ส่วนปัจจัยท่ีเป็นจุดอ่อน คือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีอัตรากำลัง 
และนักสหวิชาชีพไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เช่น นักแก้ไขการพูด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา เป็นต้น   
มีการปรับเปล่ียนบุคลากร เข้าออกบ่อยครั้งทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง 
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 4. ปัจจัยด้านการเงิน เป็นปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ ศูนย์การศึกษาพิ เศษ  
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ ทำให้มีความคล่องตัวในการเบิกจ่าย   
มีระเบียบการปฏิบัติและหลักฐานในการเบิกจ่ายสามารถตรวจสอบได้ มีหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน
งบประมาณต่างๆอย่างต่อเนื่อง เช่น การเล้ียงอาหารกลางวัน การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น  
ปัจจัยท่ีเป็นจุดอ่อน คือ งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรยังไม่เพียงพอ เช่น งบประมาณในการจัดการ  
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ   
 

 5. ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ เป็นปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
มีการผลิต จัดหาและนำวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม  มาใช้ประกอบการให้บริการและการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ   
มีครุภัณฑ์ทางเทคโนโลยีท่ีพร้อมและสามารถใช้ประโยชน์ได้ ปัจจัยท่ีเป็นจุดอ่อน คือ การใช้วัสดุอุปกรณ์  
และครุภัณฑ์ ยังไม่เกดิความคุ้มค่าเท่าท่ีควร และยังขาดช่างเทคนิคเฉพาะทางท่ีสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีชำรุด
เสียหายได้ 

 

 6. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ เป็นปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีแผนพัฒนาการศึกษาท่ีชัดเจน งานโครงการมีการดำเนินงานตามแผนท่ี 
วางไว้ และมีระบบการนิ เทศ ติดตามผล และประเมินผลชัดเจน ผู้บริหารมีภาวะผู้นำในการบริหาร  
และได้รับไว้วางใจจากหน่วยงานต้นสังกัด มีทีมบริหารท่ีเข้มแข็ง มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น  มีการนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ส่วนปัจจัยเป็น
จุดอ่อน  การรายงานผลการปฏิบัติงานยังไม่ต่อเนื่องเท่าท่ีควร และการจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นระบบ  

 

 ตามปัจจัยท้ัง 6 ด้าน สรุปได้ว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีปัจจัยท่ีเป็น
จุดแข็งมากกว่าเป็นจุดอ่อน กล่าวคือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีการกำหนด
โครงสร้างบริหารท่ีชัดเจน ผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานตามโครงสร้างเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ  
เป็นท่ียอมรับของบุคคลท้ังภายในและภายนอก มีการกำหนดนโยบายท่ีชัดเจนสามารถนำไปสู่ปฏิบัติได้  
มีการแบ่งภาระงานตามความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างเหมาะสม มีนโยบายด้านการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีทุกคนมีส่วนร่วม ส่งผลให้ผู้เรียนหรือผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจท้ังภายในและภายนอกจังหวัด  
มีหลักสูตรหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็ กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิ เศษ ศูนย์การศึกษาพิ เศษ   
เขตการศึกษา  5  จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 2564 และหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  สำหรับผู้เรียนพิการ พุทธศักราช 2564  
มีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม และมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้ สามารถจัดหา 
ส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ เทคโนโลยี บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้ตรงกับความต้องการ
จำเป็นเฉพาะบุคคลและสอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ทำให้เด็กพิการท่ีได้รับบริการอย่าง
ต่อเนื่องมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น  ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  มีการให้บริการเด็กพิการ ท้ัง 9 ประเภท  
โดยจัดรูปแบบการให้บริการ 4 รูปแบบ ได้แก่ การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมภายใน
ศูนย์ ท้ังประจำและไป-กลับ  การให้บริการท่ีบ้าน และชุมชน โดยมีการให้บริการเด็กพิการรุนแรง ท่ีบ้าน  
จัดต้ังศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และหน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
การให้บริการในโรงเรียนเรียนรวม และการให้บริการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กในโรงพยาบาล นอกจากนั้น 
ยังมีการพัฒนาผู้ปกครอง อาสาสมัครในชุมชน ให้สามารถดูแลช่วยเหลือ  เด็กพิการได้บุคลากรศูนย์ฯ  
มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย มีเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนาเด็กพิการ  มีขวัญกำลังใจ 
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มีความสามัคคี มีความเสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการจัด 
การเรียนการสอน และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าวิชาชีพโดยการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ ทำให้มี 
ความคล่องตัวในการเบิกจ่าย มีระเบียบการปฏิบั ติและหลักฐานในการเบิกจ่ายสามารถตรวจสอบได้  
มีหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนงบประมาณต่างๆอย่างต่อเนื่อง เช่น การเล้ียงอาหารกลางวัน การสนับสนุน
การจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีมีวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการผลิต จัดหาและนำวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม  มาใช้ประกอบการให้บริการ
และการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ มีครุภัณฑ์ทางเทคโนโลยีท่ีพร้อมและสามารถใช้ประโยชน์ได้ 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีแผนพัฒนาการศึกษาท่ีชัดเจน งานโครงการ
มีการดำเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ และมีระบบการนิเทศ ติดตามผล และประเมินผลชัดเจน ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ
ในการบริหาร และได้รับไว้วางใจจากหน่วยงาน ต้น สังกัด มี ทีมบริหารท่ี เข้มแ ข็ ง มีการเปิดโอกาส 
ให้ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีการนำผล การดำเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 

 ส่วนท่ีเป็นจุดอ่อน คือ บุคลากรยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และยังไม่สามารถนิเทศติดตาม
งานในโครงสร้างได้ตามระยะเวลาท่ีกำหนด เนื่องจากศูนย์ฯ มีภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย เช่น งานนโยบาย
ค่อนข้างมาก เด็กพิการบางรายมารับบริการไม่ต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความหลากหลาย 
แต่ยังไม่ครอบคลุมกับความต้องการจำเป็นของผู้เรียนทุกคน ศูนย์ฯ มีอัตรากำลัง และนักสหวิชาชีพไม่เพียงพอ 
ต่อการให้บริการ เช่น นักแก้ไขการพูด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา เป็นต้น มีการปรับเปล่ียนครูและบุคลากร 
เข้าออกบ่อยครั้งทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรยังไม่เพียงพอ เช่น งบประมาณ 
ในการจัดการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ การใช้วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ยังไม่เกิดความคุ้มค่าเท่าท่ีควร 
ยังขาดช่างเทคนิคเฉพาะทางท่ีสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีชำรุดเสียหายได้ การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ยังไม่ต่อเนื่องเท่าท่ีควร และการจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นระบบ 

 

 3.  ผลการวิเคราะหส์ถานศึกษา 

 ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายในมาประเมินสถานการณ์  สามารถประเมิน
สถานภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ในลักษณะ “เอื้อและแข็ง” กล่าวคือ 
สภาพแวดล้อมภายนอกเอื้อต่อการจัดการศึกษาและสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็งต่อการดำเนินงาน  
ทำให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเชิงรุก  
และพัฒนารูปแบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  ภายใต้ปัจจัยด้านการเมืองและการปกครอง ตลอดจน
โครงสร้าง นโยบาย ระบบการบริหารจัดการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
ท่ีส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5  จังหวัดสุพรรณบุรี  จึงมุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง 
การให้บริการทางการศึกษาสำหรับบุคคลท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามมาตรฐานการศึกษา โดยการ  
มีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย เพื่อให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยการพัฒนาคน
พิการทุกคนอย่างเหมาะสม ทุกกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนพัฒนาศูนย์การศึกษาพิ เศษ เขตการศึกษา 5  
จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ของผู้ปกครอง ชุมชน และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
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ส่วนท่ี  3 

 

ทิศทางการจัดการศึกษา 

การจัดทิศทางการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการของ ศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
กำหนดเป็น อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ ดังนี้ 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

สุขภาพจิตสดใส   สุขภาพกายแข็งแรง 

เอกลักษณ์ของสถานศกึษา  
บริการเป็นหนึ่ง    เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์   

เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตามมาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจ (Mission) 
ภายในปีการศึกษา 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 

เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตามมาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล 
และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

ประเด็นวิสัยทัศน์ย่อย พันธกิจ เป้าหมาย 
เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการตามมาตรฐาน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนครูและ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้านการจัดการศึกษาสำหรับคน
พิการตามาตรฐานวิชาชีพ 

1. ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม
เช่ี ย วชาญ เฉ พ าะ ด้ าน ก าร จั ด
การศึกษาสำหรับคนพิการตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  

2. ส่ง เสริมการวิ จัยและพัฒ นา
หลักสูตร นวัตกรรม ระบบข้อมูล
สารสนเทศ การจัดการเรียนรู้และ
บริการทางการศึกษาสำหรับคน
พิการ 

2. ครูและบุคลากรจัดทำวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม ระบบ
ข้อมู ลสารสน เทศ  การ จัดก าร
เรียนรู้และบริการทางการศึกษา
สำหรับคนพิการ 

3. จัดและส่งเสริมสนับสนุนการ
ให้บริการทางการศึกษาสำหรับคน
พิการอย่างท่ัวถึง  

3. คนพิการท่ีอายุ ไม่ เกิน  18 ปี  
ได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึง  

4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตาม
มาตรฐาน 
 

4. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 
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ประเด็นวิสัยทัศน์ย่อย พันธกิจ เป้าหมาย 
การบ ริหารจัดการตามหลัก          
ธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการ   
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

5. ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ                
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลและน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
โด ย ก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ งภ า คี
เครือข่าย 

5. ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ                     
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลและน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
โด ย ก าร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ งภ า คี
เครือข่ายระดับดีเลิศ 

 
กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตาม 

  มาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าหมาย  

1. ครู และบุ คลากรมี ค วาม เช่ีย วชาญ เฉพ าะ ด้าน การ จัดก าร ศึกษาสำหรับคนพิ กา ร 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ครูและบุคลากรจัดทำวิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม ระบบข้อมูลสารสนเทศการจัดการ
เรียนรู้และบริการทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 

มาตรการ  
1. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
2. พัฒนาครูและบุคลากรท่ีจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้สามารถขอรับส่ือ ส่ิงอำนวยความ  
สะดวก และบริการอื่นใดทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในและนำไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบั ติงาน 
และวิชาชีพ  
6. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำวิจัยในช้ันเรียน 
7. พัฒนาการจัดทำเอกสารทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มคีวามหลากหลาย 
8. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านส่ือ นวัตกรรม การจัดการศึกษาสำหรับ 
คนพิการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  

1. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากร มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ในการการจัดการศึกษาสำหรับคน
พิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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2. ร้อยละ 90 ครูและบุคลากรจัดทำวิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม ระบบข้อมูลสารสนเทศ
การจัดการเรียนรู้และบริการทางการศึกษาสำหรับคนพิการ  

กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 

เป้าหมาย   
1. คนพิการท่ีอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามศักยภาพแต่ละบุคคล 

มาตรการ  
1. พัฒนาครอบครัว ชุมชน ผู้ดูแลผู้พิการให้สามารถการฟื้นสมรรถภาพคนพิการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3. พัฒนากระบวนการการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการของหน่วยบริการ และศูนย์การเรียน
สำหรับเด็กในโรงพยาบาล 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ ของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
5. พัฒนารูปแบบและกระบวนการการให้บริการช่วงเช่ือมต่อและการส่งต่อ 
6. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อค้นหาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส ในจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ได้รับ
บริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง  
7. จัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานท่ีท่ีเอื้อและอำนวยความสะดวกต่อการรับบริการตามประเภท
ของความพิการ 
8. จัดระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความปลอดภัยในการรับบริการสูงสุด 
9. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย และปฏิบัติตนเพื่อให้มีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 
10. จัดกิจกรรมบูรณาการพัฒนาทักษะตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียน 
11. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
12. พัฒนารูปแบบและกระบวนการการให้บริการ การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความ
พร้อม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
13. พัฒนากระบวนการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรวม และการจัดการศึกษาในห้องเรียน
คู่ขนาน 
14. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

 

ตัวชีวั้ดความสำเร็จ 

1. คนพิการท่ีมีอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการ

พัฒนาให้มีคุณภาพตามาตรฐาน 
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กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

เป้าหมาย 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมา 
ภิบาลและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
               
มาตรการ 
 1. ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการให้มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกัน 
 2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้จ่ายงบประมาณให้กบับบุคลากร 
 3. จัดระบบควบคุมภายใน 
 4. ปรับปรุงวิธีการจัดสรรงบประมานให้สอดคล้องกับงานและโครงการ 
 5. จัดระบบการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
 6. พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้ประโยชน์ได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 7. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องกรภาครัฐ และเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการ 
               จัดการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโดยใช้ช่องทางต่างๆ ท่ีหลากหลาย 

9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน  
การดำเนินชีวิตประจำวัน 

 10. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีภายในหน่วยงาน 
 11. เสริมสร้างให้ครูและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการวิชาชีพ 
 12. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานทะเบียนและสารสนเทศนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

13. พัฒนาระบบการวัดและการประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและความจำ 
เป็นพิเศษเฉพาะบุคคลของผู้เรียน 

 14. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ผู้พิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 15. พัฒนาระบบการให้บริการ ส่ือ และส่ิงอำนวยความสะดวกอื่นใดทางการศึกษา 
 16. พัฒนาระบบกระบวนการนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพ 
 17. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมา 
ภิบาลและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายระดับดีเลิศ 
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ส่วนท่ี 4 
ประมาณการงบประมาณรายรับ-รายจ่าย 

การประมาณการรายรับ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
 

 
ประเภทรายรับ 

ประมาณรายรับ ปีการศึกษา 2564 
1 เม.ย.64 – 30 ก.ย.64  1 ต.ค.64 – 30 มี.ค.65  รวม 

1. เงินงบประมาณ    
1.1 บุคลากร 6,421,428.97      6,421,428.97                12,842,857.94                
-เงินเดือน 5,119,228.97                  5,119,228.97                    10,238,457.94                  
-ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,302,200.00                  1,302,200.00                    2,604,400.00                   
-เงินเพิ่มจ่ายควบเงินเดือน - - - 
1.2 งบดำเนินงาน 1,455,950.00                 1,184,000.00                   2,639,950.00                   
-ค่าจ้างช่ัวคราว 1,184,000.00                  1,184,000.00                    2,368,000.00                   
-ค่าสาธารณูปโภค 16,050.00                      - 16,050.00                       
-ค่าวัสดุ 255,900.00                     255,900.00                     511,800.00                      
1.3งบเงินอุดหนุน ( เรียนฟรี 15 ปี ) 991,650.00                    843,950.00                      1,835,600.00                   
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน 21,500.00                      21,500.00                        43,000.00                       
-ค่าหนังสือเรียน 46,000.00                      - 46,000.00                       
-ค่าอุปกรณ์การเรียน 21,400.00                      23,000.00                        44,400.00                       
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน 69,000.00                      - 69,000.00                       
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 46,010.00                      49,450.00                        95,460.00                       
-อุดหนุนค่าอาหารนักเรียน 787,740.00                     - 787,740.00                      
-เงินอุดหนุนส่ือ ส่ิงอำนวยความสะดวก - 750,000.00                      750,000.00                      
2.เงินนอกงบประมาณ 93,816.42                      50,000.00                        143,816.42                     
2.1 เงินรายได้สถานศึกษา 93,816.42                      50,000.00                        143,816.42                     
2.2 เงินสนับสนนุจากอปท. - - - 

รวม 9,056,661.81                  8,549,378.97                   17,606,040.78                 
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ส่วนที่ 4.1 แผนการดำเนินงานประจำตามโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  

4.1.1 แผนการดำเนินงานประจำตามโครงสร้างกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ชื่องาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. งาน
แผนปฏิบัติการ
และสารสนเทศ 

1.เพ่ือพัฒนา
งานธุรการ 
สารบรรณกลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการให้มี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
2.เพ่ือจัดทำ
แผนปฏิบัติงาน
กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการให้มี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. จัดทำคู่มือธุรการ สารบรรณกลุ่มบริหารงานวิชาการ

จำนวน 1 เล่ม 
2. เพ่ือจัดทำแฟ้มหนังสือเข้า – ออกกลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 
3. เพ่ือทำทะเบียนคุมบันทึกข้อความงานวิชาการ 
4. เพ่ือจัดทำแฟ้มบันทึกข้อความงานวิชาการ 
5. รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการและ

สารสนเทศ ปีการศึกษาละ 1 ครัง้ 
6. จัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานวิชาการ จำนวน 

2 เล่ม 
7. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ จำนวน 

2 เล่ม 
8. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

จำนวน 2 เล่ม 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ มีคู่มือประกอบการปฏิบัติงาน
สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
 

1. มีคู่มือธุรการ สาร
บรรณกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ
จำนวน 1 เล่ม 
2.ร้อยละ 100 
เอกสารงานธุรการ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการได้รับการ
ตรวจสอบก่อนส่ง 
3. มีแผนปฏิบัติการ
คู่มือปฏิบัติงาน 
ปฏิทินปฏิบัติงาน  
และรายงานผลกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ
และสารสนเทศ 
จำนวนอย่างละ  2 
เล่ม 
4. ร้อยละ 80 ของผู้
ที่เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจต่องาน
แผนปฏิบัติการและ
สารสนเทศ 

1.การตรวจสอบ
เอกสารคู่มือ
ปฏิบัติงาน 
ปฏิทินปฏิบัติงาน 

2.รายงานผลการ
ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการและ
สารสนเทศ 

3. ประเมินความพึง
พอใจ 

 
 
 
 

1. แบบตรวจ
เอกสารเอกสาร
คู่มือปฏิบัติงาน
ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

2. รายงานผลกลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการและ
สารสนเทศ 

3. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

มิ.ย.2564 
 
 
 
 
เม.ย.2565 
 
 
 
เม.ย.2565 

2,000 บาท 1.น.ส.พิกุล
ทำบุญตอบ 
2. น.ส.ขนิษฐา   
แสงโยธี  
3. นายวรรณธนุ      
วรรณกิจ 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2. งานบริการ
ช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (EI) 
และเตรียม
ความพร้อม 
 
 

เพ่ือพัฒนา
รูปแบบและ
กระบวนการ
การให้บริการ 
การช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม 
และเตรียม
ความพร้อม ให้
มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 1 ฉบับ 
2. จัดประชุมวางแผนงานสนับสนุนการเรียนการสอนปี

การศึกษาละ 1 ครั้ง 
3. คำสั่งแต่งต้ังมอบหมายการจัดการเรียนรู้ จำนวน 1 ฉบับ 
4. จัดทำตารางสอนของครูภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
5. ประชุมการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
6. ดำเนินการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนักเรียน 

312 คน 
7. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ แผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล แผนการจัดการเรียนการสอนและ
เอกสารทางวิชาการ 

8. ทบทวนแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนละ 1 ครัง้ 
9. จัดกิจกรรมสง่เสริมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภายใน

ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
10. จัดทำสรุปผลการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักเรียนคน

ละ 1 ชุด 
11. รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการช่วยเหลือ

ระยะแรกเริ่ม จำนวน 1 เล่ม 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ศกศ.เขต5 จ.สุพรรณบุรี มีกระบวนการให้บริการ

ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมเป็นไป
ตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพถูกต้องตาม
ข้ันตอนทำให้สามารถพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีผลการ
พัฒนาศักยภาพ
ตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะ
บุคคล 

2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมทักษะทาง
วิชาการที่
หลากหลาย 

3. ร้อยละ 80 ของ
ครูผูส้อนมีการจัด
กระบวนการการ
เรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบตาม
หลักสูตรของ
สถานศึกษา 

4. ร้อยละ 80 ของผู้ที่
เก่ียวข้องมีความพึง
พอใจการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม 

 
 

1.การประเมินผล
การพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 

 
 
 
2. การบันทึกการ
เข้าร่วมกิจกรรม
ทักษะทางวิชาการ
ของผู้เรียน 
 
3. การประเมิน
แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
4. การนิเทศการ
เรียนการสอน 
 
 
5. การประเมิน
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ
ช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม 

 

1. แบบประเมิน
ตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะ
บุคคล 

 
 
2. สมุดบันทึกการ

เข้าร่วมกิจกรรม
ทักษะทาง
วิชาการของ
ผู้เรียน 

3. แบบประเมิน
การจัดทำ
แผนการจัดการ
เรียนรู้รายบุคคล 

4. แบบนิเทศการ
เรียนการสอน 
 

5. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
การให้บริการ
ช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม 

 

มิ.ย.2564 
 
 
 
 
 
มี.ค.2565 
 
 
 
 
ต.ค.2564 

และ 
 มี.ค.2565 
 
 
 
 
เม.ย.2565 
 
 

25,000 บาท 1.น.ส.พิกุล
ทำบุญตอบ 
2. น.ส.ขนิษฐา   
แสงโยธี  
3. นายวรรณธนุ      
วรรณกิจ 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ 

งานนิเทศการสอน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ประชุมจัดทำ ตรวจสอบ ทบทวนคู่มือการนิเทศการ

เรียนการสอน ปีการศึกษาละ 1ครั้ง 
2. จัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศการเรียนการ

สอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3. ประชุมชี้แจงกระบวนการนิเทศ ภาคเรียนละ 1 ครัง้ 
4. จัดตารางกิจกรรมนิเทศการสอน 
5. นิเทศการสอนครู จำนวน 47 คน คนละ 1 ครั้งในแต่

ละภาคเรียน 
6. รายงานผลการดำเนินงานนิเทศการสอน 
7. ประชุมสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียน

ละ 1 ครั้ง 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ครูผูส้อนได้รับการนิเทศการจัดการสอน และนำไป
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือนำไปพัฒนางานให้มี
คุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. งานส่งเสริม 
สนับสนุนการ
จัดการเรียนรวม
และการจัด
การศึกษาใน
ห้องเรียน
คู่ขนาน 

พัฒนา
กระบวนการ
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
จัดการเรียน
รวม และการ
จัดการศึกษา
ในห้องเรียน
คู่ขนาน 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. จัดทำแผนปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ
เรียนรวมและการจัดการศึกษาในห้องเรียนคู่ขนาน 
จำนวน 1 เล่ม 
2. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ
เรียนรวมและการจัดการศึกษาในห้องเรียนคู่ขนาน 
จำนวน 1 เล่ม 
3. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ
เรียนรวมและการจัดการศึกษาในห้องเรียนคู่ขนาน 
จำนวน 1 เล่ม 
4. จัดทำทะเบียน ข้อมูลนักเรียนเรียนรวม และข้อมูล
เครือข่ายโรงเรียนเรียนรวม และห้องเรียนคู่ขนาน 
5. ให้คำปรึกษาและจัดอบรมให้ความรู้ด้านการศึกษา
ให้กับครูในโรงเรียนเรียนรวม ให้สอดคล้องตามความ
ต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในห้องเรียนคู่ขนาน 
7. นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาในห้องเรียนคู่ขนาน 
 
เป้าหมายเชิงคูณภาพ 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี มีกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ
เรียนรวม และการจัดการศึกษาในห้องเรียนคู่ขนานที่เป็น
ระบบทำให้โรงเรียนเรียนรวมและห้องเรียนคู่ขนาน
สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์  

1.ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนเรียนรวมมี
การจัดการเรียนรวม
ที่มีประสิทธิภาพ  
2.ร้อยละ 80 ของ
ห้องเรียนคู่ขนานมี
การจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
3.ร้อยละ 80 ของผู้
ที่เกี่ยวข้องที่มีความ
พึงพอใจต่องาน
ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการเรียนรวม
และการจัด
การศึกษาใน
ห้องเรียนคู่ขนาน 
 

1. การรายงานผล
การดำเนินงาน
โรงเรียนเรียนรวม
และห้องเรียน
คู่ขนาน 

2. การนิเทศ กำกับ 
ติดตามผล 

3. การประเมิน
ความพึงพอใจ
กระบวนการ
ทำงาน 

 

