
 



การให้คำเห็นชอบเอกสาร 

 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบรุี  
ระยะ 2 ปี (พ.ศ.2564  -  2565) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 ที่ประชุมคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้พิจารณาเห็นชอบเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพ  
การศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

    ลงช่ือ 

      (นายสุรพล  รุ่งวิริยะวงศ์) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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คำนำ 

 การดำเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปัจจุบันต้องมีการดำเนินให้สอดคล้องกับ            
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ 
ของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จำเป็นต้องมีการวางแผน
พัฒนาการศึกษา โดยยึดถือตามหลักการซึ่ งรัฐบาลได้กำหนดเป็นกรอบปฏิบั ติให้ ทุกองค์กรของรัฐ  
ปรับกระบวนการจัดการให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะ 2 ปี พ.ศ. 2664 – 2565 (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2564) ขึ้นโดยเน้นให้บุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
สถานศึกษา รวมท้ังร่วมกันกำหนด อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น  
เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี     
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            (นางวราภรณ์  เมฆขาว) 
    ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
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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 3 0 3 0 0 0 9 
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 2 0 2 0 0 0 4 

6 
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพูด
และภาษา 

1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 

7 
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรม
และอารมณ์ 

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

8 บุคคลออทิสติก 18 4 22 4 1 5 7 4 11 0 0 0 38 
9 บุคคลพิการซ้อน 5 1 6 4 5 9 7 1 8 0 0 0 23 

รวม 77 34 111 50 27 77 81 43 124 10 6 16 329 

* ข้อมูลจากงานทะเบียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 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  ติดจังหวัดอุทัยธานีและชัยนาท  
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 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี (ฉบับปรับปรุง 2564 - 2565) 

  9 

 

ภาพรวมสถานศึกษาก่อนจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 

ตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี   
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

ภาพรวม ดีเลิศ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  มีผลการประเมินคุณภาพภายใน     
ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวม  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  

1) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
จุดเด่น 

1) ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมศักยภาพด้วยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลายจากทีมสหวิชาชีพ 
จุดควรพัฒนา 

1) กระบวนการให้บริการช่วงเช่ือมต่อ  
2) จัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพ  

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนากระบวนการแผนเปล่ียนผ่าน และดำเนินงานการให้บริการช่วงเช่ือมต่อนักเรียนท่ีครอบคลุม

มากขึน้ 
2) จัดกิจกรรมการแข่งขันที่สอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียนในระดับสถานศึกษา และเครือข่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 

2) กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

จุดเด่น 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  มีระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ  

การดำเนินงานในระดับบุคคล ระดับกลุ่มงาน และระดับสถานศึกษา  จึงทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากร  
เป็นระบบ ชัดเจน และบรรลุตามเป้าหมาย 

จุดควรพัฒนา 
1) การบริหารจัดการศึกษาโดยส่งเสริมให้หน่วยงานทุกภาคส่วนท้ังองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  
2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายของชาติและต้นสังกัด  
3) สนับสนุน นิเทศ กำกับติดตาม การนำข้อมูล สารสนเทศ ท่ีนำมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน 

อย่างต่อเนื่อง 
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แนวทางการพัฒนา 
1) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการจัดการศึกษามีความเข็มแข็ง 
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ 
3 )นำข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

3) กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

จุดเด่น 

ครูทุกคนจัดทำวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษา ละ 1 เรื่อง 

จุดควรพัฒนา 
1) วิธีการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบออนไลน์ และออนแฮนด์ เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้เรียนรู้  

และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2) การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนท่ีหลากหลาย 
3) การจัดบรรยากาศท่ี เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  

สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกครูนักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
4) การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่างครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพ  
 5) ครูจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นแบบอย่าง 
 

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ Facebook fan page แอปพลิเคชันไลน์ 

และ YouTube channel  
2) พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ออนแฮนด์ คือ การมารับแบบฝึกหัด ส่ือและอุปกรณ์การเรียนรู้ท่ีศูนย์  

และจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์  
3) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนท่ีหลากหลาย 
4) ส่งเสริมการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  

สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกครูนักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
5) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่างครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในลักษณะชุมชนแห่ง  

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
6) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นแบบอย่าง 
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ส่วนท่ี  2 
 

ผลการวิเคราะห์สถานศึกษา 

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 ซึ่งมีอยู่ 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 การ 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 เป็นปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน 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 เข้มแข็ 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   
ภายในปีการศึกษา 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นศูนย์กลาง 

การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตามมาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

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 ส่ิงอำนวย 
ความสะดวก และบริการอื่นใดทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในและนำไป 
สู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบั ติงาน 
และวิชาชีพ  
6. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำวิจัยในช้ันเรียน 
7. พัฒนาการจัดทำเอกสารทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้มีความหลากหลาย
พัฒนาการจัดทำเอกสารทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลาย 
8. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านส่ือ นวัตกรรม การจัดการศึกษาสำหรับ 
คนพิการ 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ  

1. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากร มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ในการการจัดการศึกษาสำหรับ 
คนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ร้อยละ 90 ครูและบุคลากรจัดทำวิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม ระบบข้อมูลสารสนเทศ
การจัดการเรียนรู้และบริการทางการศึกษาสำหรับคนพิการ  

กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 

เป้าหมาย   
1. คนพิการท่ีอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามศักยภาพแต่ละบุคคล 

มาตรการ  
1. พัฒนาครอบครัว ชุมชน ผู้ดูแลผู้พิการให้สามารถการฟื้นสมรรถภาพคนพิการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3. พัฒนากระบวนการการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการของหน่วยบริการ และศูนย์การเรียน
สำหรับเด็กในโรงพยาบาล 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ ของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
5. พัฒนารูปแบบและกระบวนการการให้บริการช่วงเช่ือมต่อและการส่งต่อ 
6. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อค้นหาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส ในจังหวัดสุพรรณบุรีให้ได้รับ
บริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง  
7. จัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานท่ีท่ีเอื้อและอำนวยความสะดวกต่อการรับบริการตามประเภท
ของความพิการ 
8. จัดระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความปลอดภัยในการรับบริการสูงสุด 
9. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย และปฏิบัติตนเพื่อให้มีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 
10. จัดกิจกรรมบูรณาการพัฒนาทักษะตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียน 
11. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
12. พัฒนารูปแบบและกระบวนการการให้บริการการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อม 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
13. พัฒนากระบวนการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรวมและการจัดการศึกษาในห้องเรียน
คู่ขนาน 
14. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
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ตัวชีวั้ดความสำเร็จ 

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

พัฒนาให้มีคุณภาพตามาตรฐาน 
 
กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

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

9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้  
ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

 10. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีภายในหน่วยงาน 
 11. เสริมสร้างให้ครูและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการวิชาชีพ 
 12. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานทะเบียนและสารสนเทศนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

13. พัฒนาระบบการวัดและการประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและความจำเป็น
พิเศษเฉพาะบุคคลของผู้เรียน 

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

แผนปฏิบัติการระยะ 2 ปี (ปีการศึกษา 2564 – 2565) 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลพื้นฐาน 
64 65 

62 63 
1. ส่งเสริมและสนับสนุน
ครูและบุ คลากรให้ มี
ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้านการจัดการศึกษา
ส ำห รั บ ค น พิ ก า ร ต า
มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ครูและบุคลากรมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้านการ
จัดการศึกษาสำหรับคน
พิ ก า ร ต า ม ม า ต ร ฐ า น
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒ นาครูและบุ คลากรให้ มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการ 
2. พัฒ นาครูและบุ คลากร ท่ี จัด
ก าร ศึ กษ าสำห รับ คน พิ ก าร ให้
สามารถขอรับส่ือ ส่ิงอำนวยความ  
สะดวก  และบ ริ ก ารอื่ น ใดท าง
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 
3. พัฒ นาครูและบุ คลากรให้ มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพภายในและนำไปสู่
การปฏบิัติได้อย่างถกูต้อง 
4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้
ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ใน

ร้อยละ 90 ของครูและ
บุคลากร มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญ ในการการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

80 
 

90 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
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พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลพื้นฐาน 
64 65 

62 63 
 
 
 
 
 

 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
5. ส่ ง เสริ มสนั บสนุ น ให้ ครูและ
บุ ค ล า ก ร พั ฒ น า ต น เอ ง เพื่ อ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและ
วิชาชีพ 

 

2. ส่งเสริมการวิจัยและ
พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
นวัตกรรม ระบบข้อมูล
สารสนเทศ การจัดการ
เรียนรู้และบริการทาง
การศึกษาสำห รับ คน
พิการ 

2 .  ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
สามารถจัดทำวิ จัยและ
พัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม 
ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
การจัดการ 

1. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้
ความ เข้ าใจในการจัดทำวิ จัยใน 
ช้ันเรียน 
2. พัฒนาการจัดทำเอกสารทาง
วิ ช า ก า ร เพื่ อ ก า ร เผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลาย
พัฒนาการจัดทำเอกสารทางวิชาการ
เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มี
ความหลากหลาย 
3. พั ฒ น าส ถ าน ศึ ก ษ า ให้ เป็ น
ศู น ย์ ก ล า ง ก าร เรี ย น รู้ ด้ าน ส่ื อ 
นวัตกรรม การจัดการศึกษาสำหรับ 
คนพิการ 

ร้ อ ย ล ะ  9 0  ค รู แ ล ะ
บุคลากรจัดทำวิ จัยและ
พัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม 
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
การ จัดการเรียน รู้ และ
บ ริ ก า รท า งก าร ศึ ก ษ า
สำหรับคนพิการ 

 

- - 80 
 
 

90 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
 

พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลพื้นฐาน 
64 65 

62 63 
3 . จั ด แ ล ะ ส่ ง เส ริ ม
สนับสนุนการให้บริการ
ทางการศึกษาสำหรับคน
พิการอย่างท่ัวถึง  

 

1. คนพิการท่ีอายุไม่เกิน 
18 ปี  ได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างท่ัวถึงและ
มีคุณภาพ 

 

1. พัฒนาครอบครัว ชุมชน ผู้ดูแล 
ผู้ พิ ก า ร ให้ ส า ม า ร ถ ก า ร ฟื้ น
สมรรถภาพคนพิการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3. พัฒ นากระบวนการการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการของ
หน่วยบริการ และศูนย์การเรียน
สำหรับเด็กในโรงพยาบาล 
4. ส่ง เสริมสนับสนุน ให้ ผู้ เรียน
ได้รับส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ 
บริการและความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการจำเป็นพิ เศษ ของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล 
5. พัฒนารูปแบบและกระบวนการ
การให้บริการช่วงเช่ือมต่อและการ
ส่งต่อ 

คนพิการท่ีมีอายุไม่เกิน18 ปี 
ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึ ง
และมีคุณภาพ 

- - 75 80 กลุ่มบริหารวิชาการ 
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พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลพื้นฐาน 
64 65 

62 63 
6. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อ
ค้นหาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส ใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ได้รับบริการ
ทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 

4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้ได้ตามมาตรฐาน 

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ให้มีคุณภาพตามศักยภาพ
แต่ละบุคคล 

1. จัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานท่ี 
ท่ีเอื้อและอำนวยความสะดวกต่อ
การรับบริการตามประเภทของความ
พิการ 

2. จัดระบบรักษาความปลอดภัย 
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความปลอดภัย
ในการรับบริการสูงสุด 

3. เสริมสร้างให้ ผู้เรียนมี สุขนิสัย 
และปฏิบั ติตน เพื่ อ ให้มี สุขภาพ
อนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 

4. จัดกิจกรรมบูรณาการพัฒนา
ทั ก ษ ะ ต า ม ค ว า ม ถ นั ด แ ล ะ
ความสามารถของผู้เรียน 

5. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลื อ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพตามาตรฐาน 

- - 100 100 กลุ่มบริหารวิชาการ 
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พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลพื้นฐาน 
64 65 

62 63 
6. พัฒนารูปแบบและกระบวนการ
การให้บริการ การช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม และเตรียมความพร้อม  
ให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
7. พัฒนากระบวนการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการเรียนรวม และ
การจัดการศึกษาในห้ อง เรียน
คู่ขนาน 
8. จั ด กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุ น ให้ ผู้ เรียนมี คุณ ธรรม 
จริ ย ธรรม  และ ค่ านิ ยม อั น พึ ง
ประสงค์ 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  

พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลพื้นฐาน 
64 65 

62 63 
5. ศูนย์การศึกษาพิเศษ                   
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี  มีระบบ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและน้อมนำ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย 

1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี  มีระบบ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏบิัติโดย
การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย 

1. ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบัติการให้มี
ความสอดคล้องเช่ือมโยงกัน 
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การ ใช้ จ่ าย งบ ป ระม าณ ให้ กั บ
บุคลากร 
 

3. จัดระบบควบคุมภายใน 
4. ปรับปรุงวิธีการจัดสรงบประมาณ 
งบประมาณ 
ให้สอดคล้องกับงานและโครงการ 
5. จัดระบบการติดตามตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ 
6. พั ฒ นาระบบสารสน เทศให้
สามารถใช้ประโยชน์ ได้รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
7. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่ วย งาน  อ งก รภ าครัฐ  และ
เอกชน ให้มี ส่วนร่วมในการ จัด
การศึกษา 
 

ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ                     
เข ต ก าร ศึ ก ษ า  5 จั ง ห วั ด
สุพรรณบุรี  มีระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
โดยการมี ส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายระดับดีเลิศ 

- - ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 
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พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลพื้นฐาน 
64 65 

62 63 
8. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์การ
ดำเนินงานโดยใช้ช่องทางต่างๆ  
ท่ีหลากหลาย 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ
บุ ค ลากรน ำหลั กป รั ช ญ าข อ ง
เศรษฐกิจพอเพี ยงไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน 
10. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรัก 
ความสามัคคีภายในหน่วยงาน 
11. เสริมสร้างให้ครูและบุคลากร
ปฏิบัติตามมาตรการวิชาชีพ 
12. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งาน ทะ เบี ยน และส ารสน เท ศ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
13. พัฒนาระบบการวัดและการ
ป ระ เมิ น ผล ให้ ส อ ดค ล้ อ งกั บ
หลักสูตรสถานศึกษาและความจำ 
เป็นพิเศษเฉพาะบุคคลของผู้เรียน 
14. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ผู้พิการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
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พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลพื้นฐาน 
64 65 

62 63 
15. พัฒนาระบบการให้บริการ ส่ือ 
และส่ิงอำนวยความสะดวกอื่นใด
ทางการศึกษา 
16. พัฒนาระบบกระบวนการนิเทศ
ภายในให้มีประสิทธิภาพ 
17. พัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ส่วนท่ี 5 
 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 

 ศูนย์การศึกษาพิ เศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นสถานศึกษาท่ีแบ่งโครงสร้าง               
การบริหาร งานออกเป็น  4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงานแผนงาน 
และงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานท่ัวไป เพื่อดำเนินการขับเคล่ือนการบริหารงานนำสู่
แผนการปฏิบัติถือเป็นเครื่องมือสำคัญในปฏิบัติงานสำหรับจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะ 2 ปี   
(พ.ศ. 2564 – 2565) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 มีการนำนโยบายด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
เร่งด่วนรัฐมนตรี กลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานมาเป็นกรอบในการกำหนด อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น 
เพื่อเป็นปจัจัยความสำเร็จและกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 

1. การดำเนินงาน 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/
แผนปฏิบัติการ/โครงการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
โดยให้ผู้รับผิดชอบงาน โครงการ ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติเป็นระยะต่อหัวหน้ากลุ่มงาน เพื่อให้ทราบ
ความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคของงาน โดยอาศัยวงจรคุณภาพ PDCA  

PDCA หรือวงจรเดมมิ่ง (Deming) เป็นกระบวนการดำเนินงานท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย PDCA  มาจาก
คำว่า Plan (การวางแผน) Do (ปฏิบัติ) Check(ตรวจสอบ) และ Act (ดำเนินงานให้เหมาะสม) ดังแผนภาพท่ี 1 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้        

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

แผนภาพที่ 1  วงจรเดมมิ่ง (Deming) 
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ขั้นการวางแผน  (Plan) กำหนดกรอบงการดำเนินงานและส่ิงท่ีต้องการแก้ปัญหา/ปรับปรุง
เปล่ียนแปลง รวมถึงการพัฒนาส่ิงใหม่ ๆ โดยพิจารณาว่า ต้องนำข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ กำหนดแนวทาง
การปรับปรุง การดำเนินงานดังกล่าว การวางแผน สามารถคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความ
เส่ียง ความสูญเสียต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ 

  ขั้นการปฏิบั ติ (DO) การลงมือปรับปรุง เป ล่ียนแปลง และพัฒนา ตามแนวทางท่ีกำหนดไว้  
ในแผน ขณะเดียวกัน มีการตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าดำเนินไปในทิศทางท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 

  ขั้นการตรวจสอบ (Check) การประเมินผลท่ีได้รับจากการปรับปรุงเปล่ียนแปลง และพัฒนา  
ซึ่งทำให้ทราบว่า การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้หรือไม่ โดยกำหนดความถี่  
ของการตรวจสอบตามความเหมาะสม 

  ขั้นการดำเนินงานให้ เหมาะสม  (Act) การพิ จารณาผลการตรวจสอบ และอาจจะนำผล 
การตรวจสอบมาดำเนินการ 2 กรณี คือ กรณีท่ี 1 ถ้ามีผลการปฏิบัติงานท่ีดี จะนำกระบวนการปฏิบัตินั้นมา
จัดทำเป็ น มาตรฐานการปฏิ บั ติ งานของสถาน ศึกษ า ก รณี ท่ี  2 ผลงานยั ง ไม่บ รร ลุ วัตถุป ระสง ค์   
ต้องนำผลการประเมินมาพิจารณาว่า ควรดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อให้บรรลุผลตามท่ีกำหนดไว้  

