
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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บันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

------------------------ 
 ตามท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ และเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ นั้น 

 จากการพิจารณาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นว่า การจัดท ารายงาน
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้ด าเนินการตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ โดยจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและได้น าเอาการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งรวบรวมข้อมูล  ผลงาน การด าเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี ตลอดจนผลการพัฒนานักเรียนทุกประเภทความพิการในรอบปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ครอบคลุมภารกิจและความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด 
เป็นการด าเนินการอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
จึงขอลงลายมือช่ือแสดงความเห็นชอบรายงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 

   (นายสุขุมวรัชญ์ อัครเศรษฐัง) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ค าน า 
 
          รายงานการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์                  
ปีการศึกษา 2561 จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 เพื่อ
รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็น
ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการสถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 3 มาตรฐาน  ได้แก่  
คุณภาพของนักเรียน  กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับ
การประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ต่อไป  
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา            
ปีการศึกษา 2561  ฉบับนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อ                
การน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์               
ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 
 
 
 
 
                         (นายสุวรรณ บัวพันธ์) 
      ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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สารบัญ 
 

เร่ือง          หน้า 
บันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     ก 
ค าน า ข 
สารบัญ ค 
บทสรุปผู้บริหาร ง 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 1 
 ข้อมูลท่ัวไป 1 
 ข้อมูลครูและบุคลากร 1 
 ข้อมูลนักเรียน 2 
  ข้อมูลอาคารสถานท่ี 2 
ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเอง 3 
 มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพนักเรียน 3 
 มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 5 
 มาตรฐานท่ี 3  การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  7 
ส่วนที่ 3  สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 9 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 9 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 9 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  9 
 
ภาคผนวก 10 
 มาตรฐานและค่าเป้าหมายการจัดการศึกษา 
 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและด าเนินงานระบบประกนัคุณภาพภายใน 

ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้ังอยู่ เลขท่ี 400  หมู่ท่ี 1  ต าบลยางตลาด  
อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์  46120 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
โทรศัพท์ : 043-891405 โทรสาร : 043-891405   เว็ปไซต์ : http://www.sks.go.th 

            ข้อมูลบุคลากร ผู้บริหาร 1  คน ข้าราชการครู 16  คน , พนักงานราชการ 8 คน ,พี่เล้ียงเด็ก  
  พิการ 40 คน ,ครูอัตราจ้าง 5 คน ,จ้างเหมาบริการ 4 คน รวมทั้งหมด 75 คน  
           จ านวนนักเรียนท่ีมารับบริการท้ังส้ิน 442 คน รับบริการไป-กลับ จ านวน 428 คน และรับ
บริการท่ีบ้าน จ านวน 14 คน 
 

  ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา : ยอดเยี่ยม 
หลักฐานการสนับสนุน :   
     ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแนวทางการด าเนินงานในลักษณะการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการต้ังแต่แรกเกิด หรือแรกพบความพิการ มีท้ังการให้บริการท่ี
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  หน่วยบริการ และท่ีบ้าน เพื่อให้เด็กพิการทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึงและมีคุณภาพ มีการปรับและจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผล ท่ีสอดคล้อง
กับบริบทของชุมชน ตรงตามศักยภาพและความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล และจัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) และแผนให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (ladividualized Family Service Plan : IFSP) นอกจากนี้มีการสนับสนุน
เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ท่ีเข้าถึงง่าย ใช้
ประโยชน์ได้ ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้  
  จากผลการด าเนินงานดังกล่าวเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ให้มีพัฒนาการและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น มีกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล มีโครงสร้างงาน 4 กลุ่ม 
และได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
พ.ศ.2560-2563 (ฉบับปรับปรุง) โดยผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกัน ด้วย
การวิเคราะห์สถานภาพสถานศึกษา (SWOT Analysis) ท้ังสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอก เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ท่ีชัดเจน มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา และด าเนินการตามแผน
ตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ พร้อมท้ังมีการนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบ

http://www.sks.go.th/
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คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด และรายงาน
ผลการด าเนินงาน  
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เห็นความส าคัญว่า เด็กพิการต้องได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้การศึกษาเป็นฐานจากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน จนสามารถเข้าสู่การมีวิถี
ชีวิตอิสระ และได้น าแนวคิดการศึกษาวอลดอร์ฟส าหรับเด็กพิการ หรือการศึกษาเพื่อการเยียวยา  
( Curative Education ) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  ได้แบ่งระดับการศึกษาเป็น 3 ช่วงอายุ 
คือ 1) อายุแรกเกิด-6 ป ี2) อายุ 7-12 ปี และ 3) อายุ 13 ปีข้ึนไป ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง เรียนรู้ผ่านการท ากิจวัตรประจ าวัน การ
ช่วยเหลือตนเองและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีการจัดหาส่ือ นวัตกรรม หรือแหล่งเรียนรู้ผ่าน
ธรรมชาติ น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของพื้นท่ีในชุมชนนั้น เพื่อให้เด็กพิการเกิด
การเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย มีพัฒนาการและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น รวมท้ังมีวิธีการวัดและประเมิน
ความก้าวหน้าหรือพัฒนาการได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง และน า
ข้อมูลไปทบทวน เพื่อปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถส่งเสริมและส่ือสารให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ มีพัฒนาการท่ีดีขึ้นตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษาศึกษา 2562  ดังต่อไปนี้ 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1. การเพิ่มโอกาสให้คนพิการ เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 
  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  4. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัดกาฬสินธุ์

ลงนาม............................................................. 
  (นายสุวรรณ บัวพันธ์) 

วันท่ี 30  เดือน เมษายน  พ.ศ.2562 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
      ชื่อสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
      สังกัด :  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   
                 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
                 กระทรวงศึกษาธิการ 
      ที่อยู่ : เลขท่ี 400  หมู่ท่ี 1 ถนนถีนานนท์ ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์   
               รหัสไปรษณีย์ 46120 
      เนื้อที่ : จ านวน  7  ไร่  3 งาน 80 ตารางวา 
      ประกาศจัดต้ัง : วันท่ี  31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2543 
      หมายเลขโทรศัพท์  043-891405     โทรสาร  043-891405      
      website : http://www.sks.go.th 
      เขตพื้นที่บริการ : จ านวน 18  อ าเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
      ผู้บริหาร :  นายสุวรรณ  บัวพันธ์  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
   โทรศัพท์ 08-1873-2829  e-mail : suwun110@hotmail.com 
 
1.2 ข้อมูลบุคลากร 
 

ท่ี 
 

ต ำแหน่ง 
เพศ วุฒิกำรศึกษำ อันดับ 

ชาย หญิง ต่่ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก ครูผู้สอน ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 ครู คศ.2 ครู คศ.3 

1 ผู้อ่านวยการ 1 - - - - 1 - - - - 1 
2 รองผู้อ่านวยการ - - - - - - - - - - - 
3 ข้าราชการคร ู 3 15 - 10 8 - - 7 3 7 1 
4 พนักงานราชการ 2 6 - 7 1 - 8 - - - - 
5 ครูอัตราจ้าง 3 2 - 5 - - - - - - - 
6 ครูธุรการ - 1 - 1 - - - - - - - 
7 ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 2 2 4 - - - - - - - - 
8 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 12 28 6 33 1 - - - - - - 

รวม 23 54 10 56 10 1 8 7 3 7 2 
 

           ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม  2562 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน 442 คน  

ท่ี ประเภทความพิการ 
ระดับชั้น 

รวม เตรียมความพร้อม 
ชาย หญิง 

1 บกพร่องทางการเห็น 3 1 4 
2 บกพร่องทางการได้ยิน 10 3 13 
3 บกพร่องทางสติปัญญา 101 74 175 
4 บกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 81 54 135 
5 บกพร่องทางการเรียนรู ้ 1  1 
6 บกพร่องทางการพูดและภาษา 5 4 9 
7 บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 3 1 4 
8 ออทิสติก 28 8 36 
9 พิการซ้อน 38 27 65 

รวมทั้งหมด 270 172 442 
          ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน  2562 