1.แบบรายงานผล
การดำเนินงาน 

2. แบบบันทึกการ
นิเทศ กำกับ 
ติดตามผล 

3. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 

มิ.ย.2564 –
เม.ย.2565 

10,000 บาท 1. น.ส.ขนิษฐา    
แสงโยธี 
2. น.ส.วรันธร    
มีแก้ว          
3. น.ส.ดวงรัตน์   
ยาแสง         
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. งานหลักสูตร เพ่ือพัฒนา
หลักสูตร

สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับ
บริบทของ
สถานศึกษา 

และเพ่ือให้ครู
สามารถ

หลักสูตรไปใช้
ในการจัด

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

เชิงปริมาณ 
1. จัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรฯ คู่มือ

หลักสูตรฯ และแนวทางการจัดกิจกรรม ท้ัง 2  
หลักสูตร จำนวน 1 ครั้ง 

3. ปรับปรุงหลักสุตรสถานศึกษา 2 หลักสูตร 
4. จัดประชุมทำความเข้าใจการนำหลักสูตรสถานศึกษาไป

ใช้ 1 ครั้งต่อภาคเรียน 
5. นิเทศการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยฯและหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ ของครูผู้สอน รายบุคคล ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

6. จัดการประชุมการประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาจำนวน 1 ครั้งต่อภาคเรียน 

7. สรุปและรายงานผลการใช้หลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบรุี 
มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน สังคมและผู้เรียน ครูผู้สอนสามารถนำ
หลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตาม
กระบวนการได้อย่างถูกต้อง ทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมการรับรู้ การแก้ไข 
ปัญหา และการดำรงชีวิตประจำวันสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

1. มีหลักสูตร
สถานศึกษาหลักสูตร 
2.ร้อยละ 80 ของ
ครูผูส้อนสามารถนำ
หลักสูตรไปใช้ในการ
จัดการเรียนการ
สอน 
3.ร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้หลักสูตร
สถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการประเมิน
หลักสูตร 
 
 
 

1. การตรวจสอบ
เอกสาร 

2. การนิเทศการนำ
หลักสูตรไปใช้ใน
การจัดการเรียน
การสอน 

 
3. การประเมิน
หลักสูตร 

 

1. แบบตรวจ
เอกสาร 

2. แบบการนิเทศ
การจัดการเรียน
การสอน 

 
 
3. แบบประเมิน

หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มิ.ย.2564  
 
มิ.ย.2564  

– 
เม.ย.2565 
 

 
เม.ย.2565 

43,000 บาท 1.นายวรรณธนุ     
วรรณกิจ 
2.น.ส.พิกุล 
ทำบุญตอบ 
3.น.ส.วิรชา  
เมืองมูล     
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5. งานวิจัยและ
พัฒนา

นวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. พัฒนาครู
และบุคลากร
ให้มีความรู้
ความเข้าใจใน
การจัดทำวิจัย
ในชั้นเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
1. จัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 1 ฉบับ 
2. จัดอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดทำวิจัย 
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ปี
การศึกษาละ1 ครั้ง 
3. กำหนดให้ครูผู้สอนจัดทำวิจัยในชั้นเรียน  
ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
4. นิเทศติดตาม ประเมินผล การจัดทำวิจัย 
และสื่อนวัตกรรม ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
5. สรุปรายงานผลการดำเนินงานของงานทะเบียน ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

งานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional  
Learning  Community) 
1. จัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ
จัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จำนวน 7 กลุ่ม 
2. จัดประชุม กลุ่มย่อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
3. จัดประกวดนวัตกรรมจากการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) 
และงานวิจัย ปีการศึกษาละ 1 ครัง้ 
4. สรุปรายงานผลการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  (Professional  Learning  Community) ปี
การศึกษาละ  1  ครัง้ 
 

 
1. ร้อยละ 80 ของ
ครู บุคลากรมี
งานวิจัยในชั้นเรียน
ที่มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรครูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) 
และพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
 
 
 

 
1.การตรวจสอบ
คุณภาพงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.การบันทึกการเข้า
ร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. แบบตรวจสอบ

รายการ 
(Checklist) 

และแบบตรวจสอบ
คุณภาพงานวิจัย 

 
 
 
 
 

 
 

 
2. แบบบันทึกการ

เข้าร่วม PLC 

 
มิ.ย. 2564 - 
เม.ย. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มิ.ย. 2564 - 
เม.ย. 2565 

 
2,000 บาท 

 
1. น.ส.วิรชา    
เมืองมูล      
2 น.ส.พิกุล      
ทำบุญตอบ   
3 น.ส.ขนิษฐา     
แสงโยธี 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เชิงคุณภาพ 
    ครูและบุคลากรให้มีความรูค้วามเข้าใจในการจัดทำ
วิจัยในชั้นเรียน และสามารถนำกระบวนการวิจัย และ 
PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6.งานทะเบียน
นักเรียน 

เพ่ือพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
งานทะเบียน
และ
สารสนเทศ
นักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
1. จัดทำ/ปรับปรุงเอกสารการรับสมัครนักเรียน หนังสือ
ยินยอม และบันทึกข้อความในการดำเนินงานทุกประเภท
ของงานทะเบียนนักเรียน ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
2. จัดทำทะเบียนนักเรียน ระบบข้อมูลสารสนเทศในการ
ค้นหาข้อมูลนักเรียนโดยใช้ app sheet  
3.  ดำเนินการแก้ไข/ กรอกข้อมูลประวัติของนักเรียนใน
ระบบ สารสนเทศโปรแกรม SET และ app sheet ให้
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4. จัดทำรายงานข้อมูลสถิติเก่ียวกับจำนวนนักเรียน และ
รายงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
5. ติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ของงานทะเบียน ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 
 
เชิงคุณภาพ 
    งานทะเบียนนักเรียน มีจัดระบบสารสนเทศ อย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ ครูและบคุลากรมคีวามสะดวก 
รวดเร็วในการค้นหาข้อมูล เอกสาร 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีข้อมูลและ
เอกสารที่ถูกต้อง 
สมบูรณ์ และเป็น
ปัจจุบัน 
2. ร้อยละ 80 ของ
ครูและบุคลากร
สามารถค้นหาข้อมูล
นักเรียนได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 

1. การตรวจสอบ
ทะเบียนนักเรียน 

 
 
 
2. การประเมิน

ความพึงพอใจใน
การขอใช้ข้อมูล
สารสนเทศ 

1. แบบตรวจสอบ
ทะเบียน
นักเรียน 

 
 
2.แบบประเมิน
ความพึงพอใจใน
การขอใช้ข้อมูล
สารสนเทศ 

มิ.ย. - ก.ค. 
2564  
 
 
 
มิ.ย. 2564 - 
เม.ย. 2565 

1,000 บาท 1. น.ส.วิรชา  
เมืองมูล 
2. น.ส.วรันธร   
มีแก้ว 
3. นายพัฒนากร  
คำด้วง 
4. น.ส.วันเพ็ญ  
วรรณกิจ 



แผนปฏิบัติการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2564 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

8. งานวัดผล
และประเมินผล 

เพ่ือพัฒนา
ระบบการวัด
และการ
ประเมินผลให้
สอดคล้องกับ
หลักสูตร
สถานศึกษา
และความ
จำเป็นพิเศษ
เฉพาะบุคคล
ของผู้เรียน 

เชิงปริมาณ 
1.จัดทำเอกสาร และแบบฟอร์มที่ใช้ในการวัดผล เช่น 
แบบบันทึกผลการประเมินทักษะพัฒนาการ ใบสรุปผล
การประเมินพัฒนาการเพ่ือการส่งต่อ ฯลฯ ตามหลักสูตร
ทัง้ 2 หลักสูตร 
2. จัดทำและตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลของผู้เรียนที่มารับบริการให้เป็น
ปัจจุบันภาคเรียนละ 1 ครัง้ 
3. จัดทำปฏิทินส่งเอกสารงานวัดผลและประเมิน ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ครูปฏิบัติงานให้ทันตามเวลาท่ี
กำหนด 
4.จัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับงานวัดผล
และประเมินผลมีความครบถ้วนสมบูรณ ์
เชิงคุณภาพ 
งานวัดผล ประเมินผล  
มรีะบบการวัดและการประเมินผลให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาและความจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
ของผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 

1.ร้อยละ 80 ของ
เอกสาร และ
แบบฟอร์มที่ใช้ใน
การวัดผล มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับ
ผู้เรียน 
2. ร้อยละ 100ของ
ผู้เรียนที่มารับ
บริการได้รับ
ตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิ
ตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะ
บุคคล 
3.ร้อยละ 80 ของครู 
ส่งผลการพัฒนาการ 
ผู้เรียนที่เข้ารับ
บริการทาง
การศึกษา ตาม
ปฏิทินที่กำหนด 
4. ร้อยละ 90 ของ
เอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ที่ครูจัดทำข้ึน
เพ่ือวัดผลและ
ประเมินผลมีความ
ถูกต้อง 

1.การประเมิน
เอกสาร และ
แบบฟอร์มที่ใช้ใน
งานวัดผลและ
ประเมินผล 

2.การประเมินผล
ผู้เรียนตาม
ระเบียบการวัด
และประเมินของ
สถานศึกษา 

 
 
 
3.การปฏิบัติงาน

ตามปฏิทินงาน
วัดผลและ
ประเมิน 

 
 

4.การตรวจสอบ
เอกสารงานวัดผล
และประเมินผล 

 

1.แบบประเมิน
เอกสาร และ
แบบฟอร์มที่ใช้
ในงานวัดผลและ
ประเมินผล 

2.แบบประเมินผล
ผู้เรียนตาม
ระเบียบการวัด
และประเมินของ
สถานศึกษา 

 
 
 
3.แบบบันทึกการ

ส่งงานตาม
ปฏิทินงานวัดผล
และประเมิน 

 
 

4.แบบตรวจสอบ
เอกสารงาน
วัดผลและ
ประเมินผล 

 

มิ.ย.2564  
 
 
 
 
 

ต.ค. 2564 
และ 

เม.ย. 2564 
 
 
 
 
 

 
สัปดาห์

สุดท้ายของ
ทุกเดือน 

 
 
 

 

ต.ค. 2564 
และ 

เม.ย. 2564 

 

2,500 บาท 1.นายวรรณธนุ     
วรรณกิจ 
2.น.ส.พรหมรี  
โวหาร 
3.น.ส.ขนิษฐา     
แสงโยธี     



แผนปฏิบัติการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2564 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

9.งานห้องสมุด ศูนย์การศึกษา
พิเศษเขต
การศึกษา 5 
จังหวัด
สุพรรณบุรี มี
ห้องสมุดใน
การศึกษา
ค้นคว้าหา
ความรู้ ทำให้
นักเรียน 
ผู้ปกครอง ครู
และบุคลากร มี
ศูนย์กลางใน
การศึกษาหา
ความรู้ ได้รับ
ความรู้ จากการ
เข้าใช้ห้องสมุด 
เพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.จัดทำระบบคิวอาร์โค้ด เกี่ยวกับความรู้เชิงวิชาการ 
จำนวน 46 เรื่อง 
2.จัดทำบันทึกการเข้าใช้ห้องสมุด จำนวน 1 เล่ม 
3.จัดทำบันทึกการ  
ยืม-คืน จำนวน 1 เล่ม 
4. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ในการรับบริการ
ห้องสมุด จำนวน 110  
5.เก็บรวบรวมสถิติการการเข้าใช้ห้องสมุด จำนวน 1 เล่ม 
6.รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 1 เล่ม 
7.บอร์ดให้ความรู้ในห้องสมุด จำนวน 15 เรื่อง/ครั่ง 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุร ี
มีศูนย์กลางในการศึกษาหาความรู้ และได้รับความรู้ จาก
การเข้าใช้ห้องสมุด เพ่ิมมากข้ึน 

1.ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน มีบัตร
ประจำตัวนักเรียน
ในการรับบริการ
ห้องสมุด 
2.ร้อยละ 80 ของครู
มีการเข้าใช้คิวอาร์
โค้ดในการศึกษาหา
ความรู้ เชิงวิชาการ 
3.ร้อยละ 80 ของ 
นักเรียน ผู้ปครอง  
ครูและบุคลากร   
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
มีความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการ
ห้องสมุด  
 

1.จำนวนบัตร
ประจำตัว
นักเรียนในการรับ
บริการห้องสมุด 

2.บันทึกการใช้คิว
อาร์โค้ดใน
การศึกษาหา
ความรู้ เชิง
วิชาการ 
 3.บันทึกความ
พึงพอใจต่อการ
ใช้บริการ
ห้องสมุด  

 

1.แบบบันทึกการ
รับบัตร
ประจำตัว
นักเรียนในการ
รับบริการ
ห้องสมุด 

2.แบบบันทึกการใช้
คิวอาร์โค้ดใน
การศึกษาหา
ความรู้ เชิง
วิชาการ 
 3.แบบบันทึก
ความพึงพอใจ
ต่อการใช้บริการ
ห้องสมุด  

 

มิ.ย.2564 –
เม.ย.2565 
 
 
มิ.ย.2564 –
เม.ย.2565 
 
 
เม.ย.2565 
 
 
 

1,500 บาท 1 น.ส.วันเพ็ญ   
วรรณกิจ      
2 น.ส.มิรันตี   
ศรีน้ำเงิน    
3 น.ส.พรหมรี  
โวหาร 
4 น.ส.ศศินัฏฐ์   
ชูขาว 



แผนปฏิบัติการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2564 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

10. งานแหล่ง
เรียนรู้ 

พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ให้ผู้
พิการเข้าถึง
และใช้
ประโยชน์ได้
อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

เชิงปริมาณ 
1. จัดทำแผนปฏิบัติงานแหล่งเรียนรู้ จำนวน 1 เล่ม 
2. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานแหล่งเรียนรู้จำนวน 1 เล่ม 
3. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารแผนงานและ
งบประมาณ จำนวน 1 เล่ม 
4. จัดทำทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้ 
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการ
จำเป็นของเด็กพิการทุกประเภท 
6. จัดทำตารางการใช้การใช้แหล่ง 
7. จัดทำเล่มสรุปรายงานผลการใช้การใช้แหลง่เรียนรู ้
เชิงคุณภาพ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบรุ ี
มีการจัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความ
ต้องการจำเป็นพิเศษและสามารถนำมาใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 80 ของผู้
เข้าใช้แหล่งเรียนรู้มี
ความพึงพอใจ 
2. ร้อยละ 80 ของ
แหล่งเรียนรู้
สอดคล้องกับความ
ต้องการจำเป็นของ
เด็กพิการทุก
ประเภท 

1. ประเมินความพึง
พอใจการใช้แหล่ง
เรียนรู้ 

2. แบบบันทึกการ
ใช้แหล่งเรียนรู ้

3. รายงานผลการ
ดำเนินงานแหล่ง
เรียนรู้ 

1. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
2. แบบบันทึกการ

ใช้แหล่งเรียนรู ้
3. รายงานผลการ

ดำเนินโครงการ 
 
 

มิ.ย.2564 –
เม.ย.2565 

30,000 บาท 1. นายสหภัฒน์ 
เชยล้อมขำ 
2. น.ส.วันวิสา 
คชาภินทร ์
3. นายณัฐพร 
อินต๊ะวิกุล 



แผนปฏิบัติการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2564 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

11. งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

1. เพ่ือพัฒนา
ครูและ
บุคลากรให้มี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ระบบประกัน
คุณภาพ
ภายในและ
นำไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. เพ่ือพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพ
การศึกษาให้มี
คุณภาพ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. จัดทำปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
2. จัดทำมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายใน 1 เล่ม 
3. จัดทำคู่มือการประเมินคุณภาพภายใน 1 เล่ม 
4. จัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
5. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1 เล่ม 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปี

ละ 1 ครั้ง  
7. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 1 เล่ม  
8. เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับการนำระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาไปใช้ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
 
 
เป้าหมายเชิงคูณภาพ 
ครูและบุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบ
ประกันคุณภาพภายในและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องส่งผลให้สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในอยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 

1. ร้อยละ 80 ของ
ครูและบุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในและนำไปสู่
การปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 
 
2. สถานศึกษามี
ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ที่มีคุณภาพ 
 
 
 

1. การประเมิน
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

 
 
 

2. การตรวจสอบ
เอกสารการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา  

 
 

1. แบบประเมิน
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

 
 
 
2. แบบตรวจสอบ

เอกสารการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3. เล่มรายงานผล
การดำเนินงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

มิ.ย. 64 
 – เม.ย. 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ย.2564 
และ พ.ค.
2565 
 
พ.ค. 2565 
 
 
 
 
 

2,000 บาท น.ส.วรรณี  
สุทธิวงษ์สา 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

12. งานบริการ
สิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ 
บริการ และ
ความช่วยเหลือ
อื่นใดทาง
การศึกษา 
 (ระบบคูปอง
การศึกษา) 

1. พัฒนาครู
และบุคลากรที่
จัดการ 
ศึกษาสำหรบั
คนพิการให้
สามารถขอรับ
สื่อ  สิ่งอำนวย
ความสะดวก 
และบริการอื่น
ใดทาง
การศึกษา
อย่างเป็น
ระบบ 
2. ส่งเสริม
สนับสนุนให้
ผู้เรียนได้รับสิ่ง
อำนวยความ
สะดวก สื่อ 
บริการและ
ความ
ช่วยเหลืออื่น
ใดทาง
การศึกษาให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ

เชิงปริมาณ 
1. จัดทำแผนปฏิบัติงานบริการสิ่งอำนวยความสะดวกฯ  
จำนวน 1 เล่ม 
 
 
 
2. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานบริการสิ่งอำนวยความสะดวกฯ 
จำนวน 1 เล่ม 
 
 
3. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานบริการสิ่งอำนวยความสะดวกฯ  
จำนวน 1 เล่ม 
 
 
4. จัดทำทะเบียนข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก ฯ 
 
 
 
5. จัดทำงบประมาณเพ่ือการพัฒนาสิ่งอำนวยความ
สะดวก ฯ ในจังหวัด 
 
 
 
 

 
1. มีคู่มือแผนปฏิบัติ
งานบริการสิ่ง
อำนวยความสะดวก
ฯ จำนวน 1 เล่ม 
 
2. มีปฏิทิน
ปฏิบัติงานบริการสิ่ง
อำนวยความสะดวก
ฯ จำนวน 1 เล่ม 
3. มีคู่มือปฏิบัติงาน
บริการสิง่อำนวย
ความสะดวกฯ  
จำนวน 1 เล่ม 
4. มีทะเบียนข้อมูล
สิ่งอำนวยความ
สะดวก ฯ จำนวน 1 
เล่ม 
5. จัดทำแผน
งบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาสิ่งอำนวย
ความสะดวก ฯ ใน
จังหวัด 
 

 
1. ตรวจสอบคู่มือ

แผนปฏิบัติงาน
บริการสิง่อำนวย
ความสะดวกฯ 

 
2. ตรวจสอบปฏิทิน

ปฏิบัติงานบริการ
สิ่งอำนวยความ
สะดวกฯ 

 
3. ตรวจสอบคู่มือ

ปฏิบัติงานบริการ
สิ่งอำนวยความ
สะดวกฯ 

 4. ตรวจสอบ
ทะเบียนข้อมูลสิ่ง
อำนวยความ
สะดวก ฯ 

5.ตรวจสอบ
งบประมาณเพ่ือ
การพัฒนาสิ่ง
อำนวยความ
สะดวก ฯ ใน
จังหวัด 

 
1. แบบตรวจ

เอกสาร
แผนปฏิบัติงาน
บริการสิง่อำนวย
ความสะดวกฯ 

2. แบบตรวจสอบ
ปฏิทินปฏิบัติงาน
บริการสิง่อำนวย
ความสะดวกฯ 

 
3. แบบตรวจสอบ

คู่มือปฏิบัติงาน
บริการสิง่อำนวย
ความสะดวกฯ  

4. แบบตรวจสอบ
ทะเบียนข้อมูล
สิ่งอำนวยความ
สะดวก ฯ 

5.แบบตรวจสอบ
งบประมาณเพ่ือ
การพัฒนาสิ่ง
อำนวยความ
สะดวก ฯ ใน
จังหวัด 

 
มิ.ย 2564 
 
 
 
 
มิ.ย. 2564 
 
 
 
 
 
ก.ค. 2564 
 
 
 
ก.ค. 2564 
 
 
 
ก.ค. 2564 
 
 
 
 

20,000 บาท 1. น.ส.ขนิษฐา   
แสงโยธี 
2. นายณัฐพร    
อินต๊ะวิกุล 
3. น.ส.พรหมรี  
โวหาร  
4.นายรณชัย   
 ชาวบ้านซ่อง 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

จำเป็นพิเศษ 
ของผู้เรียนแต่
ละบุคคล 
 
3. พัฒนา
ระบบการ
ให้บริการ สื่อ 
และสิ่งอำนวย
ความสะดวก
อื่นใดทาง
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. จัดอบรมชี้แจงการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก ฯ 
และการกรอกคูปอง 
 
 
 
 
 
 
 
9. จัดทำกิจกรรมธนาคารสื่อในการผลิตสื่อ และนวัตกรรม 
(ครูผลิตสื่อคนละ 3 ชิ้นตลอดปีการศึกษา) 
 
10. ติดตาม ประเมินผล ประสานงานการให้บริการสิ่ง
อำนวยความสะดวก ฯนำมาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข            
ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรที่จัดการ 
ศึกษาสำหรบัคนพิการสามารถขอรับสื่อ สิง่อำนวยความ
สะดวก และบริการอื่นใดทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

6. ครูและบุคลากร 
จำนวน 47 คน ท่ีจัด
การศึกษาสำหรับคน
พิการมีความรู้ ความ
เข้าใจสามารถขอรับ
สื่อ สิ่งอำนวยความ
สะดวก และบริการ
อื่นใดทางการศึกษา
อย่างเป็นระบบ 
9. สถานศึกษามีสื่อ
จำนวน 141 ชิ้น 
 
10.นักเรียน 309 
คน ได้รับสิ่งอำนวย
ความสะดวกฯที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการจำเป็น
พิเศษของนักเรียน
แต่ละบุคคล 
 
1.ร้อยละ 80 ครู
และบุคลากรที่จัด
การศึกษาสำหรับคน
พิการมีความรู้ ความ
เข้าใจสามารถขอรับ

6. ตรวจสอบการ
กรอกข้อมูล การ
ขอรับสิ่งอำนวย
ความสะดวก ฯ 
และการกรอก
คูปอง 

 
 
 
9. บันทึกการส่งสื่อ 
 
 
10. การประเมิน

ความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
1. การนิเทศ กำกับ 

ติดตามผล 
 
 
 

6. แบบตรวจสอบ
การกรอกข้อมูล 
การขอรับสิ่ง
อำนวยความ
สะดวก ฯ และ
การกรอกคูปอง 

 
 
 
9. แบบบันทึกการ

ส่งสื่อ 
 
10. แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
1. แบบบันทึกการ

นิเทศ กำกับ 
ติดตามผล 

 
 

ก.ค 2564 -
ก ย2565 
 
 
 
 
 
 
 
ก.ย. 2564– 
เม.ย 2565 
 
ธ.ค 2454– 
เม.ย 2565 
 
 
 
 
 
 
ก.ค 2564-
เม.ย 2565 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
2. นักเรียนที่ขอรับสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ได้รับสิ่ง
อำนวยความสะดวก ฯที่สอดคล้องกับความต้องการ
จำเป็นพิเศษ ของนักเรียนแต่ละบุคคล 
 
 
 
3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  5 จังหวัด
สุพรรณบุรี มรีะบบการให้บริการ สื่อ และสิง่อำนวยความ
สะดวกอื่นใดทางการศึกษาท่ีเหมาะสม และรวดเร็ว ตรง
ตามความต้องการของครูบุคลากรที่จัดการ 
ศึกษาสำหรบัคนพิการและนักเรียน  
 
 
 

สื่อ สิ่งอำนวยความ
สะดวก และบริการ
อื่นใดทางการศึกษา
อย่างเป็นระบบ 
2.ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนได้รับสิ่ง
อำนวยความสะดวก 
ฯที่สอดคล้องกับ
ความต้องการจำเป็น
พิเศษของนักเรียน
แต่ละบุคคล 
3. ร้อยละ 80 ของ
ครูบุคลากรที่จัด
การศึกษาสำหรับคน
พิการและนักเรียนที่
ใช้บริการงานบริการ
สิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการ 
และความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษา 
(ระบบคูปอง
การศึกษา) มีความ
พึงพอใจในระดับ ดี 
 