เมื่อนำวงจร PDCA มาใช้ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง จะทำให้วงจรดังกล่าวจะหมุนอย่างต่อเนื่อง  
ทำให้การทำงานมีการพัฒนาไปอย่างไม่มีส้ินสุด  

2. กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ และปัจจัยความสำเร็จ 

1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ  
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและการทำงานแบบมีส่วนร่วม มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติงานให้บรรลุ  
แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น แนวทางการดำเนินงานและเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

2. ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากร หน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
กลยุทธ์ จุดเน้น แนวทางการดำเนินงานในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 

3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล และกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ 

4. ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการท่ีกำหนด 

5. ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานเพื่อให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

6. สร้ างกลไกแนวทางการขับ เค ล่ือนการจัดการศึกษาสำหรับ เด็กพิ การ โดยรายงานผล 
การปฏิบัติงานประจำปีสู่สาธารณชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ท้ังนี้ การบริหารงบประมาณให้คำนึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น แนวทางการดำเนินงานและค่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้    
โดยการบริหารงบประมาณต้องเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังท่ีกำหนดไว้ 

3. บทบาทหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง 

การดำเนินงานศูนย์การศึกษาพิ เศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มี ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 
ในการบริหารงาน ได้แก่ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวมีบทบาทในการมีส่วนร่วม และในการพัฒนาการบริหารและการดำเนินงานของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกันไป              
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ครู องค์กรชุมชน ผู้แทนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ศิษย์ เก่า พระภิกษุ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีทำงานร่วมกับสถานศึกษา  
เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการศึกษาได้ด้วยตนเองได้ตามกรอบท่ีกฎหมายกำหนด 
ดังนั้นความหลากหลายของบุคคลท่ีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ จึงเอื้อต่อการพัฒนาการศึกษา ท่ีต้องอาศัยท้ัง
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ บุคคลท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานจึงมีความสำคัญต่อการจัดการศึกษา ดังนี้  

1. ผู้ แทน ผู้ปกครอง เป็ น ผู้สะท้อนปัญ หาและความ ต้องการด้าน คุณ ภาพทางการศึกษ า 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนท้ังในส่วนท่ีคาดหวังและสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นและร่วมมือ 
กับครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. ผู้แทนครู เป็นผู้มีความชำนาญในสายวิชาชีพครูมีความสำคัญต่อการนำเสนอ ข้อมูลด้านกระบวนการ
เรียน รู้  ปัญ หา และความ ต้องการการสนั บสนุน  ช่วย เห ลือ  รวม ท้ั งรายงานผลการจัดการศึกษา   
          3. ผู้แทนองค์กรชุมชน เป็นผู้สะท้อนสภาพของปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็น
สมาชิกส่วนหนึ่งของชุมชน และให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาท้ังในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ 

4. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้สะท้อนสภาพปัญหาและความต้องการท่ีครอบค ลุม 
ท้ังเขตพื้นท่ีบริการของสถานศึกษาและมีความสำคัญต่อสถานศึกษาอย่างยิ่งในเรื่องการขอรับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ ทรัพยากรทางการจัดการศึกษา และเช่ือมโยงแผนพัฒนาการศึกษากับแผนพัฒนาท้องถิ่น 

5. ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา เป็นผู้ท่ีสะท้อนสภาพความรัก และความศรัทธาความภาคภูมิใจ 
ต่อสถาบันการศึกษาท่ีตนได้รับการศึกษา ช่วยจรรโลงคุณค่าของสถาบันไปสู่ศิษย์รุ่นหลังให้ประสบความสำเร็จใน
การศึกษาเช่นกัน 

6. ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นท่ี เป็นผู้นำเสนอและเติมเต็มข้อมูล 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนาซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี
ของสังคม 

7. ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นผู้ท่ีมีความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ในดานต่าง ๆ ท่ีจะช่วยเสริม            
ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาได้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้านอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทำให้สถานศึกษามีความ
เข้มแข็งและมีการพัฒนาท่ียั่งยืน 