 

 
 
 
 
2. การประเมิน

ความพึงพอใจ
ของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

 
 
 
3.การประเมิน

ความพึงพอใจ
ของครูบุคลากรที่
จัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ
และนักเรียนที่ใช้
บริการสิง่อำนวย
ความสะดวกฯ  

 
 
 
 

 
 
 
 
2. แบบประเมิน

ความพึงพอใจ
ของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

 
 
 
3. แบบประเมิน

ความพึงพอใจ
ของครูบุคลากร
ที่จัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ
และนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
พ.ย 2564-
เม.ย 2565 
 
 
 
 
 
พ.ย 2564-
เม.ย 2565 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

13.งานการ
ให้บริการให้
คำปรึกษา แนะ
แนวช่วยเหลือ
และส่งต่อ
ผู้เรียนตาม
ความต้อง
จำเป็นของแต่
ละบุคคล 
 

เพ่ือพัฒนางาน
งานการให้
คำปรึกษา 
แนะแนว
ช่วยเหลือ และ
พัฒนารูปแบบ
กระบวนการ
การให้บริการ
ช่วงเชื่อมต่อ
และการส่งต่อ 

เชิงปริมาณ 
1.จัดทำแผนงาน กิจกรรม และปฏิทินการปฏิบัติงานให้
คำปรึกษาแนะแนวช่วยเหลือและส่งต่อผู้เรียนตามความ
ต้องจำเป็นของแต่ละบุคคลปีละ 1 ครัง้ 
2.ประเมินคัดกรองคนพิการเพ่ือส่งต่อไปรับบริการในศูนย์
การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการที่บ้าน  295 คน 
3.ให้บริการช่วงเชื่อมต่อกับผู้เรียนจำนวน 295 คน 
4.จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนะแนวทางเลือกใน
การการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียน เดือนละ 1 ครั้ง 
5.ประเมินพัฒนาการคนพิการที่ผ่านการฟ้ืนฟูเตรียมความ
พร้อมจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ และประสาน ส่งต่อคน
พิการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 295 คน 
6.จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโดยครู
แนะแนวเทอมละ 1 ครั้งและเชิญวิทยาการมาให้ความรู้
เก่ียวกับโรงเรียนที่รับเข้าศึกษาต่อปีละ 2 ครั้ง 
7. สรุปรายงานผลการดำเนินงานของงานการให้บริการให้
คำปรึกษา แนะแนวช่วยเหลือและส่งต่อผู้เรียนตามความ
ต้องจำเป็นของแต่ละบุคคล ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
   ผู้ปกครองได้รับบริการการให้คำแนะนำปรึกษาทำให้
ผู้เรียนได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อและบริการส่งต่อด้านการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ บริการทางการแพทย์  
การศึกษา สงัคม และอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภา 

1.ร้อยละ 80 ของ
ผู้ปกครองได้รับ
คำปรึกษา แนะแนว
ช่วยเหลือ การ
ให้บริการช่วง
เชื่อมต่อ และส่งต่อ
ผู้เรียน ตามความ
จำเป็นต้องการของ
แต่ละบุคคลในด้าน
ต่างๆ 
2.ร้อยละ 80 ของ
ผู้ปกครองและ
ผู้เรียนมีความพึง
พอใจในงานการ
ให้บริการให้
คำปรึกษา แนะแนว
ช่วยเหลือและส่งต่อ
ผู้เรียนตามความ
ต้องจำเป็นของแต่
ละบุคคล 
 

1.การรายงานผลส่ง
ต่อผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

1.แบบรายงานผล
ส่งต่อนักเรียน
และการบริการ
ช่วงเชื่อมต่อ 

 
 
 
 
 
 
2.แบบประเมิน

ความพึงพอใจ
ต่องานการ
ให้บริการให้
คำปรึกษา แนะ
แนวช่วยเหลือ
และส่งต่อผู้เรียน
ตามความต้อง
จำเป็นของแต่ละ
บุคคล 

 

มิถุนายน 
2564-
เมษายน 
2564 
 
 
 
 
 
 
เมษายน 
2564 

3,000 บาท น.ส.วรันธร 
 มีแก้ว  
น.ส. ชญานิศ      
ศรีมณ ี
น.ส. วันเพ็ญ 
วรรณกิจ 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

14. งานการจัด
การศึกษา
สำหรับเด็กใน
โรงพยาบาล 

เพ่ือพัฒนา
กระบวนการ
จัดการศึกษา
สำหรับคน
พิการของศูนย์
การเรียน
สำหรับเด็กใน
โรงพยาบาล 

 

เชิงปริมาณ 

1.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเด็กศูนย์การเรียนสำหรับเด็ก
ในโรงพยาบาล 1 เล่ม 
2.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเด็กศูนย์การเรียนสำหรับ
เด็กในโรงพยาบาล 1 เล่ม 
3.พัฒนากระบวนการ การจัดการศึกษาสำหรับเด็กใน
โรงพยาบาล 
4.ให้บริการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กเจ็บป่วย
โรคทั่วไปและเด็กเจ็บป่วยโรคเรื้อรังในโรงพยาบาล 
5.สรุปรายงานโครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กใน
โรงพยาบาล 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 

ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลมีกระบวนการจัด
การศึกษาและให้กระบวนการพัฒนาเด็กเจ็บป่วยโรค
ทั่วไปและเด็กเจ็บป่วยโรคเรื้อรงัตามคู่มือและมีปฏิทินการ
ปฏิบัติงานและสรุปการรายงานโครงการศูนย์การเรียน
สำหรับเด็กในโรงพยาบาลทำให้การปฏิบัติงานเกิด
ประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ 

1.ร้อยละ 80 ของ
เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังมี
ผลการพัฒนา
ศักยภาพตาม
แผนการจัด
การศึกษาเฉพาะ
บุคคล  
2.ร้อยละ 80 
นักเรียนที่มารับ
บริการในโครงการ
ศูนย์การเรียน
สำหรับเด็กใน
โรงพยาบาลมี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดีข้ึน 
3.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เก่ียวข้องมีความ
พึงพอใจต่อโครงการ
ศูนย์การเรียน
สำหรับเด็กใน
โรงพยาบาล 
 
 
 
 

1.แผนการจัดการ
ศึกษาเฉพาะ
บุคคล 

 
 
 
 
2.การประเมิน

สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

3.การประเมิน
ความพึงพอใจ
โครงการศูนย์การ
เรียนสำหรับเด็ก
ในโรงพยาบาล 

4.รายงานผลการ
ดำเนินงานศูนย์
การเรียนสำหรับ
เด็กใน
โรงพยาบาล 

 

1.แบบประเมิน
ความสามารถ
พ้ืนฐานนักเรียน
ศูนย์การเรียน
สำหรับเด็กใน
โรงพยาบาล 

 
2.แบบประเมิน

สุขภาพกายและ
สขุภาพจิต 

3.แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
โครงการศูนย์
การเรียนสำหรับ
เด็กใน
โรงพยาบาล 

4.เล่มรายงานผล
การดำเนินงาน
ศูนย์การเรียน
สำหรับเด็กใน
โรงพยาบาล 

พ.ค.64 
 
 
 
 
 
 
พ.ค.64 
 
 
มิ.ย.64 

- 
เม.ย 65 
 
 
 
เม.ย.65 
 
 
 
 
 

เงินนอก
งบประมาณ 
(กระทรวง
สาธารณสุข) 

1.นาย 
นพธนพงษ์   
ภูรัชต์ธนาธิป 
2.น.ส.รพีแพรว   
ชาดิษฐ์    
3.น.ส. 
ณภัทร์สรลั  
ดิสเฟลด์ 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

15. งานหน่วย
บริการ 
(ทั้ง 4 หน่วย) 

1. เพ่ือพัฒนา
กระบวนการ
การจัด
การศึกษา
สำหรับคน
พิการของ
หน่วยบริการ 
 

เชิงปริมาณ 
1. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 1 ฉบับ 
2. รับสมัครนักเรียนพิการและด้อยโอกาส ที่อยู่ในพื้นที่
บริการของหน่วยบริการจำนวน 4 หน่วย 
3. ค้นหานักเร ียนพิการและด้อยโอกาสที ่อยู ่ในพื ้นที่
บริการของหน่วยบริการจำนวน 4 หน่วย 
4. จ ัดและส่งเสร ิม  สนับสนุนการศึกษาในลักษณะ
ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention 
: EI) และเตรียมความพร้อมของเด็กพิการที่หน่วยบรกิาร
ของศูนย์การศึกษาพิเศษทั้งที่บ้านและชุมชนจำนวน 125 
คน  
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: 
IEP) เพ่ือขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับเด็กพิการที่
หน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษทั้งที่บ้านและชุมชน
จำนวน 125 คน 
6. บริการช่วงเชื่อมต่อ(Transitional Services) สำหรับ
เด็กพิการที่หน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษทั้งที่
บ้านและชุมชนจำนวน 125 คน 
7. จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 
8. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยบริการเกี่ยวกับ
การจัดทำบัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ การควบคุม การ
ตรวจสอบพ ัสด ุทะเบ ียนเด ็กพ ิการ แหล ่ง เร ียนรู้  

 
1. ร้อยละ 100 ของ
น ักเร ียนม ีผลการ
พัฒนาศักยภาพตาม
แ ผ น ก า ร จั ด
การศ ึ กษา เฉพาะ
บุคคล 
 
2. ร ้อยละ 80 ของ
คร ูผ ู ้สอนมีการจัด
กระบวนการการ
เรียนการสอนอย่าง
เ ป ็ น ร ะ บ บ ต า ม
ห ล ั ก ส ู ต ร ข อ ง
สถานศึกษา 
 
3. ร ้อยละ 80 ของ
ผู ้ปกครองมีความ
พ ึ ง พ อ ใ จ ก า ร
ให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม 

 
4. ร้อยละ 100 ของ
หน่วยบริการได้รับ

 
1. การประเมินผล
ก า ร พ ั ฒ น า
ศักยภาพผู้เรียน 
 
 
 
2 .  การประ เมิน
การจัดทำแผนการ
จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น รู้
รายบุคคล 
 
 
3 .  การประ เมิน
ความพึงพอใจการ
ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร
ช ่วยเหล ือระยะ
แรกเริ่ม 
 
 
 
 
4 .  ก า ร น ิ เ ท ศ 
กำกับ ติดตาม 

 

 
1. แบบประเมิน
ตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะ
บุคคล 
 
 
2. แบบประเมิน
การจัดทำแผนการ
จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น รู้
รายบุคคล 
 
 
3. แบบประเมิน
ความพึงพอใจการ
ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร
ช ่วยเหล ือระยะ
แรกเริ่ม 
 
 
 
 
4 .  แ บ บ น ิ เ ท ศ 
กำกับ ติดตาม 

 

 
มิ.ย.2564 –
เม.ย.2565 

 
 
 
 

มิ.ย.2564 –
เม.ย.2565 

 
 
 
 

ต.ค.2564, 
เม.ย.2565 

 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย.2564 –
เม.ย.2565 

 

80,000 1.น.ส.นิตา ศรีภุมมา 
2.น.ส.อรพิน ศรีเกตุ
สุข 
3. นายพัศพงศ์ สังข์
ประเสริฐ 
4.นายสันติ แว่นแก้ว 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่ให้บริการสำหรับเด็กพิการใน
พ้ืนทีข่องหน่วยบริการทั้ง 4 หน่วย 
9. หน่วยบริการจำนวน 4 หน่วยมีภาคีเครือข่ายทีเ่ข้มแข็ง 
โดยมีการทำก ิจกรรมร ่วมก ันอย่างต ่อเน ื ่อง  มีการ
แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ร ่วมกัน มีนวัตกรรมที่เกิดจากการ
ทำงานเครือข่าย และมีการสรุปบทเรียนร่วมกัน(เพ่ือ
จัดทำแผนปีต่อไป) 
10. พัฒนาสภาพแวดล้อมของหน่วยบริการจำนวน 4 
หน่วยให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
11. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานหน่วยบริการสังกัดสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื ่อส ่งเสร ิมและพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรงานหน่วยบริการ จำนวน 20 
คน  
12. นิเทศหน่วยบริการปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
 
เชิงคุณภาพ 
หน่วยบริการมีระบบในการดำเนินการที่ชัดเจน ทำให้ครู
และบุคลากรสามารถดำเนินงานและปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนในหน่วยบริการสามารถ
พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 

การน ิ เทศ  กำกับ 
ติดตาม 

 
5.  หน ่ วยบร ิ ก า ร
จำนวน 4 หน่วย มี
ผลการนิเทศกำกับ 
ติดตามตั ้งแต่ร้อย
ละ 80 ข้ึนไป 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

16. งานให้
ความช่วยเหลือ
เด็กด้อยโอกาส
และเด็กพิการ
เป็นกรณี พิเศษ 

เพ่ือค้นหาเด็ก
พิการ เด็กด้อย
โอกาส ใน    
จ.สุพรรณบุรี  
ให้ได้รับบริการ
ทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง
  

เชิงปริมาณ 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือ
เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 1 
ฉบับ 
2. จัดทำแผนงานกิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน  
ปีละ 1 ครั้ง 
3. ลงพ้ืนที่ค้นหาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสหรือเด็กที่ถูก
ทอดทิ้ง ปีการศึกษาละ 1 ครัง้ 
4. ให้ความช่วยเหลือเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสหรือเด็กที่
ถูกทอดทิ้งรวมทั้งการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
การศึกษา การแพทย์ ด้านอาชีพ 
5.สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 
 
เชิงคุณภาพ 
เด็กพิการเด็กด้อยโอกาสหรือเด็กที่ถูกทอดทิ้งได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. มีแผนปฏิบัติการ
คู่มือปฏิบัติงาน 
ปฏิทินปฏิบัติงาน   
2. ร้อยละ80 ของ
เด็กพิการ เด็กด้อย
โอกาสหรือเด็กที่ถูก
ทอดทิ้ง ได้รับ
บริการช่วยเหลือ
ทางด้านการศึกษา 
การแพทย์ ด้าน
อาชีพ อย่างถ่ัวถึง 
3. มีการสรุป
รายงานผลการ
ดำเนินงานของงาน 

 
1. การตรวจสอบ

เอกสาร 
 
2. การบันทึก

เอกสารให้บริการ
ช่วยเหลือเด็ก
พิการ 

 
 
 
 
3. การตรวจสอบ

รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

 

 
1. แบบตรวจสอบ

เอกสาร 
 

2. แบบบันทึก
เอกสารให้บริการ
ช่วยเหลือเด็ก
พิการ 

 
 
 
 
3. แบบรายงานผล

การปฏิบัติงาน 
 

 
มิ.ย. 64 
 
 

ก.ค. 64 
- 

มี.ค. 65 
 
 
 
 
 
เม.ย. 65 

 
20,000 บาท 

 
1.นายสหพัฒน์   
เชยล้อมขำ 
2.น.ส.           
ศศินัฏฐ์   
ชูขาว 
3.น.ส.         
ชญานิศ   
ศรีมณ ี
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

17.งานนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 

1. พัฒนา
ระบบ
กระบวนการ
นิเทศภายในให้
มีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
1. จัดทำแผนการนิเทศการปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร

วิชาการ 1 ฉบับ 
2. จัดทำปฏิทินการนิเทศการปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร

วิชาการ 1 ฉบับ 
3. นิเทศการปฏิบัติงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4. จัดประชุมสะท้อนผลการนิเทศการปฏิบัติงาน ภาค

เรียนละ 1 ครั้ง 
5. จัดทำสรุปรายงานการนิเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 
เชิงคุณภาพ 

    ครูและบุคลากรในกลุ่มบริหารงานวิชาการสามารถ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกำหนด และถูกต้องเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 80 ของงาน
ในกลุ่มบริหารงาน
วิชาการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการที่
กำหนดไว้ 

2. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรในกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ
มีความพึงพอใจต่อ
งานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

1.การนิเทศ
ปฏิบัติงานในกลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

 
2.การประเมิน
ความพึงพอใจต่อ
การนิเทศงาน
นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

1.แบบนิเทศการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
2.แบบประเมิน

ความพึงพอใจ
ต่อการนิเทศงาน
นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

มิ.ย.2564 –
เม.ย.2565 
 
 
 
 

เดือน 
มีนาคม 
2565 

2,000 บาท 1. นางวัชรี  
ชนินทยุทธวง
  

2.น.ส.สุกัญญา              
อินทมา 

3. น.ส.พิกุล
ทำบุญตอบ 

4. น.ส.ขนิษฐา               
แสงโยธี  
5. นายวรรณธนุ      
วรรณกิจ 

 



แผนปฏิบัติการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2564 

  40 
 

ส่วนที่ 4.1 แผนการดำเนินงานประจำตามโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  

4.1.2 แผนการดำเนินงานประจำตามโครงสร้างกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช ้
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.งานแผน 
ปฏิบัติการ
และ
สารสนเทศ 

เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศของ
กลุ่มบริหารงาน
ท่ัวไปให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการและ
มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 คำส่ัง 
2. จัดทำแผนงบประมาณในการ
ดำเนินงาน 1 แผน 
3. จัดทำแผนปฏิบัติงานของกลุ่ม
บริหารท่ัวไป 1 แผน 
4. จัดทำปฏิทินการดำเนินงานของ
กลุ่มบริหารท่ัวไป จำนวน 1 ฉบับ 
5. จัดทำ รวบรวมเอกสารต่างๆท่ี
ต้องใช้ในการบริหารท่ัวไป 
6. จัดทำคู่มือ เอกสารประกอบการ
ปฏิบัติงาน 1 เล่ม 
7. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงาน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
จัดทำข้อมูลได้เป็นปัจจุบันและเป็น
ระบบอย่างถูกต้องและประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 ของกลุ่ม
บริหารงานท่ัวไป
ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการและ
สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
ร้อยละ 80 ของ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานแผนปฏิบัติ
การและสารสนเทศ 

- การรายงาน
ผลการ
ดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการ
และสารสนเทศ 
 
 
- การประเมิน
ความพึงพอใจ 

- แบบการนิเทศ
งานแผนปฏิบัติ
การและ
สารสนเทศกลุ่ม
บริหารงาน
ท่ัวไป 
 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

1 มิ.ย.64 - 
30 เม.ย.65 

500 นายสุเมท   
สว่างอารมณ์ 
นายสหภัฒน์   
เชยล้อมขำ 
นางสาววรรณี   
สุทธิวงษ์สา         
นายพัฒนากร  
คำด้วง 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช ้
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.งานอาคาร
สถานท่ี 

1. เพื่อจัด
สภาพแวดล้อม
อาคารสถานท่ีท่ี
เอื้อและอำนวย
ความสะดวกต่อ
การรับบริการ
ตามประเภทของ
ความพิการและ
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ให้ผู้พิการ
เข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

เชิงปริมาณ 
1.จัดทำวางแผนงานอาคารสถานท่ี 
จัดทำแผนงาน /โครงการ/ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ชุด 
2. จัดทำระเบียบ หรือแนวปฏิบัติ
ควบคุม การใช้อาคารสถานท่ี การใช้
น้ำ ใช้ไฟฟ้าการบำรุงรักษาอาคาร
สถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์ 1 เล่ม 
3. ประชุมช้ีแจงให้บุคลากรเกิดความ
ตระหนักและร่วมมือในการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4. จัดให้บริการด้านอาคารสถานท่ี
และสาธารณูปโภค แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของศูนย์ฯ 
ผู้เกี่ยวข้อง และบุคคลอื่นท่ัวไป เมื่อ
มีการขอใช้อาคารสถานท่ี และ
สาธารณูปโภค รวมทั้งอำนวยความ
สะดวกในการใช้โดยไม่ขัดต่อ
ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
5. พัฒนาควบคุม บำรุงรักษา และ
ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี ให้อยู่ใน

ร้อยละ 80 ของผู้มารับ
บริการมีความพึงพอใจ
ต่องานอาคารสถานท่ี 
 
 
ร้อยละ 80 ครูและ
บุคลากรและนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมรักษ์โลก 

- นิเทศงาน
อาคารสถานท่ี 
- ประเมินความ
พึงพอใจ 
 
-บันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม
รักษ์โลก 
 
-การรายงานผล
ดำเนินโครงการ 
 
 

- แบบนิเทศ
งานอาคาร
สถานท่ี 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
-แบบบันทึกการ
เข้าร่วมกิจกรรม
รักษ์โลก 
 
-รายงานผล
ดำเนินโครงการ 

1 มิ.ย. 64 
– 

30 เม.ย 65 

40,000 นายสุเมท   
สว่างอารมณ์ 
นายวรรณธน ุ
วรรณกิจ 
นายสหภัฒน์  
เชยล้อมขำ       
นางสาวนิรดา
จันทฤกษ์ 
นายชนินทร์ 
ศรีส่อง            
นางสาวกนกอร 
สว่างอารมณ์ 
นายรณชัย  
ชาวบ้านซ่อง   
นายณัฐพร 
อินต๊ะวิกุล 
นายพัฒนากร 
คำด้วง 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช ้
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

สภาพสะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น และ
สวยงามพร้อมใช้งาน 
6. จัดกิจกรรมรักษ์โลก จำนวน 1 
ครั้ง 
7. ประเมินผล ศึกษา วิเคราะห์ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงาน 
8. สรุป และรายงานผลการ
ดำเนินงานเสนอผู้บริหารเพื่อหาแนว
ทางแก้ไข การปรับปรุงพัฒนางานให้
ดียิ่งขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุร ี
มีอาคาร สถานท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมปลอดภัย เอือ้ต่อการจัด
กิจกรรมของนักเรียนตามสภาพ 
ความพิการ 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช ้
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3.งานรักษา
ความปลอดภัย 
 

เพื่อจัดระบบ
รักษาความ
ปลอดภัย เพื่อให้
ผู้เรียนได้รับความ
ปลอดภัยในการ
รับบริการสูงสุด 

เชิงปริมาณ 
1. จัดทำคู่มืองานรักษาความ
ปลอดภัยประจำปีการศึกษา 2564 
จำนวน 1 เล่ม 
2. ประชุมช้ีแจงครูและบุคลากรท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีเวรปีละ 2 ครั้ง 
3. จัดทำคำส่ังปฏิบัติหน้าท่ีเวรปีละ 
1 ฉบับ 
4. จัดทำสมุดบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ี
เวร จำนวน 4 เล่ม/เดือน 
5. ตรวจสอบระบบรักษาความ
ปลอดภัย จำนวน 2 ครั้ง/เดือน 
6. ทำระบบปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ จำนวน 2 ครั้ง/ภาคเรียน 
7. กำกับ นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติ
หน้าท่ีเวรทุกวัน 
8. จัดทำสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน 1 เล่ม/ภาคเรียน 
 
เชิงคุณภาพ 
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 

ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 80 ของผู้ท่ี
เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่องานรักษาความ
ปลอดภัย 
 

- การบันทึกเวร
หอพักนักเรียน 
- การบันทึกเวร
เข้า – ออก
ประตูหน้า 
-ตรวจสอบ
ระบบความ
ปลอดภัย 
- การรายงานผล
การดำเนินงาน 
 
- การประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

- สมุดบันทึกเวร
หอพักนักเรียน 
- สมุดบันทึกเวร
เข้า - ออก
ประตูหน้า 
- แบบ
ตรวจสอบ
ระบบความ
ปลอดภัย 
- รายงานผล
การดำเนินงาน 
 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

1 ม.ิย 64 
30 เม.ย. 65 

2,000 นายพัฒนากร  
คำด้วง 
นายสุเมท   
สว่างอารมณ์       
นายรณชัย  
ชาวบ้านซ่อง 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช ้
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5 จังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติหน้าท่ี
เวรประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.อาคารสถานท่ีสภาพแวดล้อม 
นักเรียน ครู บคุลากร และ
ผู้ปกครองได้รับความสะดวกและมี
ความปลอดภัย 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช ้
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. งาน
ยานพาหนะ 

ให้บริการด้าน
ยานพาหนะแก่ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาของ
ศูนย์ฯ ผู้ปกครอง
เด็กพิการและ
ติดต่อประสานงาน
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เป็นไปตาม
ระเบียบของทาง
ราชการ 

เชิงปริมาณ 
1. จัดทำระบบการขอใช้รถยนต์
ส่วนกลาง 1 ระบบ 
2. บำรุงดูแลรักษาสภาพรถยนต์ส่วน 
กลางจำนวน 9 คัน 
3. จัดทำสรุปรายงานการขอใช้รถ
ประจำเดือนจำนวน 1 เล่ม 
4. จัดทำรายงานการดำเนินงาน
ยานพาหนะ 1 เล่ม 
5. จัดทำคำส่ังแต่งต้ังพนักงานขับ
รถยนต์ส่วนกลาง 
เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
ศูนย์ฯ ผู้ปกครองเด็กพิการได้รับ
บริการยานพาหนะ เพื่อติดต่อ
ประสานงานและจัดกิจกรรมต่างๆของ
ศูนย์ฯ ด้วยความปลอดภัย 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 ของรถยนต์
ส่วนกลางมีความพร้อม
ในการใช้งาน 
 
 
ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรได้รับบริการ
จากงานยานพาหนะ 
อย่างครบถ้วน 
 
ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน
ยานพาหนะ 

- การตรวจ 
ความพร้อมของ
รถยนต์และ 
รถจักรยานยนต์ 
 
- การรายงานผล
การดำเนินงาน 
 
 
 
- การประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 

-แบบตรวจ 
ความพร้อมของ
รถยนต์และ 
รถจักรยานยนต์ 
 
-รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 
 
 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

14,000 นายชนินทร์      
ศรีส่อง 
นายพัฒนากร  
คำด้วง  
นายสหภัฒน์   
เชยล้อมขำ   
นางสาวณัฐพร  
เล็กสวัสด์ิ 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช ้
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5. งาน
สัมพันธ์
ชุมชนและ
เครือข่าย
วิเทศ
สัมพันธ์ 

เสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน 
องค์กรภาครัฐ 
และเอกชน ให้มี
ส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
1. จัดทำแผนงาน/โครงการ จำนวน 
1 แผน 
2. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน/โครงการ 
จำนวน 1 ฉบับ 
3. เสริมสร้างความเข้าใจ และ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์ฯกับ
ชุมชน/ต่างประเทศ เช่น จัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน จัดประชุมผู้ปกครอง
ประจำเดือนการจัดกิจกรรมพาผู้นำ
ชุมชนไปทัศนศึกษา หรือดูงาน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคน
พิการ  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการดำเนินงานต่างๆแก่
ชุมชน/ ต่างประเทศ จำนวน 7 ครั้ง 
4. ให้บริการและให้ความร่วมมือกับ
ชุมชน เช่น ให้บริการด้านอาคาร
สถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์ ให้บริการ
ทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ร่วม
ดำเนินกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี 
และวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ 

ร้อยละ 80 ของ
หน่วยงาน องค์กร
ภาครัฐ และเอกชน มี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 
 

- สรุปผลการ
ดำเนินงาน
สัมพันธ์ชุมชน
และเครือข่าย
วิเทศสัมพันธ์ 
 
- การประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

- สมุดบันทึก
การเซ็นเย่ียม 
- สมุดบันทึก
การศึกษาดูงาน 
 
 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

1 มิ.ย. 64- 
31 พ.ค. 65 

5,000 นางสาววรันธร  
มีแก้ว 
นางสาวณัฐพร 
เล็กสวัสด์ิ 
นางสาวศศิธร 
พงษ์เพียร 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช ้
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ตลอดจนให้บริการและความร่วมมือ
กับชุมชนในการดำเนินกิจกรรมทาง
สังคมอื่นๆ ตามโอกาสอันควร 
5. ประสานขอความช่วยเหลือ หรือ
ความร่วมมือจากชุมชน เช่น ด้าน
อาคารสถานท่ี ส่ิงอำนวยความสะดวก 
และวัสดุอุปกรณ์ การจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ การ
เตรียมความพร้อมเด็กพิการ และ
กิจกรรมส่งเสริมทางการศึกษา จำนวน 
30 ครั้ง 
6. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในการ
ดำเนินงานสัมพันธ์ชุมชน/
ต่างประเทศ จำนวน 1 เล่ม 
7. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่
ชุมชน บุคคล หน่วยงาน องค์กรท่ีทำ
คุณประโยชน์แก่ศูนย์ฯรวมถึงองค์กร
ต่างประเทศ จำนวน 2 ครั้ง 
8. ประเมินผล สรุป และรายงานผล
การดำเนินงานสัมพันธ์ชุมชน 
จำนวน 1 เล่ม 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช ้
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 
เชิงคุณภาพ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรีความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ 
และเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช ้
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6.
ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่
  

พัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ์ 
การดำเนินงาน
โดยใช้ช่องทาง
ต่าง ๆ ท่ี
หลากหลาย 

เชิงปริมาณ 
1. จัดทำปฏิทินและแผนปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ 
2. จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ท่ีจำเป็น
สำหรับงานประชาสัมพันธ์ 
3. ดำเนินงานตามปฏิทินและ
แผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 
4. ดำเนินการประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน ผ่านช่องทางท่ี
หลากหลาย 
5. บริการข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้มา
ติดต่อในส่วนท่ีไม่เป็นความลับ 
6. จัดทำทะเบียนคุมส่ือ เอกสาร 
และแผ่นผับประชาสัมพันธ์ 
7. จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ เพื่อ
เผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน ส่วน
ราชการ และสถานศึกษา 
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 

ร้อยละ 80 ของ ส่ือ 
เอกสาร อุปกรณ์ 
ประชาสัมพันธ์ อยู่ใน
สภาพท่ีพร้อมใช้ ได้รับ
การดูแล 
 
ร้อยละ 80 ของบุคลากร
ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ี
เป็นปัจจุบัน  
มีการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ และเป็น
ปัจจุบัน 
 
มีวารสารประชาสัมพันธ์ 
และเผยแพร่แก่
หน่วยงานต่าง ๆ ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 

- การสำรวจ 
 
 
 
 
 
- การสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
- การติดตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบบสำรวจ
ความพร้อมของ
อุปกรณ์งาน
ประชาสัมพันธ์ 
 
 
- แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
- แบบติดตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 มิ.ย 64  - 
30 เม.ย. 65 
 

1,900 นางสาวนิรดา 
จันทฤกษ์       
นายพัฒนากร  
คำด้วง  
นางสาวกนกอร  
สว่างอารมณ์ 
นายชนินทร์  
ศรีส่อง        
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช ้
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เชิงคุณภาพ 
งานประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี มีระบบประชาสัมพันธ์ที่
มีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละ 80 ของบุคลากร
พึงพอใจต่องาน
ประชาสัมพันธ์ของ
ศูนย์ฯ 

 
-การประเมิน
ความพึงพอใจ 
- การรายงานผล
การดำเนินงาน 

 
-การประเมิน
ความพึงพอใจ 
-รายงานผล
ดำเนินงาน  
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช ้
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

7.งาน
อนามัย 

1.เพื่อให้บริการ
เวชภัณฑ์ 
อุปกรณ์ ท่ี
เพียงพอต่อ
นักเรียน ครูและ
บุคลากร 
2.เพื่อให้นักเรียน 
ครูและบุคลากรมี
สุขนิสัยและ
ปฏิบัติตนให้มี
สุขภาพอนามัยท่ี
สมบูรณ์ แข็งแรง 

เชิงปริมาณ 
1.จัดทำปฏิทินคู่มือการปฏิบัติงาน
จำนวน 1 เล่ม 
2.จัดทำคู่มือระเบียบปฏิบัติการใช้
ห้องพยาบาลจำนวน 1 เล่ม 
3.จัดซื้อเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับงานอนามัย 
4.ใหค้วามรู้เรื่องสุขภาพอนามัยและโรค
ต่างๆ ตามฤดูกาล ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
5.จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี
แก่ผู้เรียนและบุคลากรใน
สถานศึกษาปีละ 1 ครั้ง 
6.จัดทำเล่มรายงานผลการ
ปฏิบัติงานอนามัยประจำปี 
เชิงคุณภาพ 
1.ศูนย์ฯมีสถานท่ีดูแลรักษา
สุขอนามัยท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ 
อนามัย่และบุคลากรได้รับความรู้
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกาย นำ
ความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาตนเอง
ให้มีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์ 
แข็งแรง ปลอดภัย 

ร้อยละ80 ของผู้เรียน 
ครูและบุคลากรท่ีมี
สุขภาพอนามัย แข็งแรง 
สมบูรณ์ 
 
ร้อยละ80 ของ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่องานอนามัย  
 

- การตรวจ
สุขภาพประจำ 
 
 
 
- การประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
-การรายงานผล
การดำเนินงาน 

-แบบรายงาน
ผลการตรวจ
สุขภาพ 
 
 
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
-รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

1 มิ.ย.64- 
 30 มิ.ย.65 

8,000 นางสาววรรณี 
สุทธิวงษ์สา 
นางทิพาพร  
ชีพนุรัตน ์
นางสาวรรณพร 
เวียงจันทร์ 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช ้
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

8.งานโภชนาการ เพื่อเสริมสร้างให้
ผู้เรียนมีสุขนิสัย 
และปฏิบัติตน
เพื่อให้มีสุขภาพ
อนามัยท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง 

เชิงปริมาณ 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการ โดยเน้นท่ี
สถานท่ีท่ีถูกสุขลักษณะและคุณภาพ
ด้านโภชนาการของอาหาร จำนวน 
1 คำส่ัง 
2. จัดรายการอาหารประจำวัน และ
ควบคุมการจัดอาหารให้เป็นไปตาม
หลักโภชนาการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
3. ควบคุมตรวจสอบคุณภาพอาหาร
และปริมาณให้เพียงพอ 
4. ให้ความรู้ ด้านสุขภาพอนามัย
และโภชนาการ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
5.ประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องใน
การจัดโภชนาการและความ
ปลอดภัย ของทรัพย์สินในโรงหุงต้ม/
โรงประกอบอาหาร 
6. ตรวจสุขภาพคนครัว และความ
สะอาดของห้องครัวให้ถูกสุขลักษณะ
ตามหลักโภชนาการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
7. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานโภชนาการ จำนวน 1 
ครั้ง 

ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ได้รับบริการทาง
โภชนาการท่ีถูก
สุขลักษณะและคุณภาพ
ด้านโภชนาการของ
อาหารครบถ้วน 
 
ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน/ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานโภชนาการ 
 

- รายงานผล
การดำเนินงาน 
- แบบการสังเกต 
 
 
 
- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
 
-การายงานผล 
การดำเนินงาน 

- แบบนิเทศ
งานโภชนาการ 
- แบบสังเกต 
 
 
 
- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
 
-รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

1 มิ.ย.64  
- 

30 มิ.ย.65 

5,000 นางสาวนิรดา  
จันทฤกษ์       
นางสาวสิริลักษณ์  
ท้วมทอง 
นางสาววรรณพร  
เวียงจันทร ์
นางทิพาพร   
ชีพนุรัตน์
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช ้
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนท่ีมารับบริการภายในศูนย์ได้
โภชนาการถูกสุขลักษณะและ
คุณภาพด้านโภชนาการของอาหาร
ครบถ้วน 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช ้
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

9. งานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
1. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 1 เล่ม 
2. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
ประจำปี 1 เล่ม 
3. สำรวจเด็กพิการท่ียากจน และ
เด็กพิการท่ีมีปัญหา หรือมีพฤติกรรม
ท่ีไม่เหมาะสม ปีละ 1 ครั้ง 
4. จัดประชุมวางแผนให้ความ
ช่วยเหลือปีละ 2 
5. ดำเนินการดูแลช่วยเหลือเด็กพิการ
ท่ียากจน และเด็กพิการท่ีมีปัญหา 
หรือมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
เชิงคุณภาพ 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้รับ
ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 ของระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนมี
การดำเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

-การประเมิน
ความพึงพอใจ 
-การสำรวจ 
-การรายงานผล
การดำเนินงาน 
 

-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
-แบบสำรวจ 
-รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 

1 มิ.ย 64  - 
30 เม.ย. 65 
 

1,000 นางสาวกนกอร 
สว่างอารมณ์ 
นางสาวศศิธร  
พงษ์เพียร 
นางสาวรันธร  
มีแก้ว 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช ้
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

10.
โสตทัศนูปกรณ์ 

เพื่อพัฒนาระบบ
โสตทัศนูปกรณ์
ให้เป็นระบบ
เหมาะสมทันสมัย
ทำให้การใช้งาน
สามารถใช้ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
1.จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
โสตทัศนูปกรณ์ประจำปีการศึกษา
2564 1 เล่ม 
2. จำทำระบบจองห้องประชุม
ออนไลน์ 1 ระบบ 
3. บำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ท้ังหมด 1 ครั้งต่อภาคเรียน 
4. สรุปรายงายการดำเนินงาน 1 
เล่ม 
 
 
เชิงคุณภาพ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ได้รับการพัฒนาให้
เป็นระบบเหมาะสมทันสมัยทำให้
การใช้งานสามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

ร้อยละ 80 ครู 
บุคคลากร และนักเรียน
มีความพึงพอใจในการ
ให้บริการงาน
โสตทัศนูปกรณ์ 
 

-การประเมิน
ความพึงพอใจ 
-การรายงานผล
การดำเนินงาน 

-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
-รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

1 มิถุนายน 
64- 31 
พฤษภาคม 
64 

5,000 นายชนินทร์  
ศรีส่อง 
นายพัฒนากร  
คำด้วง 
นายนายรณชัย 
ชาวบ้านช่อง 
นายณัฐพร 
อินต๊ะวิกุล 



แผนปฏิบัติการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2564 

  56 
 

ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช ้
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

11. งาน
กิจกรรม
นักเรียน 

เพื่อจัดกิจกรรม
บูรณาการ
ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้
ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะตาม
ความถนัดและ
ความสามารถ 
 

เชิงปริมาณ 
1. จัดทำปฏิทินกิจกรรมตาม
แผนงาน จำนวน 1 ฉบับ 
2. จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน ตามกิจกรรมจำนวน 13 
คำส่ัง 
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน จำนวน 13 
กิจกรรม ดังนี ้
3.1 วันไหว้ครู (วันพฤหัสบดี) 
3.2 วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 
3.3 วันเฉลิมพระชนพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
3.4 วันแม่แห่งชาติ 
3.5 วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร      
3.6  วันออกพรรษา / วันปิย
มหาราช 
3.7 วันลอยกระทง 
3.8 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
(วันพ่อ) 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
การพัฒนาทักษะตาม
ความถนัดและ
ความสามารถอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ 
ร้อยละ 80  ของผู้ท่ี
เกี่ยวข้องพึงพอใจต่อ
งานกิจกรรมนักเรียน 

-บันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
-ติดตามผลการ
ดำเนินงาน 
 
 
-การประเมิน
ความพึงพอใจ 

-แบบบันทึกการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
-รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 
 
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

1 มิถุนายน 
2564 – 30 
เมษายน 
2565 

50,525 นางสาววันเพ็ญ 
วรรณกิจ 
นางทิพาพร  ชีพ
นุรัตน์   
นางสาวมิรันตี  
ศรีน้ำเงิน     
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช ้
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3.9 วันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ 
3.10 วันมาฆบูชา 
3.11 วันสงกรานต์ 
3.12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.13 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  
4.จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
จำนวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะตาม
ความถนัดและความสามารถด้วย
กิจกรรมบูรณาการท่ีหลากหลาย ทำ
ให้มีพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมาย 
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช ้
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

12. งาน
ระดมทุน
และ
ทรัพยากร 

เพื่อระดมทุนและ
ทรัพยากรจากทุก
ภาคส่วนในการ
สนับสนุนการ
ดำเนินงานของ
การพัฒนา
ศักยภาพเด็ก
พิการ 

เชิงปริมาณ 
1.จัดทำแผนงาน/โครงการ/ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 1 แผน 
2. ประสานงานระดมทรัพยากรจาก
ทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐและเอกชน 
10 หน่วยงาน 
3. จัดทำบัญชี/รายการทรัพยากรท่ี
ได้จากการระดมทุน 1 เล่ม 
4. จัดทำข้อมูลนักเรียนพิการท่ีขาด
แคลนทุนทรัพย์ 1 เล่ม 
5. รายงานผลการดำเนินงาน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีทุนการศึกษา
เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนท่ีขาด
แคลนและนำมาใช้ในการจัดสร้าง
แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนและคุณภาพชีวิตของ
ผู้เรียนดีขึ้น 
 
 
 

1. ร้อยละ 80 ของ
ทรัพยากรท่ีได้รับจาก
การระดมทุนนำมาใช้ได้
ตรงกับความต้องการ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 5 จงหวัด
สุพรรณบุรีและนักเรียน 
2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้ปกครองนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการ
ได้รับสนับสนุน
ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการ 
 

-การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดมทุนและ
ทรัพยากร 
 
 
 
-การประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

- แบบรายงาน
การดำเนินงาน
ระดมทุนและ
ทรัพยากร 
 
 
 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

1 มิ.ย 64  - 
30 เม.ย. 65 
 

1,000 1. นายพัฒนากร  
คำด้วง 
2. นายสุเมท   
สว่างอารมณ์       
3. นายรณชัย  
ชาวบ้านซ่อง       
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช ้
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

13. งาน
ธุรการและ
สารบรรณ 

1. เพื่อดำเนินการ
สนับสนุนให้
ภารกิจหลักของ
องค์กรและ
อำนวยความ
สะดวกแก่
บุคลากรและ
บุคคลภายนอก 
ให้ได้รับความ
สะดวกในการ
ติดต่อ
ประสานงาน 

เชิงปริมาณ 
1. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน จำนวน 1 
ฉบับ 
2. ลงทะเบียนหนังสือรับและหนังสือ
ส่ง จำนวน 3,000 ฉบับ 
3. จัดทำทะเบียนคุมการออกคำส่ัง
ศูนย์ฯ 1 เล่ม 
4. จัดทำและจัดเก็บแฟ้มงานสาร
บรรณและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ
งานสารบรรณ 5 ประเภท 
5. จัดทำระเบียบวาระการประชุม 
และรายงานการประชุมประจำเดือน 
จำนวน 12 ครั้ง 
6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
จำนวน 1 เล่ม 
 
เชิงคุณภาพ 
งานธุรการและงานสารบรรณ
ดำเนินการอย่างเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ 
 
 

ร้อยละ 90 ของเอกสาร
งานธุรการและสาร
บรรณสามารถ
ดำเนินงานได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตาม
กำหนดเวลา 
ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากร พึงพอใจต่องาน
ธุรการและสารบรรณ 

- การตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
- การประเมิน
ความพึงพอใจ
ต่องานธุรการ
และสารบรรณ 
 
-การายงานผล
การดำเนินงาน 
 

- แบบนิเทศการ
ปฏิบัติงาน
ธุรการและสาร
บรรณ 
 
 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ต่องานธุรการ
และสารบรรรณ 
 
-รายงานผล 
การดำเนินงาน 

1 มิ.ย. 64 –  
31 พ.ค. 65 

1,000 นางสาว 
เด่นนภา ชาไชย 
นางสาวมิรันตี 
ศรีน้ำเงิน 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช ้
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

14.งานการ
นิเทศ 
ติดตาม
ประเมินและ
รายงานผล 

พัฒนาระบบ
กระบวนการ
นิเทศภายในให้มี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
1. จัดทำเครื่องการนิเทศภายใน 
จำนวน 1 เล่ม 
2. จัดทำปฏิทินการนิเทศภายใน 
จำนวน 1 เล่ม 
3. ประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนิน 
และการนิเทศภายในภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
4. จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
นิเทศภายใน จำนวน 1 ฉบับ 
5. ดำเนินการนิเทศภายใน งาน/ 
โครงการ กลุ่มบริหารท่ัวไป ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง  
6. ประชุมสะท้อนการนิเทศ กำกับ 
ติดตาม การปฏิบัติงาน ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง  
7. จัดทำสรุปรายงานผลนิเทศ
ภายใน จำวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
- งานประจำตามโครงสร้างกลุ่ม
บริหารงานท่ัวไป จำนวน 14 งาน มี
การปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบ

- ร้อยละ 90 ของงาน
ตามโครงสร้างกลุ่ม
บริหารงานท่ัวไปได้รับ
การนิเทศกำกับติดตาม 
ประเมินผล 
- ร้อยละ 90 ของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่องานการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผล 
 

- การนิเทศ
ภายใน 
 
 
 
- การประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
- การายงานผล
การดำเนินงาน 

- แบบนิเทศ
ภายใน 
 
 
 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
-รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

1 มิ.ย. 64 – 
30 เม.ย 65 

500 นางวัชรี   
ชนินทยุทธวงศ์ 
นางสาวสุกัญญา  
อินทมา 
นายสุเมท  
สว่างอารมณ์ 
นายสหพัฒน์  เชย
ล้อมขำ 
นายพัฒนากร 
คำด้วง 
นางสาววรรณี  สุทธิ
วงษ์สา  
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช ้
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว้มีผล
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนมี
ประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 4.1 แผนการดำเนินงานประจำตามโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  

4.1.3 งานประจำกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.งาน
แผนปฏิบัติ
การและ
สารสนเทศ   

1. เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการงาน
แผนปฏิบัติการและ
สารสนเทศบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
1.จัดทำแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 1 เล่ม 
2.จัดทำปฏิทินแผนปฏิบัติการและ
สารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 
1 เล่ม 
3.จัดทำคู่มือแผนปฏิบัติการและ
สารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคลจำนวน 
1 เล่ม 
4. แบบนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานกลุ่ม จำนวน 1 ชุด 
5. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
จำนวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานบุคคลดำเนินงานอย่างเป็น 
ระบบเป็นไปตามแผนปฏิบัติการกลุ่ม
บริหารงานบุคคลทำให้การบริหารจัดการ
สถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
1.มีแผนปฏิบัติการคู่มือ
ปฏิบัติงาน ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน  และ
รายงานผลแผนปฏิบัติ
การและสารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
จำนวนอย่างละ  1 เล่ม 
 
 
 
 
2. ร้อยละ 80 ของผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง มีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานแผนปฏิบัติ
การและสารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
 

 
1.การตรวจเอกสาร
เอกสารคู่มือ
ปฏิบัติงานปฏิทิน
ปฏิบัติงานและ
รายงานผลแผนปฏิบัติ
การและสารสนเทศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
การประเมินความพึง
พอใจในการ
ปฏิบัติงานแผนปฏิบัติ
การและสารสนเทศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 
1.แบบตรวจ
เอกสารเอกสาร
คู่มือปฏิบัติงาน
ปฏิทิน
ปฏิบัติงานและ
รายงานผล
แผนปฏิบัติการ
และสารสนเทศ
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
เม.ย.64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม.ย. 65 
 

 
- 

 
1 นายนพธนพงษ์ 
ภูรัชต์ธนาธิ 
2 นางณัฐฐินันท์    
น้อยมา 
3 น.ส.ดวงรัตน์ 
ยาแสง 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.งานสรร
หา บรรจุ 
และแต่งต้ัง 

1.เพ่ือสนับสนุนให้ครู
และบุคลากรได้รับการ
สรรหา บรรจุ และ
แต่งต้ังในตำแหน่งที่
สูงข้ึน 

เชิงปริมาณ 
1.วางแผนการจัดอัตรากำลังครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีจำนวน
เพียงพอและเหมาะสม ปีการศึกษาละ 1 
ครั้ง  
2.จัดองค์กรโครงสร้างการบริหารงาน 
จัดทำทำเนียบครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา กำหนดหน้าท่ี และวิธีการ
ดำเนินงานของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาร่วมกับฝ่ายบริหาร 
จำนวน 1 ฉบับ 
3.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร การทำ
สัญญาจ้าง การบรรจุและแต่งตั้งครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษาละ 2 
ครั้ง 
4. การปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีบรรจุ หรือเข้าทำงานใหม่          
ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
 5. การนิเทศ ติดตาม ประเมินครูผู้ช่วย
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ปี
การศึกษาละ 2 ครั้ง 
 6. ดำเนินการเก่ียวกับการเลื่อนตำแหน่ง 
เลื่อนระดับ การเพ่ิมวุฒิ และการปรับวุฒิ 
 7. ดำเนินการเรื่องการโอน การย้าย การ
สับเปลี่ยนอัตรา ปีการศึกษาละ 2 ครัง้ 