8. ผู้บริหารสถานศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการซึ่ ง เป็นสัญลักษณ์ของสถานศึกษา              
เป็นบุคคลท่ีสำคัญท่ีจะสะท้อนภาพของการบริหารจัดการ ผู้ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา สร้างแรงจูงใจ กระตุ้น  
การทำงาน ทบทวนรายงาน สะท้อนความคิดเปิดโอกาสให้ผู้แทนในแต่ละกลุ่มได้แสดงบทบาทอย่างเต็มท่ี  
จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม รายงานผลการประชุมและสนับสนุนด้านอุปกรณ์ ห้องประชุม  
วัสดุใช้สอย ฯลฯ รวมทั้งการพิจารณานำมติ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมไปสู่การปฏิบัติ 

ดังนั้น  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่ งเป็นองค์คณะบุคคลในการบริหารสถานศึกษา                  
แบบมี ส่วนร่วม จึงต้องอาศัยผู้มีความรู้  ความเช่ียวชาญ ในสาขาหลากหลาย และเข้าใจการศึกษา  
มีความมุ่งมั่น มีเวลาท่ีจะอุทิศแรงกายแรงใจพัฒนาสถานศึกษาของชุมชนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามท่ี
ชุมชน สังคม และประเทศชาติต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชน สังคมเข้มแข็ง และประเทศชาติก้าวหน้า 

 หน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ                    
มีรายละเอียดด้ังนี้ 
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หน้าที่ แนวปฏิบัติ 
1.ด้านวิชาการ 1.ใหค้วามเห็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาแนวทางการให้บริการช่วยเหลือ

ระยะแรกเริ่มและการพฒันาศักยภาพของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับแนว
ทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการพัฒนาศักยภาพ และความ
ต้องการของผู้เรียน  
2.ให้ข้อเสนอแนะ และส่งเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิน่ ฯลฯ เพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3.รับทราบ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบและการดำเนินการตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในการศึกษา 

2.ด้านงบประมาณ 1.ให้ความเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดต้ังและการใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษา 
2.ให้ความเห็นข้อเสนอแนะในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ  
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการหารายได้จากทรัพย์สินของ
สถานศึกษาหรือปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ฯลฯ กำหนด 

3.ด้านการบริหารงานบุคคล 1.ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.ด้านการบริหารท่ัวไป 1.ให้ความเห็น  เสนอแนะ  และให้คำปรึกษาในการจัดทำนโยบาย 
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ รวมทั้งความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
2.รับทราบ ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและกิจกรรมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ คำส่ัง ตลอดจนนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และรายงานสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ เมื่อสถานศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
คำส่ัง ตลอดจนนโยบายและแผนงานของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
3.ให้ความเห็นข้อเสนอแนะประสาน ส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมท้ังปกครองดูแลบำรุงรักษา ใช้ และจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาตามท่ีกฎระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
กำหนด 
4.ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาในการส่งเสริมความเข้มแข็งใน
ชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น 
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หน้าที่ แนวปฏิบัติ 
4.ด้านการบริหารท่ัวไป (ต่อ) 5.ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ ฯลฯ กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
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ส่วนท่ี 6 
 

การกำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล และรายงาน 
 

การกำกับ 
 1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำแบบรายงานผล การดำเนินงาน  
แบบสรุปรายงานการดำเนินงาน/โครงการ เพื่อกำกับข้ันตอน วิธีการ เวลาและผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จัดให้ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ รายงานผล
การปฏิบัติงานเป็นระยะ เพื่อทราบความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคของงาน และจัดทำรายงานเมื่อส้ินสุด
ระยะเวลาการดำเนินงาน  

การติดตาม  ตรวจสอบ 
 1. การติดตามตรวจสอบภายใน  ศูนย์การศึกษาพิ เศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี   
ประเมินตนเอง เพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดหา
บุคลากร การนำไปปฏิบัติ การควบคุมงาน การจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลเพื่อนำข้อมูล 
มาปรับปรุงพัฒนางาน 
 2. การติดตามตรวจสอบจากภายนอก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี    
จะได้รับการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อเป็น    
การประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาตามท่ี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
กำหนดไว้  

การประเมินผลและรายงานผล 
 1. ให้ผู้รับผิดชอบงาน โครงการท่ีกำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเมื่อส้ินสุดงาน หรือโครงการ  
 2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำรายงานประจำปีเพื่อรายงานภาพรวม
การดำเนินงานตามกลยุทธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ท้ังผลสำเร็จ อุปสรรค 
ปัญหา และ ส่ิงท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  จะดำเนินการในปีต่อไป 
 3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแผนกลยุทธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
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