1.ร้อยละ 100 ของครู
และบุคลากรได้รับการ
สรรหา บรรจุแต่งต้ังตรง
ตามสาขาวิชาท่ี
สถานศึกษากำหนดด้วย
ความบริสุทธิยุติธรรม 
 
 
 
2.ร้อยละ 80 ของผู้ที่
เก่ียวข้องที่มีความพึง
พอใจต่องานสรรหา 
บรรจุและต้ังต้ัง 

1.การตรวจสอบ
ข้อมูลบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
2.การประเมินความ
พึงพอใจต่องานสรร
หา บรรจุ และแต่งต้ัง 

1.แบบตรวจสอบ
ข้อมูลบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
2.แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ต่องานสรรหา 
บรรจุ และ
แต่งต้ัง 

มิ.ย.2564
ตลอดปี

การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

ก.ย.2564/
มี.ค.2565 
ตลอดปี

การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-- 
 

1 น.ส.ดวงรัตน์   
ยาแสง     
2 นายนพธนพงษ์   
ภูรัชต์ธนาธิป 
3 น.ส.กนกอร   
สว่างอารมณ์  
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

  8. ดำเนินการขอมีบัตรประจำตัว
ข้าราชการ บัตรคุรสุภา และบัตรอื่นๆ 
 9.  ส ่ ง เสร ิม และสน ับสน ุนคร ู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยการเข้ารับการอบรม 
ประช ุมส ัมมนา ศ ึ กษาด ู ง าน และ
การศึกษาต่อ ในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี 
ไม่ต่ำกว่าคนละ 20 ชม./ปัการศึกษา 
 10. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
11. ดำเนินการเกี ่ยวกับการขอลาออก
จากราชการ การพ้นจากราชการของ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
 12. ดำเนินการขอยกเว้นหรือผ่อนผัน
การเข้ารับราชการทหาร 
 13. การรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
บุคลากร จำนวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
1.ครูและบุคลากรได้รับการสรรหา บรรจุ
แต่งต้ัง ได้ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด 
2.ครูและบุคลากรได้รับการนิเทศ กำกับ 
ต ิ ดตามท ี ่ เป ็ นระบบทำให ้ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

    
 

เม.ย.2565 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3.งาน
ทะเบียน
ประวัติ
บุคลากร 

1.เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการงาน
ทะเบียนประวัติ
บุคลากร 

เชิงปริมาณ 
1.จ ัดทำเอกสารหล ักฐานการปฏิบ ั ติ
ราชการ และหลักฐานที่เกี ่ยวข้อง เช่น  
- บัญชีลงเวลาปฏิบ ัต ิราชการ 6 เล่ม  
- ทะเบียนคุมการขออนุญาตออกนอก
สถานที ่1 เล่ม 
2.จ ัดทำสถิต ิว ันลาหยุดราชการของ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปีพร้อมเก็บหลักฐาน รวมทั้งสรุป 
1 เล่ม 
3.จัดทำแฟ้มประวัติของบุคลากรทุกคน
ให้เป็นปัจจุบัน 85 แฟ้ม 
4.จัดทำทะเบียนควบคุมการเกษียณอายุ
ราชการ 1 เล่ม 
5.รายงานและสรุปข้อมูลทะเบียนประวัติ
ครูและบุคลากร 
เชิงคุณภาพ 
1.ครูและบุคลากรมีแฟ้มทะเบียนประวัติ
อย่างเป็นระบบมีความชัดเจน มี
ประสิทธิภาพและสามารถค้นหาได้ 
 

1.งานทะเบียนประวัติ
บุคลากรมีข้อมูลของ
บุคลากรที่ชัดเจนครบ
ถ้วยถูกต้อง 
 
 
2.ร้อยละ 80 ของครู
และบุคลากร พึงพอใจ
ต่อการปฏิบัติงาน
ทะเบียนประวัติ
บุคลากร 

1การบันทึกข้อมูลของ
บุคลากรทาง
การศึกษา 
 
 
 
2การประเมินความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานทะเบียน
ประวัติบุคลากรทาง
การศึกษา 

1.แบบบันทึก
ข้อมูลของ
บุคลากรทาง
การศึกษา 
 
 
2.แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ต่อการ
ปฏิบัติงาน
ทะเบียนประวัติ
บุคลากรทาง
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

จัดซื้อแฟ้ม
ประวัติ 85 
แฟ้ม 
8,500 บาท 

1 น.ส.สิริลักษณ์   
ท้วมทอง 
2 นายนพธนพงษ์  
ภูรัชต์ธนาธิป 
3 น.ส.มิรันตี   
ศรีน้ำเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



แผนปฏิบัติการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2564  

 

   66 
 

ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4.งาน
พัฒนาครู 
บุคลากร
และ
ผู้เก่ียวข้อง 

เพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มคีวามรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการ
จัดการศึกษาสำหรับคน
พิการและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
1.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาครู บุคลากร
และผู้เก่ียวข้อง 2 ครั้ง/ปี 
2.สำรวจความต้องการ การพัฒนาของครู
บุคลากรและผู้เก่ียวข้อง จำนวน 85 คน 
3.จัดทำหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรม 
ผู้ดูแลคนพิการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
จำนวน 1 ชุด 
4.จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ และทักษะในการ
จัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ  
5.จัดกิจกรรมส่งเสริม/สนับสนุนวิทยากร
แกนนำและครูต้นแบบด้านการศึกษาเพ่ือ
คนพิการ 
6.นิเทศติดตามงานทุกงานเดือนละ 1ครั้ง 
7.สรุปผลการดำเนินงานจำนวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
ครู บุคลากรและผู้เก่ียวข้องศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี มคีวามรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ มีความ
รักสามัคคีสามารถปฏิบัติงานร่วมกันใน
สถานศึกษาได้อย่างมีความสุขและ

1.ร้อยละ 80 ของครู 
บุคลากรและผู้เก่ียวข้อง  
มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
และการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ 

.1การสังเกตการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
2.การนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน 
 
3.การประเมินความ
พึงพอใจ 

1แบบสังเกตการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
2แบบนิเทศการ
จัดการเรียนการ
สอน 
3แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ตลอดปี
การศึกษา 

2,000 1 น.ส.สิริลักษณ์   
ท้วมทอง  
2 นายนพธนพงษ์  
ภูรัชต์ธนาธิป 
3 น.ส.มิรันตี       
ศรีน้ำเงิน  
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผล 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5.งาน
สวัสดิการครู
และ
บุคลากร 

เพ่ือเสริมสร้างความรัก 
ความสามัคคีภายใน
หน่วยงาน 

เชิงปริมาณ 
1.จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน
สวัสดิการปีละ 2 ครั้ง 
2.จัดสวัสดิการสำหรับครูและบคุลากร
ทางการศึกษา เช่น 
- จัดสวัสดิการเครื่องแต่งกาย 
-สวัสดิการเรื่องการใหค้วามช่วยเหลือ 
การแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ 
ตัวอย่าง งานรับปริญญา 
- จัดสวัสดิการที่พักสำหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
3.กิจกรรมส่งเสริมขวัญและกำลังใจครู
และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบรุี อย่าง
น้อย10 ครั้ง/ปีการศึกษา 
4. จัดทำทะเบียนงานสวัสดิการ 1 ชุด 
5.สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
สวัสดิการครูและบคุลากร 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบรุี ได้รับ
สวัสดิการอย่างทั่วถึงเพ่ือเสริมสร้างความ
รัก ความสามัคคภีายในหน่วยงาน 
 

1.ร้อยละ 100 ของครู
และบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรีได้รบั
สวัสดิการอย่างทั่วถึง
เพ่ือเสริมสร้างความรัก 
ความสามัคคีภายใน
หน่วยงาน 
 
2.ร้อยละ 100 ของครู
และบุคลากรมคีวามพึง
พอใจในงานสวัสดิการ 

1. การรายงานผลการ
จัดทำทะเบียนงาน
สวัสดิการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในการจัดเก็บ
ข้อมูล 
 
 
 
 
2.การประเมินความ
พึงพอใจในงาน
สวัสดิการ 

1.บัญชีควบคุม
ทะเบียนงาน
สวัสดิการ 
 
 
 
 
 
 
 
2.แบบประเมิน
ความพึงพอใจใน
งานสวัสดิการ 

ตลอดปี
การศึกษา 

17,000 บาท 1 น.ส.กนกอร  
สว่างอารมณ์ 
2 น.ส.เด่นนภา  
ชาไชย 
3 น.ส.ศศิธร  
พงษ์เพียร 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6.งานวินัย
และรักษา
วินัย 

1.เสริมสร้างใหค้รูและ
บุคลากรปฏบิัติตาม
มาตรการวิชาชีพ 

เชิงปริมาณ 
1. จัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานวินัย  
2.จัดทำคู่มืองานวินัยและรักษาวินัย
จำนวน 1 เล่ม 
3. จัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับ
วินัยและรักษาวัยให้กับครูและบุคลากร 3
ช่องทาง ได้แก่ เฟซบุค ไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
4.ติดตามและสรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงานวินัยและรักษาวินัยจำนวน 1 
เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรมคีวามรู้เก่ียวกับ
ระเบียบวินัย จรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพแต่ละตำแหน่งและนำไป
ปฏิบัติงานทำให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ 
 
 
 

1.ร้อยละ 100 ของครู
และบุคลากรปฏิบัติตน
ตามระเบียบวินัย 
จรรยาบรรณได้อย่าง
ถูกต้อง 
 
 
2.ร้อยละ 100 ของครู
และบุคลากรไม่มีการ
กระทำที่ผิดระเบียบ
วินัย  

1. การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
2. รายงานผลทาง
วินัย 

1.แบบประเมิน 
ผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
 
2. แบบรายงาน
ทางวินัย 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

- 1 น.ส.สุกัญญา  
อินทมา  
2 น.ส.มิรันตี     
ศรีน้ำเงิน  
3 น.ส.วันวิสาข์  
ธชาภินทร์  
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

7. งาน
พิจารณา
ความดี
ความชอบ 

1เพ่ือพัฒนางาน
พิจารณาความดี
ความชอบอย่างเป็น
ระบบมีความชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
1. จัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานพิจารณาความดีความชอบ
จำนวน 1 ฉบับ 
2. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ ครูอัตราจ้าง และพ่ีเลี้ยงเด็ก
พิการตามระยะเวลาท่ีกำหนดจำนวน 2
ครั้ง/ปีการศึกษา 
3. ตรวจแฟ้มรายงานผลการปฏิบัติตน
และปฏิบัติงานจำนวน 79 เล่ม 
4. เสนอผลการประเมินการปฏิบัติงาน
เพ่ือขอเลื่อนเงินเดือน/ ค่าตอบแทน 2 
ฉบับ/ปีการศึกษา 
5. ประกาศผลระดับการประเมิน เพ่ือ
เป็นการยกย่อง เชิดชูบุคลากรที่ปฏิบัติตน
และปฏิบัติงานเป็นแบบอย่าง 2ฉบับ/ปี
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรได้รับการพิจารณาความดี
ความชอบด้วยความยุติธรรม โปร่งใส 
เป็นระบบทำให้ขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้มีความเจริญก้าวหน้า
ย่ิงๆข้ึนไป  

1. ร้อยละ 100     ของ
ครูและบุคลากรได้รับ
การรายงานการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทีเ่ป็นระบบมี
ความชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 
 
2. ร้อยละ 90 ของครู
พึงพอใจต่อ
กระบวนการพิจารณา
ความดีความชอบ 

1.ผลการปฏิบัติงาน
ประจำป ี
 
 
 
 
 
 
2.การประเมินความ
พึงพอใจต่อ
กระบวนการพิจารณา
ความดีความชอบ 

1.แบบ
ประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
2.แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อ
กระบวนการ
พิจารณาความดี
ความชอบ 

ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

- 1.ณัฐฐินันท์   
น้อยมา 
2.น.ส.ดวง
รัตน์  
 ยาแสง 
3.น.ส.นวพัชร์   
ชมตา 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

8. งาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ์

1. เพ่ือพัฒนางาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ์
ให้เป็นระบบมีความ
ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 
 
2. เพ่ือให้บริการครูด้าน
การขอเครื่องราช- 
อิสริยาภรณ ์

 

เชิงปริมาณ 
1. สำรวจ ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ครู และบุคลากทางการศึกษารที่อยู่
ในเกณฑ์สมควรได้รับการพิจารณา
เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 1 
ครั้ง/ป ี
2.จัดทำสมุดบันทึกประวัติการขอ
และการรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อิสริยาภรณ ์
จำนวน 1 เล่ม 
3.จัดทำการเสนอขอเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ ของข้าราชการครูและ
พนักงานราชการที่อยู่ในเกณฑ์ 
จัดทำการเสนอขอเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ ของข้าราชการครูและ
พนักงานราชการที่อยู่ในเกณฑ์ 
1ครั้ง/ป ี
4.จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการจ่าย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 1 ครัง้/ป ี
5.จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ส่งคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง  
1 ครั้ง/ป ี
6.จัดทำสรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน งานเครื่องราช- 
อิสริยาภรณ์ 1 เล่ม 

1.กร้อยละ 100 ของ
ครู และบุคลากรได้รับ
การเสนอช ื ่อขอรับ
พระราชทานเครื ่อง
ราช 
อ ิ ส ร ิ ย า ภ รณ ์ ต าม
เกณฑ์ที่กำหนด 
 
 
 
 
2.ร้อยละ 80 ของครู 
และบุคลากร 
มีความพึงพอใจต่อ
การ ให ้บร ิ การงาน
เครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ 

 

1. การสำรวจ
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

 
 
 
 
 
 

2. การประเมิน
ความพึงพอใจของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. แบบสำรวจ
ตรวจสอบ
คุณสมบัติของ
ครู และ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
2. แบบ
ประเมินความ
พึงพอใจของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

- นางณัฐฐินันท์ 
น้อยมา 
น.ส.สิริลักษณ์  
ท้วมทอง 
น.ส.กนกอร  
สว่างอารมณ์ 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 
เชิงคุณภาพ 
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดำเนินงานอย่าง
เป ็ นระบบ ม ี ความช ั ดเจน และมี
ประสิทธิภาพข้าราชการครูและพนักงาน
ราชการได ้ร ับการเสนอช ื ่อเพ ื ่อขอรับ
พระราชทานเครื ่องราชอิสริยาภรณ์ตาม
เกณฑ์ที่กำหนดทำให้มีขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

9.งาน
มาตรฐาน
วิชาชีพ และ
วิทยฐานะ 

 

1.เพ่ือส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากร 
มีมาตรฐานวิชาชีพและ
วิทยฐานะที่สูงข้ึนตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนด 
 

เชิงปริมาณ 
1.จัดทำคู่มือมาตรฐานตำแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะ จำนวน 1 เล่ม 
2.เสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ปีการศึกษาละ 
1 ครั้ง 
3.จัดทำทะเบียนข้อมูลสารสนเทศด้าน
ข้อมูลครูและบุคลากร จำนวน 1 เล่ม 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรอง
คุณสมบัติ และตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐาน จำนวน 1 ชุด 
5. จัดทำสรุปรายงานการกลั่นกรอง
คุณสมบัติและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ต่อผู้บังคับบัญชา  
จำนวน 1 ชุด  
6. จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
มาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ จำนวน 
1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้
เก่ียวกับการพัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพ
ทำให้นำไปสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพของ
แต่ละบุคคลตามความรู้ความสามารถและ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

1.ร้อยละ 80 ของครู
และบุคลากร ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้
เก่ียวกับมาตรฐาน
วิชาชีพและวิทยฐานะ 
 
 

1.การายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

แบบรายงานผล
การปฏิบัติงาน 

ก.ค.2564 
 
 
ต.ค.2564 
 
 
พ.ย.2564 
 
 
มี.ค.2565 
 
 
เม.ย.2565 
 
 
 
 

- 1 น.ส.ดวงรัตน์   
ยาแสง    
2 นายนพธนพงษ์   
ภูรัชต์ธนาธิป 
3 นางณัฐฐินันท์   
น้อยมา  
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

10.การจัดทำ
ขอรับเงินเพ่ิม
สำหรับ
ตำแหน่งที่มี
เหตุพิเศษ
ของ
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทาง 
การศึกษาท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ี
สอนคนพิการ 
พ.ศ.2556 
(พ.ค.ก.) 
ขอรับเงิน
ค่าตอบแทน
สำหรับ
ตำแหน่งที่มี
เหตุพิเศษ
ของครู
การศึกษา
พิเศษ 
(ค.ค.ศ.) และ
ขอรับเงินค่า
ตอบพิเศษ

1.เพ่ือพัฒนาระบบ
บริหารจัดการงาน
ทะเบียนและ
สารสนเทศของบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
1. จัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานการจัดทำขอรับเงินเพ่ิม
สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ(พ.ค.ก. 
ค.ค.ศ และพ.ค.ศ.) 1 ฉบับ 
2. สำรวจ ตรวจสอบคุณสมบัติของครู 
และบุคลากรที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ 
และมีวุฒิบัตรผ่านการอบรมด้านการ
สอนคนพิการ 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
3. จัดทำเอกสารประกอบการขอให้ได้รับ
พ.ค.ก. ต่อเน่ืองของข้าราชการใน
สถานศึกษาเดิม 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
4. จัดทำเอกสารประกอบการการขอให้
ได้รับพ.ค.ก. รายใหม่(3 เดือนหลังจาก
โอนย้าย หรือได้รับการบรรจุแต่งต้ัง) 1 
ครั้ง/ปีการศึกษา 
5. จัดทำเอกสารประกอบการขอรับเงิน
ค.ค.ศ.และพ.ค.ศ (พนักงานราชการ ครู
อัตราจ้าง) 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
งานการจัดทำขอรับเงินเพ่ิมสำหรับ
ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีสอนคนพิการ พ.ศ.2556 (พ.ค.ก.) 
ขอรับเงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มี

1.ร้อยละ 100 ของครู
และบุคลากรที่ผ่านการ
อบรมได้รับเงินเพ่ิม
สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษฯ(พ.ค.ก.,ค.ค.ศ. 
และ พ.ค.ศ.) 
 

1.การสำรวจ
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของครู และบุคลากร 
 

1.แบบสำรวจ
ตรวจสอบ
คุณสมบัติของครู 
และบุคลากร 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 
 

- 1นางณัฐฐินันท์  
น้อยมา 
2.น.ส.ดวงรัตน์   
ยาแสง 
3.น.ส.ศศิธร  
พงษ์เพียร 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

หรือเงินเพ่ิม
สำหรับ
ตำแหน่ง
พิเศษ  
(พ.ค.ศ.) 

เหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ 
(ค.ค.ศ.) และขอรับเงินค่าตอบพิเศษหรือ
เงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งพิเศษ (พ.ค.ศ.) 
ดำเนินการอย่างเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

11.งานการ
นิเทศ 
ติดตาม
ประเมิน
และรายงาน
ผล 

เพ่ือพัฒนาระบบ
กระบวนการนิเทศ
ภายในกลุ่มบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
1. จัดทำเครื่องมือการนิเทศภายใน 
จำนวน    
2. จัดทำปฏิทินการนิเทศภายใน จำนวน 
1 เล่ม 
3. ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน
และการนิเทศภายในภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4. จัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
นิเทศการปฏิบัติงาน  จำนวน  1  ฉบับ 
5. ดำเนินการนิเทศภายในงาน/โครงการ 
กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
6. ประชุมสะท้อนผลการนิเทศกำกับ
ติดตามการปฏิบัติงาน ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
7. จัดทำสรุปรายงานผลการนิเทศภายใน 
จำนวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
งานการนิเทศ ติดตามโครงสร้างกลุ่ม
บริหารงานบุคคลจำนวน 11 งาน มีการ
ปฏิบัติงานที่เป็นระบบ ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการทีก่ลุ่มบริหารงานบุคคล
กำหนดไว้ มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมี
ประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ 100 ของงาน
ตามโครงสร้างกลุ่ม
บริหารงานบุคคล ได้รับ
การนิเทศกำกับติดตาม
ประเมินผล 
 
 
2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เก่ียวข้องที่มีความพึง
พอใจต่องานนิเทศ
กำกับติดตาม
ประเมินผล 

1.การนิเทศภายใน 
 
 
 
 
 
 

2.การประเมินความ
พึงพอใจ 

1.แบบนิเทศ
ภายใน 

 
 
 
 

 
2.แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ครั้งที่ 1 ต.ค. 
64 
 

ครั้งที่ 2 มี.ค. 
65 

 
 

เม.ย. 65 
 

- 1.น.ส.สุกัญญา  
อินทมา 
2.นางวัชรี   
ชนินทยุทธวงศ์ 
3.นายนพธน
พงศ์    
ภูรัชต์ธนาธิป 
4.น.ส.ดวงรัตน์  
ยาแสง 
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ส่วนที่ 4.1 แผนการดำเนินงานประจำตามโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  

4.1.3 แผนการดำเนินงานประจำตามโครงสร้างกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 

ชื่องาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. งาน
แผนปฏิบัติ
การและ
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. เพื่อพัฒนางาน
งานแผนปฏิบัติการ
และสารสนเทศเป็น
ระบบมีความชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้บริการ
ข้อมูล และอำนวย
ความสะดวกครูใน
การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและ
สารสนเทศของกลุ่ม
บริหารแผนงานและ
งบประมาณ 

1. จัดทำแผนปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารแผนงานและ
งบประมาณ จำนวน 1 เล่ม 

2. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารแผนงานและ
งบประมาณ 
จำนวน 1 เล่ม 

3. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารแผนงานและ
งบประมาณ  
จำนวน 1 เล่ม 

4.จัดทำสารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานกลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ 

5. จัดทำสรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของแผนปฏิบัติ
การกลุ่มบริหารงบประมาณ 
จำนวน 1 เล่ม 
 

1. ร้อยละ 80 
ของโครงการ
ตามกลุ่ม
บริหารแผนงาน
และ
งบประมาณมี
ความถูกต้อง
ดำเนินการตาม
กำหนดเวลา 
2. ร้อยละ 80 
ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจ
ต่อการ
ปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการ
กลุ่มบริหาร 
แผนงานและ
งบประมาณ 
 

การวิเคราะห์
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานของ
แผนปฏิบัติการ
กลุ่มบริหาร
แผนงานและ
งบประมาณ  
 
ความพึงพอใจผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

แบบรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงานของ
แผนปฏิบัติ 
การกลุ่มบริหาร
แผนงานและ
งบประมาณ 
 
 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

เม.ย.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
เม.ย.65 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 1.น.ส.นวพัชร์ ชมตา 
2 น.ส.มณฑา คชาชัย 
3 นางปุณยนุช   
ศิริโรจนมงคล  
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

งาน
แผนปฏิบัติ
การและ

สารสนเทศ 
(ต่อ) 

เชิงคุณภาพ 
งานแผนปฏิบัติการและ
สารสนเทศ  ดำเนินงาน
อย่างเป็นระบบ เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร
แผนงานและงบประมาณจะ
ทำให้การบริหารจัดการ
สถานศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. งานศูนย์
ข้อมูลและ
ระบบ
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้
สามารถใช้ประโยชน์
ได้รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานศูนย์
ข้อมูล และระบบสารสนเทศ 
1 เล่ม 

2. จัดทำระบบเก็บข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 1 
ระบบ 

3. จัดทำคู่มือการใช้งาน
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร 1 เล่ม 

4. จัดประชุมให้ความรู้การ
นำระบบข้อมูลสารสนเทศไป
ใช้ 1 ครั้ง (1วัน) 

5. ติดตามการนำระบบ
ข้อมูลสารสนเทศไปใช้ 1 
ครั้ง/ภาคเรียน 

6. สรุปรายงานการ
ดำเนินงานศูนย์ข้อมูลระบบ
สารสนเทศ จำนวน 1 เล่ม 

 

1.ร้อยละ 80 
ของครู 
บุคลากร 
สามารถนำ
ข้อมูลเข้าระบบ
ได้อย่างถูกต้อง 
 
2. ร้อยละ 80 
ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องท่ีมี
ความพึงพอใจ
ต่องานศูนย์
ข้อมูลและ
ระบบ
สารสนเทศ 
 

ตรวจสอบข้อมูล
ในระบบ 
 
 
 
 
 
ความพึงพอใจผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

แบบตรวจสอบ
การนำเข้า

ข้อมูล 
 
 
 
 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

เม.ย.64 
 
 

 
 
 
 

เม.ย.65 

5,000 นายชนินทร์ 
ศรีส่อง 
นางสาวกนกอร   
สว่างอารมณ์  
นายพัฒนากร คำด้วง 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 
เชิงคุณภาพ 
ศูนย์มีระบบสารสนเทศท่ี
สามารถใช้ประโยชน์ได้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. งาน
การเงิน 

1. เพื่อให้งานการเงิน 
มีการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ มีความ
ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อควบคุมการ
ปฏิบัติงานการเงินให้
ถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการและ
ตรวจสอบได้ 

1.จัดทำทะเบียนคุมการเบิก 
- จ่ายเงินงบประมาณ โดย
แยกตามประเภทและหมวด
เงินทุกประเภท 
2.จัดทำทะเบียนคุม
รายละเอียดเกี่ยวกับการ
อนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ 
3. จัดทำปฏิทินการจ่าย
เงินเดือน 
4. จัดทำเอกสารการเบิก 
(ขบ. 02) และรายละเอียด
ประกอบการเบิกเงินหมวด
ต่าง ๆ 
5. จัดทำเอกสารการจ่ายเงิน 
(ขจ. 05)  
ทุกเดือน รวบรวมหลักฐาน
การล้างหนี้ และรายงาน
สถานะทางการเงินท่ีเป็น
ปัจจุบันเพื่อเสนอให้ฝ่าย
บริหารรับทราบและรายงาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1. งบประมาณ
ร้อยละ 100 มี
การเบิกจ่ายท่ี
ถูกต้องตาม
ระยะเวลา 
 
 
 
2. งานการเงิน
จัดทำ
เอกสารรายงาน
สถานะการเงิน
ได้อย่างถูกต้อง
ตาม
กำหนดเวลา 

3. ร้อยละ 80 
ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจ
ต่องานบัญช ี
 

1. ตรวจสอบ
ทะเบียนคุมเช็ค
และตรวจสอบ 
ทะเบียนคุมการ
เบิกจ่าย 
 
 
 
2. ตรวจสอบ
เอกสารการขอ
เบิก (ขบ.02)
และตรวจสอบ
เอกสารการ
จ่ายเงิน       
(ขจ.05) 

ความพึงพอใจผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

แบบตรวจสอบ 
ทะเบียนคุมเช็ค
และตรวจสอบ 
ทะเบียนคุม
การเบิกจ่าย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ตลอดปี 
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
ตลอดปี 
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

เม.ย.65 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 1 น.ส.นวพัชร์ ชมตา 
2 น.ส.ณัฐพ เล็กสวัสด์ิ 
3 นายณัฐพร อินต๊ะวิกลุ 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6. นำส่งเงินโดยใช้ Pay in 
Slip หรือระบบอื่นๆ แล้ว
บันทึกในระบบภายใน 5 วัน 
7. ดำเนินการเกี่ยวกับการ
ขอรับเงินสวัสดิการต่าง ๆ
ของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ  
(ค่าช่วยเหลือบุตร/ค่า
การศึกษาบุตร/ค่า
รักษาพยาบาล) 
8. ตรวจสอบเอกสารการรับ/
การจ่ายเงิน ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ 
8. ตรวจสอบเอกสารการรับ/
การจ่ายเงิน ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ 
9. ดำเนินการจัดทำ ภงด.3 /
ภงด.53 ส่งสรรพากรพื้นท่ี 
10. ดำเนินการจ่ายตรง
เงินเดือนตามปฏิทินของ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 
11. จัดทำทะเบียนคุมและ
ออกใบเสร็จรับเงิน รวมทั้ง
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ทะเบียนคุมเช็คตามระเบียบ
ทางราชการ 
12. เบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ
สำหรับครูซึ่งดำรงตำแหน่ง
ครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ก. 
และ  พ.ค.ศ.) ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 
13. สรุปและรายงานผลการ
รับ  จ่ายเงินงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณ 
เชิงคุณภาพ 
1. งานการเงินมี
ประสิทธิภาพมีความถูกตอง
รวดเร็วในการเบิก 
2. จายเงินทุกประเภททําให
เกิดสภาพคลอง และมีเงิน
หมุนเวียนใช้จายอยาง 
เพียงพอในวงเงินท่ีจํากัด 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5. งานบัญชี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เพื่อพัฒนางาน
บัญชีให้เป็นระบบมี
ความชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี  
มีผลการปฏิบัติงาน
บัญชีถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

1. จัดทำบัญชีเง ินสดในมือ 
และบัญชีเงินฝากธนาคารทุก
บัญชีท่ีใช้ในระบบ GFMIS 
2. จัดทำบัญชีเงินฝากคลัง 
3. จัดทำบัญชีลูกหนี้เงินยืม
ใน/นอกงบประมาณและ
ลูกหนี ้เง ินยืมเง ินฝากออม
ทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ 
4.  จ ัดทำบ ัญช ีส ินทร ัพย์/
บัญชีวัสดุคงคลัง 
5. จัดทำบัญชีใบสำคัญค้าง
จ่าย 
6. จัดทำบัญชีเจ้าหนี้การค้า
ส่วนราชการ/เจ้าหนี้การค้า
บุคคลภายนอก 
7. จัดทำบัญชีพักที่ไม่มียอด
คงค้าง 
8. จัดทำรายงานบัญชีผิดดุล 
9. ตรวจสอบงบทดลองทุก
เดือน และจัดส่งให้ สตง. 
10. สรุปรายงานการเบิกจ่าย
งบประมาณประจำเดือน ส่ง
ให้ ผ ู ้ อ ำน วยการ ใ ห้ เ ป็ น
ปัจจุบันทุกเดือน 

1. ร้อยละ 80 
ของคะแนน
การประเมิน
การปฏิบัติงาน
ด้านบัญชี
ภาครัฐ 
 
2. ร้อยละ 80 
ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจ
ในการ
ปฏิบัติงานบัญชี 

การตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

ประเมินความพึง
พอใจผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

แบบตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
 

 
 
 
 

เม.ย.65 

2,000 น.ส.ณัฐพร เล็กสวัสด์ิ 
นายณัฐพร  อินต๊ะวิกุล 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

งานบัญชี 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 .  ประชาส ั มพ ั น ธ ์ ง บ
ทดลองทุกเดือน 
12. บันทึกรายการบัญชีแยก
ประเภทท่ัวไป             
(บช.01) 
13. จัดทำงบกระทบยอดเงิน
ฝากธนาคารท ุกบ ัญช ี ให้
ถูกต้องทุกเดือน 
14. จัดทำทะเบียนคุมการ
เบิกจ่ายเงินให้เป็นปัจจุบัน
ทุกเดือน 
15. จัดทำทะเบียนคุมเงิน
ประจำงวดให้เป็นปัจจุบันทุก
เดือน 
16. จัดทำทะเบียนคุมเงินสด
ให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน 
17. จัดทำทะเบียนคุมเงิน
นอกงบประมาณ (แบบ 8, 
แบบ 9) ให้เป็นปัจจุบันทุก
เดือน 
18. จัดทำรายงานจัดทำ
สรุปผลการประเมินบัญชีผล
การประเมินการปฏิบัติงาน
บัญชี ส่งสำนักการคลัง และ 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

งานบัญชี 
(ต่อ) 

คลังจังหวัด รอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน 
 
เชิงคุณภาพ 
งานบัญชีมีผลการดำเนินงาน
ท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบันทำ
ให้การปฏิบัติงานบัญชีตาม
เกณฑ์การประเมิน 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6. งานพัสดุ
และสินทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 

เพื่อพัฒนางานพัสดุ
และสินทรัพย์ให้เป็น
ระบบชัดเจนมี
ประสิทธิภาพและ
เป็นปัจจุบัน 
 
 
 

1. จัดทำแผนปฏิบัติการ/
ปฏิทินปฏิบัติงานพัสดุ 
จำนวน (1 ฉบับ) 
2. แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการ
จัดซื้อ  จัดจ้าง และตรวจรับ 
เปิดเผยราคากลางตาม
รายการขอเสนอจัดซื้อจัด
จ้างจำนวน  (1 ชุด) 

1.ร้อยละ 100 
ของงานพัสดุ
และสินทรัพย์
เป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

การตรวจสอบ
ทะเบียนคุม
ครุภัณฑ์การ
ตรวจสอบ
เอกสารชุดขอซื้อ 
-ขอจ้าง 
 
 

แบบตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

 

1 น.ส.มณฑา คชาชัย 
2 น.ส.ศศิธร พงษ์เพียร 
3 น.ส.วันวิสาข์         
ธชาภินทร์ 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. จัดทำบัญชีและทะเบียน
ครุภัณฑ์ ดำเนินการขึ้น
ทะเบียนท่ีราชพัสดุ จัดทำ
ทะเบียนอาคารส่ิงปลูกสร้าง
และการรื้อถอนอาคารส่ิง
ปลูกสร้าง 
4. จัดทำรายงานขอซื้อ - ขอ
จ้าง (PO) ตามรายการขอ
เสนอจัดซื้อจัดจ้าง  
5. จัดทำรูปแบบการติดตาม 
ดูแล ปรับซ่อม และ
บำรุงรักษาวัสดุเพื่อยืดอายุ
การใช้งาน (1 เล่ม) 
6. จัดทำรายงานดำเนินการ
ตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ
ประจำปี ปีละ    (1 ครั้ง) 

 

2. ร้อยละ 80 
ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องท่ีมี
ความพึงพอใจ
ต่องานพัสดุ
และสินทรัพย์ 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เม.ย.65 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

งานพัสดุและ
สินทรัพย์ 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ล้างบัญชีพักสินทรัพย์
ภายใน 10 วัน หลังจากการ
เบิกจ่ายเงินแล้ว 

8. การควบคุมพัสดุ (การเก็บ
รักษาพัสดุ/การเบิก-จ่าย
พัสดุ) จำนวน (1 เล่ม) 

9. การควบคุมพัสดุ (การยืม
พัสดุครุภัณฑ์)จำนวน (1 
เล่ม) 

10. โต้ตอบรายงานเอกสาร
ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับงานพัดสุ 
11. ประสานงานกับงาน
การเงิน และบัญชี 
 

เชิงคุณภาพ 
งานพัสดุและสินทรัพย์
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
ถูกต้องชัดเจน ส่งผลให้การ
บริหารจัดการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6. งาน
ควบคุม
ภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อใหค้รูสามารถ
จัดทำรายงานการ
ติดตามการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ
ติดตาม ปค.5) 

2. เพื่อใหค้รูสามารถ
จัดทำแบบประเมิน
การควบคุมภายใน
ด้วยตนเอง (แบบ 
CSA) 

3. เพื่อใหค้รูสามารถ
จัดทำรายงานการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ 
ปค.5) 
4. เพื่อให้ศูนย์ฯ มี
รายงานผลการ
ประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุม
ภายใน  
(แบบ ปค.4) 
 

เชิงปริมาณ 
1.จัดทำคำส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน 
2.จัดทำแผนงาน โครงการ 
และปฏิทินปฏิบัติงาน 
3.ดำเนินการประชุม
คณะกรรมการ วิเคราะห์
ความเส่ียง และจัดระบบ
ควบคุมภายใน 
4.ดำเนินการตามระบบ
ควบคุมภายในปีละ 1 ครั้ง 
5.ติดตามการประเมินผล 
การควบคุมภายใน 
6.ประเมินผล สรุป และ
รายงานการดำเนินงานแก่ผู้
ท่ีเกี่ยวข้อง 
7. รายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน 
8. หนังสือรับรองการ
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

1. ครูร้อยละ 
80 สามารถ
ดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
ได้อย่างถูกต้อง 

 
2. ร้อยละ 80 
ของผู้เกี่ยวข้อง
มีความพึงพอใจ
ต่อระบบการ
ควบคุมภายใน  

รายงานผลการ
ดำเนินงาน
ควบคุมภายใน 
 
 
 
ความพึงพอใจผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

แบบรายงาน
ผลการ
ดำเนินงาน
ควบคุมภายใน 
 
 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 
 

เม.ย.65 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2,000 1 นายนพธนพงษ์     
ภูรัชต์ธนาธิป 
2 น.ส.มณฑา คชาชัย 
3 น.ส.วันวิสาข์  
ธชาภินทร์ 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 .ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ี
ได้รับมอบหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. ร ้อยละ 80 ของระบบ
ควบคุมภายใน สามารถลด
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ได้ 
2. ร้อยละ 100 มีการ
รายงานผลงานควบคุม
ภายใน 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

8. งานการ
นิเทศ ติดตาม
ประเมินผล 
และรายงาน
ผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาระบบ
กระบวนการนิเทศ
ภายในให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. วางแผน เสนองาน/
โครงการ จัดทำแผนปฏิบัติ
การ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

2. จัดทำเอกสารแบบฟอร์ม
การนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

3. ดำเนินงานนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การประจำปีของ 

4 .ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป 

5 .ประเมินผล สรุป และ
รายงานผลการดำเนินงาน 
6 .ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 

1. ร้อยละ 100 
ของงานตาม
โครงสร้างกลุ่ม
แผนงานและ
งบประมาณ 
ได้รับการนิเทศ
กำกับติดตาม
ประเมินผล 
2. ร้อยละ 100 
ของผู้เกี่ยวข้อง
ท่ีมีความพึง
พอใจต่องาน
นิเทศกำกับ
ติดตาม
ประเมินผล 

การนิเทศภายใน 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมิน
ความพึงพอใจ 

แบบนิเทศ
ภายใน 

 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ครั้งท่ี 1 
1 ต.ค. 64 
ครั้งท่ี 2 

1 มี.ค. 65 
 
 
 
 

เม.ย. 65 
 

1,000 นางปุณยนุช  
ศิริโรจมงคล 
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ชื่องาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

งานการนิเทศ 
ติดตาม
ประเมินผล 
และรายงาน
ผล (ต่อ) 

เชิงคุณภาพ 
งานนิเทศติดตามโครงสร้าง
กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ จำนวน 8 งาน 
มีการปฏิทินการดำเนินงานท่ี
เป็นระบบ ดำเนินการตาม
แผนท่ีกำหนดไว้ มีการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนมี
ประสิทธิภาพ 
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4.2 แผนการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 1) โครงการส่งเสริมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริม
ความรู้การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กิจกรรมท่ี 1 
การประเมินคุณภาพ
ภายในโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กิจกรรมท่ี 2  
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 

 
 

1.เพื่อให้สถานศึกษา
ได้รับการประเมิน
คุณภาพภายในโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ  
2. เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1.สถานศึกษาได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายในโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ครั้งต่อปี
การศึกษา   
2. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
การนำระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาไปใช้ 1 ครั้ง 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษาได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายในโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูและบุคลากร
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา  

 
 
 

1. สถานศึกษาได้รับ
การประเมิน
คุณภาพภายในโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
 
 
 

2. ครูและบุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

 
 
 
1. การบันทึก
หลักฐาน/
ผลงานเชิง
ประจักษ์ 
สำหรับการ
ประเมินตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 
2.การประเมิน
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

 
 
 
1.แบบบันทึก
หลักฐาน/
ผลงานเชิง
ประจักษ์ 
สำหรับการ
ประเมินตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 
2.แบบประเมิน
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

 
 
 
16 มิ.ย. 64 

 – 
 17 มิ.ย. 64 

 

 

 

 
 

 
83,350 

 
 
 

นางสาววรรณี  
สุทธิวงษ์สา 
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2) โครงการส่งเสริมการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1  
จัดประชุมช้ีแจงปฏิทิน
การส่งงาน และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการจัดทำวิจัย
ในช้ันเรียน 
กิจกรรมท่ี 2  
อบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดทำ
วิจัยในช้ันเรียนให้
สามารถนำไปแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
ได้ 
กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ
ติดตาม ประเมินผล การ
จัดทำวิจัย และส่ือ
นวัตกรรม 

1. สร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจและ
กระบวนการ
จัดทำวิจัยใน
ช้ันเรียน 
2. พัฒนาครู
และบุคลากร
ให้มีความรู้
ความเข้าใจใน
การจัดทำวิจัย
ในช้ันเรียนให้
สามารถนำไป
แก้ไขปัญหา
และพัฒนา
ผู้เรียนได้ 
 

เชิงปริมาณ 
1.จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 1 ฉบับ 
2.จัดประชุมช้ีแจงปฏิทินการส่งงาน 
และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดทำวิจัย 
 3. จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดทำ
วิจัยในช้ันเรียน จำนวน 1 ครั้ง 
4.นิเทศติดตาม ประเมินผล การจัดทำ
วิจัยและส่ือนวัตกรรม  
ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
5. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรีมีงานวิจัยจำนวน 
50 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดทำวิจัยในช้ันเรียน และสามารถ
นำกระบวนการวิจัย มาแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 

ร้อยละ 80 ของครู
และบุคลากรมี
งานวิจัยในช้ันเรียนท่ี
มีคุณภาพ 

1.การ
ตรวจสอบ
คุณภาพ
งานวิจัย 
 
 
 
2. การนิเทศ
การจัดทำ
วิจัยในช้ัน
เรียน 

1. แบบ
ตรวจสอบ
รายการ 
(Checklist) 
และแบบ
ตรวจสอบ
คุณภาพงานวิจัย 
2.แบบนิเทศการ
จัดทำวิจัยในช้ัน
เรียน 

มิ.ย.  - ก.ค.
2564 

 
 
 
 
 
ก.ย. 2564 

– 
มี.ค.2565 

 
 
 
 
 
 
 

28,650 น.ส.วิรชา 
เมืองมูล 
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           3) โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี (OD) 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช ้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนา
บุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ             
เขตการศึกษา 5       
จังหวัดสุพรรณบุรี 
(OD) 

กิจกรรมที่ 1  

ส่งเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ ในการ
จัดการศึกษาสำหรับ
เด็กพิการ 

 

1. เพื่อให้ครูและ
บุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา  5  
จังหวัดสุพรรณบุรี  
ได้รับความรู้             
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน  การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และประสบการณ์ใน
ปฏิบัติงาน และมี
ความสัมพันธ์ทีดีทำ
ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

เชิงปริมาณ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องให้มีความรู้ 
และทักษะในการจัดการศึกษา
เพื่อคนพิการ (โดยศึกษาดูงาน
สถานศึกษาท่ีน่าสนใจ อย่างน้อย 
1 แห่ง)  

เชิงคุณภาพ 

ครูและบุคลากรได้รับความรู้
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และประสบการณ์ในปฏิบัติงาน 
และมีความสัมพันธ์ทีดีทำให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

1.ร้อยละ 100         
ครูและ
บุคลากร 
ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจใน
การจัดการ
เรียนการสอน  

 

2.ร้อยละ 100             
ครูและ
บุคลากรมี
ความรักความ
สามัคคี 
สามารถ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

1.การทดสอบ
ความรู้จาก
การศึกษาดู
งาน 

 

 

 

 

2.การสังเกต
พฤติกรรม 

1.แบบทดสอบ
ความรู้จาก
การศึกษาดู
งาน 

 

 

 

 

2.แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ตุลาคม 
2564 

84,000 บาท น.ส.สิริลักษณ์                 
ท้วมทอง 
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช ้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

  ครูและ
บุคลากร               
ศูนย์
การศึกษา
พิเศษ                        
เขตการศึกษา 
5 จังหวัด
สุพรรณบุรี                    
นำความรู้มา
ประยุกต์ใช้ใน
การให้บริการ
ผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2564 

  89 
 

4.2 แผนการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 

 1) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช ้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โรงเรียนคุณธรรรม 
สพฐ. 
กิจกรรมที่ 1  
1.ส่งเสริมให้
คณะกรรมการศึกษา
ดูงานโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ท่ี
ผ่านในระดับท่ีสูงกว่า
และทำบันทึก
ข้อตกลง 
 
กิจกรรมที่ 2  
1.จัดกิจกรรมพัฒนา
ความรู้นักเรียน 
ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากร ผู้บริหาร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 
1. เพื่อส่งเสริมให้
คณะกรรมการศึกษา
ดูงานโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ท่ี
ผ่านในระดับท่ีสูง
กว่าและทำบันทึก
ข้อตกลง  
 
 
 
 

1. เพื่อใหน้ักเรียน 
ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากร ผู้บริหาร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 
หวัดสุพรรณบุรีมี
ความรู้ ความเข้าใจ

เชิงปริมาณ 
1.จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ท่ีมี
ระดับดาวท่ีสูงกว่า อย่างน้อย 
1 แห่ง 
2.ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
ได้ทำบันทึกข้อตกลง จำนวน 1 
ฉบับ 
 
 
 

1.จัดอบรมใหค้วามรู้ ความ
เข้าใจ เรื่องกระบวนการ
ขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.นักเรียน ผู้ปกครอง  
ครูและบุคลากร ผู้บริหารศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
1.ร้อยละ100 ของ
คณะกรรมการได้
ศึกษาดูงานโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ท่ีมี
ระดับดาวท่ีสูงกว่า 
อย่างน้อย 1 
2.ศูนย์การศึกษา
พิเศษเขตการศึกษา5 
จังหวัดสุพรรณบุรี มี
บันทึกข้อตกลง 
จำนวน 1 ฉบับ 
1.ร้อยละ 90นักเรียน 
ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากร ผู้บริหารศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต

 
1.หนังสือตอบ
รับการศึกษา
ดูงานโรงเรียน
คุณธรรม 
สพฐ. 
 
2.การทำ
บันทึก
ข้อตกลง 
 
1.การทดสอบ
ความรู้
กระบวนการ
ขับเคล่ือน
โรงเรียน

 
1รายงานผล
การศึกษาดูงาน
และบันทึก
ข้อตกลง  
 
 
2.หนังสือบันทึก
ข้อตกลง  
 
 
แบบทดสอบวัด
ความรู้
กระบวนการ
ขับเคล่ือน
โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

 
ก.ค. 64 

 
 
 
 
 
 
 

 
ส.ค.64 

 
 
 
 
 

 

 
5,000 บาท 

 
 
 
 
 
 

 
18,125 

 
คณะกรรมการ 
นพธนพงษ์  
นิรดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
นพธนพงษ์  
นิรดา 
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช ้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เขตการศึกษา 5 
หวัดสุพรรณบุรี 
เรื่องกระบวนการ
ขับเคล่ือนโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
ของบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 หวัด
สุพรรณบุรี 
 

เรื่องกระบวนการ
ขับเคล่ือนโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.  
 

 
เชิงคุณภาพ 
1.คณะกรรมการดำเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ได้รับ
ความรู้จากการศึกษาดูงาน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ท่ีมี
ระดับดาวท่ีสูงกว่า และได้ทำ
บันทึกข้อตกลง 
1.นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากร ผู้บริหารศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีความ
เข้าใจกระบวนการขับเคล่ือน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
 

การศึกษา 5 หวัด
สุพรรณบุรี 
มีความเข้าใจ
กระบวนการขับเคล่ือน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
 2. จัดทำโครงงานใน
ระดับห้องเรียน 9 ห้อง 
 
 
 
3.ร้อยละ90 ของ 
นักเรียน ผู้ปกครอง ครู
และบุคลากร ผู้บริหาร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 หวัด
สุพรรณบุรีมีความพึง
พอในโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 

คุณธรรม 
สพฐ.  
 
2.การติดตาม
การดำเนิน
โครงงาน
โรงเรียนครู
ธรรมระดับ
ห้องเรียน 9 
ห้อง 
3.การประเมิน
ความพึงพอใน
โครงการ
โรงเรียน
คุณธรรม 
สพฐ. 

 
 
2แบบติดตาม
และ.รายงานผล
การดำเนิน
โครงงาน
คุณธรรม สพฐ. 
ระดับห้องเรียน 
9 ห้อง 
3.แบบประเมิน
ความพึงพอใน
โครงการ
โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

 
 
 

ส.ค.64 
ถึง 

มี.ค.65 
 
 

 
มี.ค.65 
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2) โครงการการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการการพัฒนา
ศูนย์กลางการเรียนรู้
การจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ 
ประกอบด้วย 
กิจกรรมท่ี 1 
ธนาคารส่ือ  
กิจกรรมท่ี 2 
ประกวดส่ือ  
กิจกรรมท่ี 3 
การศึกษา และ
รวบรวมบทความ
ทางวิชาการ 
 

1. เพื่อพัฒนาศูนย์กลาง
การเรียนรู้การจัด
การศึกษาสำหรับคน
พิการ ศูนย์การศึกษา
พิเศษ  
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี 
2. เพื่อมีส่ือการเรียนรู้ 
และนวัตกรรมทาง
การศึกษาท่ีหลากหลาย
ให้บุคลากรท้ังภายใน
และภายนอกเข้าใช้ได้ 
3. เพื่อสนับสนุนครูและ
บุคลากรได้นำเสนอ 
ผลงาน ส่ือการเรียนรู้ 
และนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน ผู้ปกครอง ครู
และบุคลากร ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5  
จ.สุพรรณบุรี มีศูนย์กลางใน
การศึกษาหาความรู้ จำนวน 
1 ห้อง 
2. จัดทำคำส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการดำเนิน
กิจกรรมธนาคารส่ือ  
3.ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี  
มีส่ือและนวัตกรรมท่ี
เหมาะสมตรงตามความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ จำนวน 
141 ช้ิน 
4.คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินกิจกรรมประกวดส่ือ 

1. นักเรียน 
ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากรมีศูนย์กลาง
การเรียนรู้เพื่อ
การศึกษาหาความรู้
จากการศึกษาค้นคว้า 
 
 
2. ร้อยละ 100 ของ
ส่ือ และนวัตกรรม
ทางการศึกษา 
เหมาะสมตรงตาม
ความต้องการจำเป็น
พิเศษของนักเรียนแต่
ละบุคคล 
3. ร้อยละ 100 ของ
ครูและบุคลากรครู
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

1. การ
ลงทะเบียน
การเข้าใช้งาน
ศูนย์กลางการ
เรียนรู้การจัด
การศึกษา
สำหรับคน
พิการ 
2. การ
ลงทะเบียน
การส่งส่ือและ
กาลงทะเบียน
ยืม-คืนส่ือ 
 
 
3. การ
ลงทะเบียน

1. แบบบันทึก
การลงทะเบียน
การเข้าใช้งาน
ศูนย์กลางการ
เรียนรู้การจัด
การศึกษา
สำหรับคนพิการ 
 
2. แบบบันทึก
การลงทะเบียน
การส่งส่ือและ
แบบบันทึก
ลงทะเบียนยืม-
คืนส่ือ 
 
3. แบบบันทึก
ลงทะเบียนการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

มิ.ย.64- 
เม.ย.65 
 
 
 
 
 
 
1 ก.ค. 64 – 
 10 เม.ย. 65 
 
 
 
 
 
16 ธ.ค. 64 
 
 

17,050 น.ส.วันเพ็ญ 
วรรณกิจ 
น.ส.ขนิษฐา 
แสงโยธี 
น.ส.พรหมรี 
โวหาร 
นางณัฐฐินันท์  
น้อยมา 
นายณัฐพร 
 อินต๊ะวิกุล 
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. เพื่อเผยแพร่ และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
บทความวิชาการ 
สำหรับเด็กท่ีมีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

5. คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
กิจกรรมประกวดส่ือและ
หนังสือเชิญคณะกรรมการ
กิจกรรมประกวดส่ือ 
6.กิจกรรมประกวดส่ือ 
ครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี 
จำนวน 47 คนได้นำเสนอ 
ผลงาน ส่ือการเรียนรู้ และ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
7. มีบทความวิชาการ สำหรับ
เด็กท่ีมีความต้องการจำเป็น
พิเศษ จำนวน 47 เรื่อง 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี มีศูนย์กลางใน

เขตการศึกษา 5 จ.
สุพรรณบุรี ได้
นำเสนอ ผลงาน ส่ือ
การเรียนรู้ และ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
4. ร้อยละ 80 ของครู
และบุคลากรครูศูนย์
การศึกษาพิเศษ    
เขตการศึกษา 5         
จ.สุพรรณบุรี ได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้
บทความวิชาการ 
สำหรับเด็กท่ีมีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ
ท่ีมีคุณภาพ 

การเข้าร่วม
กิจกรรม 
และการ
ประเมินความ
พึงพอใจ 
 
4.การประเมิน
ความพึงพอใจ
และการ
ลงทะเบียน
การจัดทำ
บทความ 
 
 
 
 
 

และแบบ
ประเมินความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ประกวดส่ือ 
4.แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
บทความ
วิชาการและ
แบบบันทึกการ
ส่งบทความ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
10 ก.ค.64 -
มี.ค.65 
 
 



แผนปฏิบัติการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2564 

  93 
 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การศึกษาหาความรู้ท่ีเหมาะสม
กับต้องการจำเป็นพิเศษของ
นักเรียน 
2. นักเรียน ผู้ปกครอง  ครูและ
บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี มีส่ือ และนวัตกรรม
ทางการศึกษา เหมาะสมตรงตาม
ความต้องการจำเป็นพิเศษของ
นักเรียนแต่ละบุคคล 
3. ครูและบุคลากรครูศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้พัฒนา
ความสามารถการนำเสนอผลงาน
และได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ การทำ
ผลงาน ส่ือการเรียนรู้ และ
นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 4. ครูและบุคลากรครูศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี ได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้บทความ
วิชาการ สำหรับเด็กท่ีมีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษท่ีมี
คุณภาพ 
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3) โครงการเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เทคนิคการสอนเชิง
พฤติกรรมสำหรับ
นักเรียนท่ีมีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ 
 
 
 
 

1. เพื่อให้ครูมี
ความรู้ความเข้าใจ
เทคนิคการสอนเชิง
พฤติกรรมท่ี
เหมาะสมกับ
นักเรียนท่ีมีความ
ต้องการจำเป็น
พิเศษ 

 

2. เพื่อให้ครูมี
เทคนิค วิธีการ และ
แนวทางในการสอน
นักเรียนท่ีมีความ
ต้องการจำเป็น
พเิศษ 

 

เชิงปริมาณ 
1. จัดทำคำส่ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 1 คำส่ัง 
2. จัดทำกำหนดการ 1 ฉบับ 
3. จัดทำเอกสารให้ความรู้ 
จำนวน 60 ชุด 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจใน
เทคนิคการสอน                   
เชิงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับ
นักเรียนท่ีมีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 
2. ครูมีเทคนิค วิธีการ และ
แนวทางในการสอนนักเรียนท่ีมี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ 

1. ครูศูนย์การ 
ศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี เข้าร่วม
การอบรม จำนวน 
60 คน 
2. ร้อยละ 80 มี
ความรู้ความเข้าใจใน
เทคนิคการสอนเชิง
พฤติกรรมนำไปใช้ให้
เหมาะสมกับนักเรียน 
3. ร้อยละ 80 ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีเทคนิค 
วิธีการ และแนวทาง
ในการสอนนักเรียนท่ี
มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 
 
  

1. การ
ลงทะเบียน 
 
 
 
 
2. การ
ทดสอบ
ความรู้ ก่อน - 
หลัง 
  
3.การประเมิน
ความพึงพอใจ 
  
 
 

1. แบบ
ลงทะเบียน 
 
 
 
 
2.แบบทดสอบ
ความรู้ ก่อน – 
หลัง 
 
 
3. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

1 มิถุนายน 
2564 
– 

10 สิงหาคม 
2564 

37,200 น.ส.ขนิษฐา 
แสงโยธี 
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4)  โครงการสร้างสุข สุขที่สร้างได้ ในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล 
 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

สร้างสุข สุขท่ีสร้างได้ 
ในศูนย์การเรียนสำหรับ
เด็กในโรงพยาบาล 
กิจกรรมมีดังนี้ 
1.ศิลปะบำบัด 
  1.1.เพ้นท์กระเป๋า
ผ้าดิบ 
  1.2.เพ้นท์กระเป๋า
ดินสอด้วยภาพพิมพ์ 
  1.3.เพ้นท์แก้ว
พลาสติกขาวด้วยภาพ
พิมพ์ 
   1.4.เพ้นท์กระถาง
ต้นไม้ด้วยภาพพิมพ์ 
   1.5.เพ้นท์ผ้ากันเปื้อน
ดิบด้วยวัสดุธรรมชาติ 
2.ดนตรีบำบัด  
   2.1.กิจกรรมเข้า
จังหวะประกอบเพลง 

เพ ื ่อส ่ง เสร ิมส ุขภาพ
กายและส ุ ขภาพ จิต
สำหรับเด ็กศ ูนย ์การ
เร ียนสำหร ับเด ็กใน
โรงพยาบาล 

เชิงปริมาณ 
จำนวนเด็กศูนย์การเรียน
สำหรับเด็กในโรงพยาบาลท่ี
เข้ารับบริการรักษาอยู่ใน
โรงพยาบาลเจ้าพระยายม
ราช จำนวน 120 คน  
 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ80 เด็กศูนย์การเรียน
สำหรับเด็กในโรงพยาบาล
ได้รับระดับความพึงพอใจต่อ
การส่งเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

 

1.จำนวนเด็กศูนย์
การเรียนสำหรับเด็ก
ในโรงพยาบาลท่ีเข้า
รับบริการรักษาอยู่ใน
โรงพยาบาล
เจ้าพระยายมราช 
จำนวน 120 คน 
2.ร้อยละ80 เด็กศูนย์
การเรียนสำหรับเด็ก
ในโรงพยาบาลได้รับ
ส่งเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต 
 
 

1.การ
ลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
2.การประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

1.ใบลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
2.แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

1 มิถุนายน 
2564 – 30 
เมษายน 
2565 

เงินนอก
งบประมาณ 
(กระทรวง
สาธารณสุข) 

น.ส.ณภัทร์สรัล 
ดิสเฟลด์ 
น.ส.รพีแพรว 
ชาดิษฐ์  
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5) โครงการส่งเสริมศักยภาพแกนนำผู้ดูแลและช่วยเหลือผู้พิการในชุมชนด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการติดเตียง 
 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช ้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริมศักยภาพ
แกนนำผู้ดูแลและ
ช่วยเหลือผู้พิการใน
ชุมชน ด้านการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
พิการรุนแรงติด
เตียง 
1. จัดทำโครงการเพื่อ
ขออนุมัติต่อคณะ
กรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางเลน 
2. จัดหาวัสดุท่ีใช้ใน
การดำเนินโครงการ 
3. จัดอบรมเรื่องการ
ผลิตส่ือสำหรับผู้
พิการในชุมชน  

1. เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วมของ ครู 
นักสหวิชาชีพ ผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลผู้พิการ 
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน ในการใน
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
พิการรุนแรงติดเตียง 
และผู้ป่วยติดเตียงใน
ชุมชน 
2. เพื่อให้ผู้ปกครอง
ผู้ดูแลผู้พิการ 
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน มีความรู้
เบ้ืองต้นในการดูแล
ช่วยเหลือ และฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้พิการ
รุนแรงติดเตียง และ
ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลคน
พิการจำนวน 15 คน 
2.อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน จำนวน 35 
คน 
 
เชิงคุณภาพ 
เ ข ้ า ร ั บ ก า ร อ บ ร ม ม ี ผ ล
คะแนนการทดสอบหลังเข้า
รับการอบรมมากกว่าก่อน
เข้ารับการอบรม 
 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
ร ับการอบรมม ี ผล
คะแนนการทดสอบ
หลังเข้ารับการอบรม
มากกว่าก่อนเข้ารับ
การอบรม 
 
 

การทำ
แบบทดสอบ 
ก่อน - หลัง 
การอบรม 

แบบทดสอบ 
ก่อน - หลัง การ
อบรม 

1 ต.ค. 63 –  
30 ก.ย. 64 

10,000 นายพัศพงศ์  
สังข์ประเสริฐ 
นายวรกฤต  
แสงจันทร์ 
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  6) โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยการออกกำลังกาย 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการอบรมส่งเสริม
สุขภาพผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษโดย

การออกกำลังกาย 
 กิจกรรมที่ 1  
การวัดความแข็งแรง 
ของกล้ามเนื้อแขนและ
ขาเละการทรงตัว 
กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์
ปัญหาด้านสุขภาพของ
นักเรียนรายบุคคล 
กิจกรรมที่ 3 
จัดทำปฏิทิน การ
ส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียนและออกแบบ
กิจกรรมการออกกำลัง
กาย 

 

- ให้ความรู้ครูและ
ผู้ปกครองให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินและการ
ส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ 
- ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียน
ออกกำลังกาย 

เชิงปริมาณ 
1. จัดอบรมให้ความรู้ครู
ผู้ปกครองเรื่องการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนท่ีมี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ
โดยการออกกำลังกาย 
จำนวน 1 ครั้ง   
2. จัดกิจกรรมการออก
กำลังกายโดยการมีส่วนร่วม
ครูและผู้ปกครองทุกวัน 

เชิงคุณภาพ 
ครูและผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินและการส่งเสริม

สุขภาพของผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษทำให้
นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น 

  

ร้อยละ 80 ของครู
ผู้ปกครองท่ีเข้าร่วม
โครงการมีความรู้

ความเข้าใจเรื่องการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน

ท่ีมีความต้องการ
จำเป็นพิเศษโดยการ

ออกกำลังกาย 
 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนท่ีมีความ

ต้องการจำเป็นพิเศษ
มีพัฒนาการทางด้าน

ร่างกายท่ีดีขึ้น  
 

การทดสอบ
ความรู้ความ
เข้าใจของครู
และผู้ปกครอง 

 
 
 
 

 
การประเมิน
ความแข็งแรง 
ของกล้ามเนื้อ
แขนและขา 

แบบทดสอบ
ความรู้ความ

เข้าใจ 
 
 
 
 
 

 
แบบประเมิน
ความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อ
แขนและขา 

มิถุนายน 
2564 – 
กันยายน 
2564 

 

30,440 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาววิรชา 
เมืองมูล 

นายรณชัย 
ชาวบ้านซ่อง 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 4 
ให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ส่งเสริมสุขภาพแก่
ผู้เรียนท่ีมีความ

ต้องการจำเป็นพิเศษ 
ครูและผู้ปกครอง 

 กิจกรรมที่ 5 
จัดกิจกรรมการออก
กำลังกายโดยการมี
ส่วนร่วมครูและ

ผู้ปกครอง 
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7) โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการสถานศึกษา
ปลอดภัย 

กิจกรรมท่ี 1 

กิจกรรม ให้ความรู้
เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย สุขภาพ
อนามัย 
และสภาพแวดล้อมท่ีดี  

 

 

 

 

1. เพื่อจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
และบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี
ได้รับความรู้เรื่อง
ความปลอดภัย มี
สุขภาพอนามัยท่ีดี 
และมีสภาพแวดล้อม
ท่ีดี 

 

 

 

เชิงปริมาณ 

1. จัดทำตารางปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 1 ฉบับ 

2. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
ความปลอดภัย มีสุขภาพ
อนามัยท่ีดี และมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

3. จัดบอร์ดให้ความรู้ 1 
เดือนละ 1 ครั้ง รวม
จำนวน 9 ครั้ง 

4. อบรมให้ความรู้ในการ
ฝึกปฏิบัติการหนี 

 

ร้อยละ 80 ของ
ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี  
ท่ีเข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย สุขภาพ
อนามัย และสภาพ 
แวดล้อมท่ีดี 

 

 

- การบันทึก
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

 

- การตอบ
แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

- แบบบันทึก
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

 

- 
แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

10 ก.ย. 64 

 

7,200 

นายสุเมท   
สว่างอารมณ์ 

นายพัฒนากร  
คำด้วง 

นางสาวศศินัฎฐ์  
ชูขาว 

นางสาวมิรันตี   
ศรีน้ำเงิน 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัคคีภัย จำนวน 1 ครั้ง 

เชิงคุณภาพ 

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรียนและ
ผู้ปกครองศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี  ท่ีเข้า
ร่วมโครงการมีความรู้
เกี่ยวกับความปลอดภัย 
สุขภาพอนามัยและ
สภาพแวดล้อมท่ีดี รวมทั้ง
การป้องกันตนเองเมื่อเกิด
อัคคีภัย 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 

 

กิจกรรมท่ี 2 
- จัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับ
สถานศึกษาปลอดภัย 
- จัดทำป้ายนิเทศ  
(ป้ายเตือนก่อน – หลัง
การใช้งาน) 

1. เพื่อเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย สุขภาพ
อนามัยและ
สภาพแวดล้อมท่ีดี 

ร้อยละ 80 ของ
ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เรียน 
และผู้ปกครอง  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรีได้

การประเมิน
ความพึง
พอใจ 
 

แบบการ
ประเมินความ
พึงพอใจ 
 
 

มิ.ย. 64 - 
เม.ย. 65 
 

1,300 นายสุเมท   
สว่างอารมณ์ 
นายพัฒนากร  
คำด้วง 
นางสาวศศินัฎฐ์  
ชูขาว 
นางสาวมิรันตี   
ศรีน้ำเงิน 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 รับทราบข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

กิจกรรมท่ี 3 
อบรมให้ความรู้ในการ
ฝึกปฏิบัติการหนี 
อัคคีภัย 
 

เพื่ออบรมให้บุคลากร 
นักเรียนและ
ผู้ปกครองของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรีรู้วิธีการ
ป้องกันตนเองเมื่อ
การเกิดอัคคีภัย  
 
 

ร้อยละ 100 ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรีท่ีเข้าร่วม
อบรมรู้วิธีการป้องกนั
การเกิดอัคคีภัยและ 
สามารถป้องกัน
ช่วยเหลือตนเองเมื่อ
เกิดอัคคีภัยได้ 
 
 
 

การสอบถาม แบบสอบถาม 14 ต.ค. 64 22,450 นายสุเมท   
สว่างอารมณ์ 
นายพัฒนากร  
คำด้วง 
นางสาวศศินัฎฐ์  
ชูขาว 
นางสาวมิรันตี   
ศรีน้ำเงิน 
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                8) โครงการคนดีศรีสุพรรณ 
ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการคนดี
ศรีสุพรรณ 
1 สร้างความรู้
ความเข้าใจ
และ
กระบวนการ
เกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรม
คนดีศรี
สุพรรณให้กับ
บุคลากรและ
ผู้เรียนได้
เข้าใจถึง
ความสำคัญ
ของ
คุณลักษณะ 
อันพึง
ประสงค์ 11 
ประการ 
 

1. เพ ื ่ อ ให ้  คร ูและ
ผู้เรียนมีความรู้ความ
เ ข ้ า ใ จ เ ก ี ่ ย ว กั บ
ค ว าม ส ำค ั ญ ข อ ง
ค ุณลักษณะอ ันพึง
ประสงค์ 11 ประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร 3 คน  ข้าราชการครู 
จำนวน 25 คน  พนักงาน
ราชการ (ครู) พนักงานพิมพ์
เบลล์ ครูอัตราจ้าง และ
เจ้าหน้าท่ีธุรการ จำนวน  26  
คน  นักเรียน 311  คน รวม
ท้ังหมด  365 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหาร ครู นักเรียนได้รับการ
พ ั ฒ น า ใ ห ้ เ ป ็ น บ ุ ค ค ล ท ี ่ มี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณ
ล ั กษณ ์ อ ั นพ ึ งประสงค ์  1 1 
ประการ 
 

1.ร้อยละ 80 
ครูและผู้เรียน
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ความสำคัญ
ของ
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
11 ประการ 
 
 
2.ร ้อยละ 80 
ผู ้บร ิหาร ครู 
นักเรียนที ่ไ ด้
การพ ัฒนามี
พฤต ิกรรมท่ี
พ ึ งประสง ค์
ต า ม คุ ณ
ลักษณ์อันพึง
ประสงค ์  11 
ประการ 

1.การประเมิน
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
ความสำคัญ
ของ
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ 11 
ประการ 
 
 
2. การ
ประเมินคุณ
ลักษณ์อันพึง
ประสงค์ของ
ครูและผู้เรียน 
 
 
 
 
 

1.แบบ
ประเมินความ
เข้าใจ
เกี่ยวกับ
ความสำคัญ
ของ
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ 11 
ประการ 
 
2.แบบ
ประเมินคุณ
ลักษณ์อันพึง
ประสงค์ของ
ครูและผู้เรียน 
 
 
 
 
 

1 มิถุนายน 
2564 – 
30 เมษายน 
2565 

2000 นางสาว 
วรันธร มีแก้ว 
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.กิจกรรม
การประกวด
ครูดีศรี
สุพรรณ 
3. กิจกรรม
ประกวดเด็กดี
ศรีสุพรรณ 

2.เพื่อให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหารท่ีได้การ
พัฒนามีพฤติกรรมท่ี
พึงประสงค์ตามคุณ
ลักษณ์อันพึง
ประสงค์ 11 
ประการ 
 

3.ร ้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โ ค ร ง ก า ร มี
ความพึงพอใจ
ในระดับดีขึ้น
ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.การประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

 
3.แบบ
ประเมินความ
พึงพอใจ 
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9) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการจัดการ
เรียนรู ้
กิจกรรมท่ี 1 
จัดประชุมการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ในแต่ละมาตรฐาน 
กิจกรรมท่ี 2 
พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการจัดการ
เรียนรู ้
กิจกรรมท่ี 3 
ให้ความรู้การนำระบบ
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ทุกกลุ่มบริหาร 
กิจกรรมท่ี 4 
ติดตามการนำระบบไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้
สามารถใช้
ประโยชน์ได้
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

1.จัดประชุมการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ในแต่ละมาตรฐาน 
2 ครั้ง (ก่อน/หลัง) 
2. จัดทำระบบเก็บข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
บริหาร 1 ระบบ 
3. จัดทำคู่มือการใช้งาน
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 1 เล่ม 
4. จัดประชุมให้ความรู้
การนำระบบข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ 1 ครั้ง 
(1วัน) 
5. ติดตามการนำระบบ
ข้อมูลสารสนเทศไปใช้ 1 
ครั้ง/ภาคเรียน 
6. สรุปรายงานการ
ดำเนินงานศูนย์ข้อมูล
ระบบสารสนเทศ 

ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขต
การศึกษา 5 
จังหวัด
สุพรรณบุรี 
มีระบบ
สารสนเทศท่ี
สามารถใช้
ประโยชน์ได้
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 ของครู 
บุคลากร สามารถนำ
ข้อมูลเข้าระบบได้อย่าง
ถูกต้อง 
 
ร้อยละ 80 ของ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการจัดการ
เรียนรู้ 
 

ตรวจสอบข้อมูล
ในระบบ 

 
 

 
การประเมิน
ความพึงพอใจ 

แบบตรวจสอบ
การนำเข้าข้อมูล 

 
 

 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

เมษายน 
2564  

- 
เมษายน 
2565 

- นายชนินทร์  
ศรีส่อง 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

 1) โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช ้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริม
ทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 
กิจกรรมท่ี 1 สร้าง
ภูมิคุ้มกัน 
- การออม 
- ร้านค้าเพื่อคนพิเศษ 
กิจกรรมท่ี 2 ลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้ 
- การเล้ียงไข่ไก ่
- การเพาะเห็ด

นางฟ้า/เห็ดภูฐาน 
- การเล้ียงปลาและ

กบในบ่อซีเมนต์        
- การปลูกผักสวน

ครัว 
- การเล้ียงปลาใน

บ่อดิน 

1. เพื่อส่งเสริมให้
ครู บุคลากร 
ผู้ปกครองหรือผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง มีส่วน
ร่วมและมีแนวทาง
ในการใช้กิจกรรม
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กท่ี
มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 
2. เพื่อให้นักเรียนท่ี
มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ
สามารถดำรง
ชีวิตประจำวัน โดย
ใช้กิจกรรมตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เชิงปริมาณ 
1. ต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
1ชุด 
2. ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 1 ครั้ง 
3. จัดอบรมให้ความรู้ จาก
ปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 1 ครั้ง 
4. นักเรียนท่ีมีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี จำนวน 311 คน เข้า
ร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
5.ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5       
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 311 
คน เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ 
3.ครู บุคลากร ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด

1.ร้อยละ 80 ของครู 
บุคลากร ผู้ปกครอง
หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมและมี
แนวทางในการใช้
กิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพของ
เด็กท่ีมีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 
2.ร้อยละ 80 ของ 
นักเรียนท่ีมีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ
สามารถดำรง
ชีวิตประจำวัน โดยใช้
กิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เน้นการจัด
กิจกรรมจาก

1.บันทึกการ
เข้าใช้แหล่ง
เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
2. สังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน 
3. สัมภาษณ์
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
 

1. แบบบันทึก
การเข้าใช้แหล่ง
เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
2. แบบสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน 
3. แบบสัมภาษณ์
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
 
4. แบบประเมิน
โครงการ 

มิ.ย. 64 – 
เม.ย. 65 

57,200 วรรณธนุ วรรณกิจ 
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช ้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- ปลูกผักไฮโดรโป
นิกส์ 

- การทำนา 
- การทำปุ๋ยหมัก 
- การเล้ียงเป็ด 
- การเล้ียงหอยขม 
- กิจกรรมให้ความรู้

ทางการเกษตร
จากปราชญ์
ชาวบ้าน 

- กิจกรรม
เพาะปลูก/
ขยายพันธุ์พืช 

- หนึ่งห้องหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 
 

เน้นการจัดกิจกรรม
จากสถานการณ์
จริง และลงมือ
ปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสมตามความ
ต้องการจำเป็น
พิเศษของแต่ละ
บุคคลอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

สุพรรณบุรีจำนวน 79 คน เข้า
ร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
 รวมทั้งหมด  จำนวน 701 คน 
 
 

เชิงคุณภาพ 
1.ครู บุคลากร ผู้ปกครองหรือผู้
ท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและมี
แนวทางในการใช้กิจกรรมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กท่ีมีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ 
2.นักเรียนท่ีมีความต้องการ
จำเป็นพิเศษสามารถดำรง
ชีวิตประจำวัน โดยใช้กิจกรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เน้นการจัดกิจกรรมจาก
สถานการณ์จริง และลงมือปฏิบัติ
ได้อย่างเหมาะสมตามความ
ต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละ
บุคคลอย่างเต็มศักยภาพ 

สถานการณ์จริง และ
ลงมือปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสมตามความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ
ของแต่ละบุคคลอย่าง
เต็มศักยภาพ 

4. ประเมิน
ความสามารถ
ตามโครงการ 
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  2) โครงการระดมทุนทรัพยากร 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการระดม 
ทุนทรัพยากร  
 
 
 

1. เพื่อระดมทุน 
ทรัพยากรในการปรับ
พื้นท่ีเพื่อเตรียมการ
ก่อสร้างหน่วยบริการ
ด่านช้าง 
2. เพื่อใช้ในการจัดซื้อ
ส่ือ อุปกรณ์ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

เชิงปริมาณ 
1.ปรับพื้นท่ี 
เพื่อเตรียมการก่อสร้าง 
2. สร้างรั้ว 
เชิงคุณภาพ 
1. หน่วยบริการด่านช้างมี
พื้นท่ีท่ีได้มาตรฐาน 
2. หน่วยบริการด่านช้างมี
รั้วที่ได้มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.หน่วยบริการด่าน
ช้างมีการปรับสภาพ
พื ้นที ่เพื ่อเตรียมการ
ก่อสร้าง 
2.ได้รับเงินจาก
กิจกรรมระดมทุน 
จำนวน 400,000 
บาท 

การสำรวจ 
 
 
 
การสำรวจ 

แบบสำรวจ 
 
 
 
แบบสำรวจ 

ม.ค.65 
 
 
 

ก.พ.65 

249,750 
 
 
 
49,015 

นางสาวนวพัชร์   
ชมตา 
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4.3 รวมค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2564 

รายละเอียด จำนวน 
ประเภทเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินอื่น ๆ 
งานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 17 364,000 14,955 - 
งานกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 14 103,025 - - 
งานกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 8 26,000 - - 
งานกลุ่มบริหารงานบุคคล 11 25,500 - - 
โครงการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 8 252,575 24,955 - 
โครงการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 3 30,950 329,205 - 
โครงการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 1 - - - 
โครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล 2 86,000 - - 

รวม 64 888,050 369,115 - 
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ส่วนท่ี 5 
รายละเอียดงาน/โครงงาน ปีการศึกษา 2564 

1.งานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
  1.1  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
ท่ี 

 
งาน/โครงการ 

สอดคล้อง 
กลยุทธ์ศูนย์ 

ข้อที่ 

สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของศูนยท่ี์ 

แหล่งของเงิน/งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ งบ

ดำเนินงาน 
เงิน

อุดหนุน 
งบอื่นๆ 

1 งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ  2 2 2,000 - - 1 นางสาวพิกุล   ทำบุญตอบ 
2 นางสาวขนิษฐา   แสงโยธี  
3 นายวรรณธนุ      วรรณกิจ 

2 งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และ
เตรียมความพร้อม 

2 1,3 25,000 - - 1 นางสาวพิกุล  ทำบุญตอบ 
2 นางสาวขนิษฐา   แสงโยธี 
3 นายวรรณธน ุ  วรรณกิจ 

3 งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรวมและ
การจัดการศึกษาในห้องเรียนคู่ขนาน 

1,2 1,3 10,000 - - 1 นางสาวขนิษฐา    แสงโยธี 
2  นางสาววรันธร    มีแก้ว          
3 นางสาวรุ่งลักษณ์ สร้อยสุวรรณ 
4 นางฉวีวรรณ  ปานทสูตร 
5 นางสาวดวงรัตน์   ยาแสง       

4 งานส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการโดยครอบครัวและชุมชน ด้วยกระบวนการ
ทางการศึกษา 

2 1 120,000 - - 1 นายสหภัฒน์   เชยล้อมขำ   
2 นางสาวศศินัฏฐ์  ชูขาว   
3. นางสาวชญานิศ ศรีมณี  

5 งานหลักสูตร 
 

1 2,3 43,000 - - 1 นายวรรณธนุ   วรรณกิจ     
2 นางสาวพิกุล  ทำบุญตอบ   
3 นางสาววิรชา    เมืองมูล 
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ท่ี 

 
งาน/โครงการ 

สอดคล้อง 
กลยุทธ์โรงเรียน 

ข้อที่ 

สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของศูนยท่ี์ 

แหล่งของเงิน/งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ งบ

ดำเนินงาน 
เงิน

อุดหนุน 
งบอื่นๆ 

6 งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 1,2 2,3 2,000 - - 1. นางสาววิรชา    เมืองมูล      
2 นางสาวพิกุล      ทำบุญตอบ   
3 นางสาวขนิษฐา    แสงโยธี 

7 
 
 

งานทะเบียนนักเรียน 1,3 2 1,000 - - 1 นางสาววิรชา     เมืองมูล      
2  นางสาววรันธร  มีแก้ว          
3 นายพัฒนากร    คำด้วง  
4 นางสาววันเพ็ญ   วรรณกิจ 

8 งานวัดผลและประเมินผล 
 

1,2,3 3 2,500 - - 1 นายวรรณธนุ     วรรณกิจ 
2 นางสาวพรหมรี  โวหาร 
3 นางสาวขนิษฐา     แสงโยธี     

9 งานห้องสมุด 
 

 

2 2 15,000 - - 1 นางสาววันเพ็ญ  วรรณกิจ      
2 นางสาวมิรันตี  ศรีน้ำเงิน    
3 นางสาวพรหมรี  โวหาร  
4 นางสาวศศินัฏฐ์  ชูขาว 

10 
 

งานแหล่งเรียนรู ้
 

1,2,3 2,3 30,000 - - 1 นายสหภัฒน์   เชยล้อมขำ         
2 นางสาววันวิสาข์   ธชาภินทร์    
3 นายณัฐพร  อินต๊ะวิกุล    

11 
 

งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
 
 

1,3 2 2,000 - - 1 นางสาววรรณี   สุทธิวงษ์สา 
2 นางสาวพิกุล   ทำบุญตอบ  
3 นางสาววิรชา    เมืองมูล  
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ที่ 

 
งาน/โครงการ 

สอดคล้อง 
กลยุทธ์ศูนย์ 

ข้อที่ 

สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของศูนย์ที่ 

แหล่งของเงิน/งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ งบ

ดำเนินงาน 
เงิน

อุดหนุน 
งบอื่นๆ 

12 งานบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (ระบบคูปอง
การศึกษา) 

1,3 3 20,000 - - 1 นางสาวขนิษฐา  แสงโยธ ี
2 นายณัฐพร  อินต๊ะวิกลุ  
3 นางสาวพรหมรี  โวหาร  
4 นายรณชัย   ชาวบ้านซ่อง 

13 งาน ให้คำปรึกษา แนะแนว ช่วยเหลือและส่งต่อ 
 

2,3 1,3 3,000 - - 1 นางสาววรันธร      มีแก้ว  
2 นางสาววันเพ็ญ  วรรณกิจ   
3 นางสาวชญานิศ     ศรีมณี    

14 งานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กในโรงพยาบาล 2,3 1,2,3 - - 14,955 
(กระทรวง

สาธารณสุข) 

1 นายนพธนพงษ์  ภูรัชต์ธนาธิป 
2 นางสาวรพีแพรว  ชาดิษฐ์   
3 นางสาวณภัทร์สรลั แก้วธาวินวส ุ  

15 งานหน่วยบริการ 1,2,3 1,2,3 80,000 - - 1. น.ส.ดนิตา ศรีภุมมา 
2. น.ส.อรพิน ศรีเกตุสุข 
3. นายพัศพงศ์ สังข์ประเสริฐ 
4. นายสนัติ แว่นแก้ว 

16 งานให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการ
เป็นกรณีพิเศษ 

2,3 2 20,000 - - 1 นายสหพัฒน์  เชยล้อมขำ 
2 นางสาวศศินัฏฐ์  ชูขาว 
3 นางสาวชญานิศ  ศรีมณี  

17 งานการนิเทศ ติดตามประเมินและรายงนผล 1,2,3 2 2,000 - - 1.นางวัชรี  ชนนิทยุทธวงศ์ 
2.นางสาวสกุัญญา  อินทมา 
3.นายวรรธนุ  วรรณกิจ 
4. นางสาวขนิษฐา  แสงโยธี 
5. นางสาวพิกลุ ทำบุญตอบ 

รวมงบประมาณของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 364,000 - 14,955 - 
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1.2 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

 
ท่ี 

 
งาน/โครงการ 

สอดคล้อง 
กลยุทธ์ศูนย์ 

ข้อที่ 

สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของศูนยท่ี์ 

แหล่งของเงิน/งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ งบ

ดำเนินงาน 
เงิน

อุดหนุน 
งบอื่นๆ 

1 
 

งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ  2 2 500 - - 1 นายสุเมท  สว่างอารมณ์  
2 นายสหภัฒน์   เชยล้อมขำ    
3 นายพัฒนากร คำด้วง  
4 นางสาววรรณี  สุทธิวงษ์สา 

2 งานอาคารสถานท่ี 3 3 40,000 - - 1 นายสุเมท   สว่างอารมณ์ 
2 นายวรรณธน ุ วรรณกิจ 
3 นายสหภัฒน์   เชยล้อมขำ    
4 นางสาวนิรดา จันทฤกษ์ 
5 นายชนินทร์  ศรีส่อง            
6 นางสาวกนกอร สว่างอารมณ์ 
7 นายรณชัย   ชาวบ้านซ่อง    
8 นางณัฐพร  อินต๊ะวิกุล   
9 นายพัฒนากร คำด้วง 

3 งานรักษาความปลอดภัย 3 2 2,000 - - 1 นายพัฒนากร  คำด้วง 
2 นายสุเมท      สว่างอารมณ์       
3 นายรณชัย     ชาวบ้านซ่อง       

4 งานยานพาหนะ 3 2 14,000 - - 1 นายชนินทร์      ศรีส่อง  
2 นายสหภัฒน์   เชยล้อมขำ   
3 นายพัฒนากร  คำด้วง  

5 งานสัมพันธ์ชุมชน เครือข่าย  
และวิเทศสัมพันธ์ 

3 2 5,000 - - 1 นางสาววรันธร       มีแก้ว 
2 นางสาวณัฐพร       เล็กสวัสด์ิ  
3 นางสาวศศิธร        พงษ์เพียร 



แผนปฏิบัติการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2564 

 

  115 

 

 
ท่ี 

 
งาน/โครงการ 

สอดคล้อง 
กลยุทธ์ศูนย์ 

ข้อที่ 

สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของศูนยท่ี์ 

แหล่งของเงิน/งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ งบ

ดำเนินงาน 
เงิน

อุดหนุน 
งบอื่นๆ 

6 งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  3 2 1,900 - - 1 นางสาวนิรดา  จันทฤกษ์       
2 นายพัฒนากร  คำด้วง  
3 นางสาวกนกอร  สว่างอารมณ์ 
4 นายชนินทร์      ศรีส่อง        

7 งานอนามัย 2 2 8,000 - - 1 นางสาววรรณี  สุทธิวงษ์สา 
2 นางสาววรรณพร  เวียงจันทร์ 
3 นางทิพาพร ชีพนุรัตน ์  

8 งานโภชนาการ 2 2 5,000 - - 1 นางสาวนิรดา  จันทฤกษ์        
2 นางสาวสิริลักษณ์  ท้วมทอง 
3 นางสาววรรณพร  เวียงจันทร์ 
4 นางทิพาพร  ชีพนุรัตน์  

9 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2 1 1,000 - - 1 นางสาวกนกอร  สว่างอารมณ์ 
2 นางสาวศศิธร   พงษ์เพียร 
3 นางสาววรันธร   มีแก้ว 

10 งานโสตทัศนูปกรณ์ 3 2 5,000 - - 1 นายชนินทร์      ศรีส่อง  
2 นายพัฒนากร  คำด้วง  
3 นายรณชัย     ชาวบ้านซ่อง       
4 นางณัฐพร  อินต๊ะวิกุล  

5 นางสาวนิรดา  จันทฤกษ์        
11 งานกิจกรรมนักเรียน 2 1 50,525 - - 1 นางสาววันเพ็ญ   วรรณกิจ 

2 นางทิพาพร  ชีพนุรัตน์   
3 นางสาวมิรันตี   ศรีน้ำเงิน      
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ท่ี 

 
งาน/โครงการ 

สอดคล้อง 
กลยุทธ์ศูนย์ 

ข้อที่ 

สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของศูนยท่ี์ 

แหล่งของเงิน/งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ งบ

ดำเนินงาน 
เงิน

อุดหนุน 
งบอื่นๆ 

12 งานระดมทุนและทรัพยากร 3 2 1,000 - - 1 นางสาวนวพัชร์  ชมตา         
2 นางสาวมณฑา  คชาชัย 
3 นางสาวณัฐพร     เล็กสวัสด์ิ  

13 งานธุรการและสารบรรณ  2 2 1,000 - - 1 นางสาวเด่นภา      ชาไชย     
2 นางสาวมิรันตี       ศรีน้ำเงิน 

14 งานการนิเทศ ติดตามประเมิน 
และรายงนผล  

3 2 500 - - 1.นางวัชรี  ชนินทยุทธวงศ์ 
2.นางสาวสุกัญญา  อินทมา 
3.นายสหพัฒน์  เชยล้อมขำ 
4. นายพัฒนากร  คำด้วง 
5. นางสาววรรณี  สุทธิวงษ์สา 
6. นายสุเมท  สว่างอารมณ์ 

รวมงบประมาณของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 103,025 - - - 
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1.3 กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
 

 
ท่ี 

 
งาน/โครงการ 

สอดคล้อง 
กลยุทธศ์ูนย์ 

ข้อที่ 

สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของศูนยท่ี์ 

แหล่งของเงิน/งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ งบ

ดำเนินงาน 
เงิน

อุดหนุน 
งบอื่นๆ 

1 งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ   3 2 1,000 - - 1 นางสาวนวพัชร์   ชมตา  
2 นางสาวมณฑา     คชาชัย 
3 นางปุณยนุช       ศิริโรจนมงคล  

2 งานแผนงานและจัดต้ังงบประมาณ  3 2 3,000 - - 1 นางปุณยนุช  ศิริโรจนมงคล  
2 นางสาวนวพัชร์  ชมตา   
3 นางสาวชญานิศ  ศรีมณี  
4 นางสาวมณฑา   คชาชัย        

3 งานศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ 3 2 5,000 - - 1 นายพัฒนากร คำด้วง           
2 นางสาวกนกอร  สว่างอารมณ์   
3 นายชนินทร์  ศรีส่อง            

4 งานการเงินบญัชี 3 2 2,000 - - 1 นางปุณยนุช  ศิริโรจนมงคล  
2 นางสาวณัฐพร  เล็กสวัสด์ิ  
3 นางณัฐพร  อินต๊ะวิกุล    
4 นางสาวนวพัชร์  ชมตา   

5 งานบัญช ี 3 2 2,000   1 นางปุณยนุช  ศิริโรจนมงคล  
2 นางสาวณัฐพร  เล็กสวัสด์ิ  
3 นางณัฐพร  อินต๊ะวิกุล    
4 นางสาวนวพัชร์  ชมตา  

6 งานพัสดุและสินทรัพย์ 
 

3 2 10,000 - - 1 นางสาวมณฑา   คชาชัย  
2 นางสาววันวิสาข์  ธชาภินทร์   
3 นางสาวศศิธร พงษ์เพียร  
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ท่ี 

 
งาน/โครงการ 

สอดคล้อง 
กลยุทธศ์ูนย์ 

ข้อที่ 

สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของศูนยท่ี์ 

แหล่งของเงิน/งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ งบ

ดำเนินงาน 
เงิน

อุดหนุน 
งบอื่นๆ 

7 งานควบคุมภายใน 
 

3 2 2,000 - - 1 นางสาวมณฑา   คชาชัย  
2 นางสาววันวิสาข์  ธชาภินทร์    

3 นายนพธนพงษ์  ภูรัชต์ธนาธิป 
8 งานการนิเทศ ติดตามประเมินและรายงนผล 3 2 1,000 - - 1 นางสาวสุกัญญา  อินทมา  

2 นางวัชรี      ชนินทยุทธวงศ์ 
3 นางสาวมณฑา    คชาชัย 
4.นางสาวนวพัชร ์   ชมตา  
5.นางปุณยนุช ศิริโรจนมงคล 

รวมงบประมาณของกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 26,000 - - - 
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1.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 
ท่ี 

 
งาน/โครงการ 

สอดคล้อง 
กลยุทธศ์ูนย์ 

ข้อที่ 

สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของศูนยท่ี์ 

แหล่งของเงิน/งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ งบ

ดำเนินงาน 
เงิน

อุดหนุน 
งบอื่นๆ 

1 งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ   3 2 - - - 1 นายนพธนพงษ์   ภูรัชต์ธนาธิป  
2 นางณัฐฐินันท์   น้อยมา   
3 นางสาวดวงรัตน์  ยาแสง      

2 งานสรรหา บรรจุ และแต่งต้ัง 
 

1 2 - - - 1 นางสาวดวงรัตน์  ยาแสง       
2 นายนพธนพงษ์  ภูรัชต์ธนาธิป  
3 นางสาวกนกอร  สว่างอารมณ์  

3 งานทะเบียนประวัติบุคลากร 1 2 8,500 - - 1 นางสาวสิริลักษณ์   ท้วมทอง  
2 นายนพธนพงษ์ ภูรัชต์ธนาธิป  
3 นางสาวมิรันตี       ศรีน้ำเงิน  

4 งานพัฒนาครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง 1 2 84,000 - - 1 นางสาวสิริลักษณ์   ท้วมทอง  
2 นางณัฐฐินันท์   น้อยมา   
3 นายนพธนพงษ์ ภูรัชต์ธนาธิป  

5 งานสวัสดิการครูและบุคลากร 1 2 17,000 - - 1 นางสาวกนกอร  สว่างอารมณ์  
2 นางสาวเด่นนภา  ชาไชย  
3 นางสาวศศิธร  พงษ์เพียร  

6 งานวินัยและรักษาวนิัย 
 

1 2 - - - 1 นางสาวสุกัญญา  อินทมา  
2 นางสาวมิรันตี    ศรีน้ำเงิน     
3 นางสาววันวิสาข์  ธชาภินทร์    

7 งานพิจารณาความดีความชอบ 1 2 - - - 1 นางณัฐฐินันท์   น้อยมา   
2 นางสาวดวงรัตน์  ยาแสง          
3 นางสาวนวพัชร์  ชมตา           
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ท่ี 

 
งาน/โครงการ 

สอดคล้อง 
กลยุทธศ์ูนย์ 

ข้อที่ 

สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของศูนยท่ี์ 

แหล่งของเงิน/งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ งบ

ดำเนินงาน 
เงิน

อุดหนุน 
งบอื่นๆ 

8 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

1 2 - - - 1 นางณัฐฐินันท์   น้อยมา   
2 นางสาวกนกอร  สว่างอารมณ์  
3 นางสาวสิริลักษณ์   ท้วมทอง   

9 งานมาตรฐานวิชาชีพ และวิทยฐานะ 
 

1 2 - - - 1 นางสาวดวงรัตน์   ยาแสง    
2 นายนพธนพงษ์  ภูรัชต์ธนาธิป  
3 นางณัฐฐินันท์   น้อยมา   

10 การจัดทำขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งท่ีมีเหตุ
พิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอนคนพิการ พ.ศ.2556 
(พ.ค.ก.) ขอรับเงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งท่ี
มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (ค.ค.ศ.) และ
ขอรับเงินค่าตอบพิเศษหรือเงินเพิ่มสำหรับ
ตำแหน่งพิเศษ (พ.ค.ศ.)  

1 2 - - - 1 นางณัฐฐินันท์    น้อยมา  
2 นางสาวศศิธร  พงษ์เพียร    
3 นางสาวดวงรัตน์  ยาแสง          
 

11 งานการนิเทศ ติดตามประเมินและรายงนผล
  
 

3  2 - - - 1. .นางสาวสุกัญญา  อินทมา 
2นางวัชรี  ชนินทยุทธวงศ์ 
3.นายนพธนพงศ์   ภูรัตธนาธิป 
4.นางสาวดวงรัตน์  ยาแสง 

รวมงบประมาณของกลุ่มบริหารงานบุคคล 109,500 - -  
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ส่วนท่ี 6  
การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน 

 
 เพื ่อให้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ประสบผลสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
ได้กำหนดวิธีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้  
 

 การกำกับ 
 1. จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อกำกับข้ันตอน วิธีการ เวลา และผลการดำเนินงานตามแผน
กลยุทธ ์

2. จัดให้ผู ้รับผิดชอบงาน โครงการ รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ เพื่อทราบความก้าวหน้า 
และปัญหาอุปสรรคของงาน 

 
 การติดตาม ตรวจสอบ 
       1. การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
มีลักษณะเป็นการประเมินตนเอง   เพื ่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้น ตอน ได้แก่ การวางแผน  
การจัดองค์กรการจัดหาบุคลากร การนำไปปฏิบัติ การควบคุมงาน การจัดสรรงบประมาณ การติดตาม  
และประเมินผล เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนางาน โดยมีกระบวนการดังนี้ 
 1.1 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดให้มีการติดตาม           
3 ระดับ คือ 
  1.1.1 ระดับผู้ปฏิบัติ ให้มีการรายงานความก้าวหน้าตามไตรมาส และสรุปงานเมื่อสิ้นสุด
โครงการ 
  1.1.2 ระดับหัวหน้ากลุ่มงาน ให้มีการติดตามตรวจสอบการการปฏิบัติงานอย่างน ้อย  
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง และรายงานความก้าวหน้า 
  1.1.3 ระดับผู้บริหาร ให้มีการติดตาม ตรวจสอบ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 1.2 การติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง คือ 
  1.2.1 ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน กันยายน-ตุลาคม โดยบุคลากรภายใน 
  1.2.2 ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน มีนาคม-เมษายน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมด้วย 
 2. การติดตามตรวจสอบจากภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
จะได้รับการติดตามตรวจสอบ จากหน่วยงานต้นสังกัด และคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
การประเมิน และรายงาน 
 1. ผู ้รับผิดชอบงาน โครงการที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงานทุกสิ้นโครงการ 
 2. โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จัดทำรายงานประจำปี เพื ่อรายงานภาพรวม  การดำเนินงานตาม             
กลยุทธ์ทั้งผลสำเร็จ อุปสรรค ปัญหา และสิ่งที่จะดำเนินการในปีต่อไป เสนอต่อสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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