 
1.4 ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 

ท่ี อำคำร หลัง 
1 อาคารท่ีท่าการ ค.ส.ล 2ช้ัน แบบ สปช. 1 
2 อาคารโรงครัวชั้นเดียวโรงหุงต้มและประกอบอาหาร แบบราชประชานุเคราะห์ 1 
3 ส้วมนักเรียน 6 ท่ีนั่ง 1 
4 บ้านพักภารโรงแบบแฟลต 4 หน่วย 2 
5 หอถังเก็บน้่าฝน 2 
6 อาคารพักอาศัย ค.ส.ล ช้ันเดียว(ห้องพยาบาล) 2 
7 อาคารพักอาศัย ค.ส.ล ช้ันเดียว(อาคารด้านห้องสมุด) 1 
8 อาคารพักอาศัย ค.ส.ล ช้ันเดียว(ตึกธาราบ่าบัด) 1 
9 อาคารเอนกประสงค์ 1 
10 บ้านพักครูแบบแฟลต 8 หน่วย 2 
11 สนามกระตุ้นพัฒนาการ 1 สนาม 
12 อาคารมาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (ส่วนหน้า) 1 

  ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม  2562 
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ส่วนที่ 2   
ผลการประเมินตนเอง 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 
      1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
      2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
    ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแนวทางการด าเนินงานในลักษณะการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการต้ังแต่แรกเกิด หรือแรกพบความพิการ มีท้ังการ
ให้บริการท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด หน่วยบริการประจ าอ าเภอ และการให้บริการตามบ้าน 
โดยเน้นกระบวนเรียนรู้ผ่านทักษะชีวิต การลงมือปฏิบัติจริง การพึ่งตนเอง และการอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุขเพื่อให้เด็กพิการทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ ด้วยรูปแบบ วิธีการท่ี
หลากหลายเหมาะสม มีการปรับและจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผล ท่ีสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ตรงตามศักยภาพและความต้องการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล มีการ
ประสานร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน นอกจากนี้มีการ
สนับสนุนเทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแนวทางน าไปสู่การพัฒนาเด็กพิการแบบองค์รวม และเป็นหลักสูตรการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการมีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program : IEP) เป็นแผนท่ีจัดท าขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นพิเศษของเด็กเป็นรายบุคคล  โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครู และคณะสหวิชาชีพ
ท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าแผนให้เด็กพิการเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการก าหนดส่ิงอ านวยความ
สะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตลอดจนมีการทบทวนแผนตามความ
เหมาะสม โดยได้จัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล ( Individual Implementation Plan : IIP) 
ประกอบการสอน  นอกจากนี้ยังได้จัดท าแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ( ladividualized 
Family Service Plan : IFSP) ส าหรับฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการท่ีมารับบริการในช่วงอายุระหว่าง   
0-3  ปี และได้จัดท าแผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน ( Family and Community Service Plan 
: FCSP)  เพื่อให้เด็กพิการได้รับบริการอย่างต่อเนื่องและมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น และในปีการศึกษา 2561  
จ านวน 442 คน มีผลการพัฒนาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education 
Program : IEP) และจ านวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละทักษะท่ีสอนผ่านคิดเป็นร้อยละ 89.82 
อยู่ในระดับ ดีเย่ียม  
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  นอกจากนี้หลักสูตรสถานศึกษา ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนไว้ 10 
ประการคือ 1) ร่างกายเจริญเติบโตและสุขนิสัยท่ีดี 2) กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรง
และใช้ได้อย่างประสานสัมพันธ์กัน 3) ร่าเริง  แจ่มใส  มีความสุขและมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น 
4) มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 5) ช่วยเหลือตนเองได้เต็มศักยภาพ 6) 
สนใจต่อการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว 7) เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 8) ใช้ภาษา
ส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 9) มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และ10) มี
ความสามารถในการด ารงชีวิตประจ าวันได้เต็มศักยภาพ จากการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โดยการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม รู้จักการแบ่งปัน  เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  ไหว้หรือ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ขอบคุณหรือขอโทษได้อย่างเหมาะสม  แสดงออกถึงการ
รอคอยได้อย่างเหมาะสม ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนหรือสังคมได้ และมีการส่งเสริมค่านิยมให้มี
ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยตามศักยภาพของแต่ละบุคคลนั้นได้จัดกิจกรรม 2 ด้าน คือ 1) 
กิจกรรมส่งเสริมขนบธรรมเนียมตามประเพณีไทย  ได้แก่ กิจกรรมวันครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวัน
ลอยกระทง กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมรดน้ าด าหัววันสงกรานต์  2) กิจกรรม
ส่งเสริมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ กิจกรรมวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา  
จากกระบวนเรียนรู้ดังกล่าวส่งผลให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด โดย
อยู่ในระดับคุณภาพ ผ่าน ขึ้นไป จ านวน 386 คนคิดเป็นร้อยละ 87.33 มีระดับคุณภาพ ดีเย่ียม จ านวน 
208 คน ระดับคุณภาพ ดี จ านวน 170 คน ระดับคุณภาพ ผ่าน จ านวน 8 คน  

  จากผลการพัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคล ส่งผลให้เด็กพิการมีความพร้อม สามารถเข้าสู่
การศึกษาระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพ ในปีการศึกษา 2561 ก าหนด
เป้าหมาย จ านวน 37 คน เด็กพิการมีความพร้อม สามารถเข้าสู่การศึกษาระดับท่ีสูงขึ้น จ านวน 33 คน 
คิดเป็นร้อยละ 89.19  

 
3. จุดเด่น 

 เด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลการพัฒนาตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) และมคุีณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 

4. จุดควรพัฒนา 
     พัฒนาระบบการค้นหาและรับนักเรียน และการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีครอบคลุม

และมีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
      2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล มีโครงสร้างงาน 4 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารแผนงาน
และงบประมาณ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป และกลุ่มบริหารงานบุคคล และเพิ่มเติมอีก 1 กลุ่มงาน คือ 
กลุ่มบริหารงานหน่วยบริการประจ าอ าเภอ ซึ่งจากบทบาทและหน้าท่ีจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ มี
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของเด็กพิการ สอดคล้องกับบริบท 
และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ให้มีพัฒนาการ
และคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น จึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2560-2563 (ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการโดยผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันคิด วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของศูนย์การศึกษา
พิเศษฯ ด้วยการวิเคราะห์สถานภาพสถานศึกษา (SWOT Analysis) ท้ังสภาพแวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ท่ีชัดเจน โดยเสนอต่อ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาความเห็นชอบ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
จากนั้นจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และด าเนินการตามแผนตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ มีการ
นิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด และรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมท้ังรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 
  การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้
ปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปในทางเดียวกันตามเป้าหมายท่ีก าหนด ดังนี้ 1) มีการ
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาส าหรับคนพิการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 2) มีการปรับปรุง พัฒนา
ระบบการบริหารการจัดการศึกษาพิเศษ ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีปราศจากอุปสรรคพร้อมท้ังขับเคล่ือน
สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  3) การสร้างองค์ความรู้ใหม่  เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและ
ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ โดยวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนให้คนพิการประกอบอาชีพพึ่งตนเอง
ได้  มีคุณธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และ 4) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนพิการ ครอบครัว 
ชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชน ร่วมกันพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ในการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ   
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  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้และ
ทักษะในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ มีการประเมินความสามารถพื้นฐาน การวางแผนการจัด
การศึกษาท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล และการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง เรียนรู้ผ่านการท า
กิจวัตรประจ าวัน การช่วยเหลือตนเองและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีการจัดหาส่ือ นวัตกรรม 
หรือแหล่งเรียนรู้ผ่านธรรมชาติ น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของพื้นท่ีในชุมชนนั้น 
เพื่อให้เด็กพิการเกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีพัฒนาการและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น รวมท้ังมีวิธีการวัด
และประเมินความก้าวหน้าหรือพัฒนาการได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง และน าข้อมูลไปทบทวน เพื่อปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการท่ีตรงตามศักยภาพของเด็กพิการเป็นรายบุคคล ดังนั้น เพื่อให้เด็กพิการได้รับบริการ
อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
หลากหลาย จึงได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในเรื่อง การจัดแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program : IEP) การประเมินผลพัฒนาการ และการจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ ในทุกปีการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน  
  นอกจากการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ มีการพัฒนา
และจัดท าข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ น าส่ือเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการท างานให้เกิดความรวดเร็ว สะดวกสบาย และเพิ่มโอกาสให้งานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 1) ระบบโปรแกรม SET เพื่อพัฒนางานระบบสารสนเทศให้มีฐานข้อมูล
นักเรียน ครู บุคลากร และงบประมาณท่ีครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรวจสอบได้ 2) ระบบ
โปรแกรม IEP online เพื่อพัฒนางานส่ือคูปองการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มี
ฐานข้อมูลนักเรียน ข้อมูลแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ในการขอรับส่ือคูปองการศึกษาท่ีสะดวก
รวดเร็ว และตรวจสอบง่าย 3) ระบบ LINE เพื่อพัฒนางานหน่วยบริการประจ าอ าเภอ ให้มีระบบการ
ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างรวดเร็ว 4) เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ 5) ระบบโปรแกรมประเมินผลผู้เรียน เพื่อพัฒนางานวัดและประเมินผล ให้มีระบบการวัดผล
และประเมินผล ท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้ 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการให้บริการท้ังท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัด และหน่วยบริการประจ าอ าเภอ จ านวน 18 อ าเภอ ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา มีความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ เนื่องด้วยการท่ีจะ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์มีความยากล าบาก จึงได้จัดโครงการพัฒนาหน่วยบริการประจ าอ าเภอ มีการ
จัดหาส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และการซ่อมบ ารุง เพื่อให้เป็นหน่วยบริการท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีมีความ
ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ ตามศักยภาพและประเภทของความพิการอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ   
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     3. จุดเด่น 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลัก

ธรรมาภิบาล และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา
อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ และมีการประชุมวางแผน วิเคราะห์ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และกลยุทธ์ที่ครอบคลุมชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ   

 
4. จุดควรพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างบูรณาการ 

ครอบคลุมทุกเป้ากลุ่มหมาย  
 
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่าง 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลัก

ธรรมาภิบาล และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา
อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ และมีการประชุมวางแผน วิเคราะห์ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และกลยุทธ์ท่ีครอบคลุมชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ และเป็น
แบบอย่างได้ 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ 

1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

    ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้พัฒนาเด็กพิการตามกระบวนการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน  2) คัดกรอง 3) ประเมิน
ความสามารถข้ันพื้นฐาน 4) จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 5) ให้บริการด้วยการจัดบริการ
ท่ีเหมาะสม 6) ประเมินความก้าวหน้า และ 7) การนิเทศ ประเมินผล และการส่งต่อ โดยแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของเด็กพิการ ชุมชน ท้องถิ่น และบริบทสถานศึกษา ซึ่งได้เห็นความส าคัญว่าเด็กพิการ
ต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้การศึกษาเป็นฐานจากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน จน
สามารถเข้าสู่การมีวิถีชีวิตอิสระ และได้น าแนวคิดการศึกษาวอลดอร์ฟส าหรับเด็กพิการ หรือ
การศึกษาเพื่อการเยียวยา ( Curative Education ) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การประเมินความสามารถพื้นฐาน ประกอบด้วย 4 
ห้องเรียน ดังนี้ 1.1) ห้องแรกรับ 1.2) ห้องกิจกรรมบ าบัด 1.3) ห้องกายภาพบ าบัด และ 1.4) ห้อง
ออทิสติก เป็นกระบวนการประเมินและคัดกรองเด็กพิการท่ีมารับบริการ เพื่อวางแผนการจัด
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การศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของเด็กแต่ละบุคคล  และมีการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ส่งต่อสู่ห้องเรียนรู้ต่อไป 2) การเตรียมความพร้อม ประกอบด้วย 4 ห้องเรียน ดังนี้ 2.1) ห้องเรียนรู้ 1 
(อายุแรกเกิด-6 ปี) 2.2) ห้องเรียนรู้ 2 (อายุ 7-12 ปี) 2.3) ห้องเรียนรู้ 3 (อายุ 13 ปีข้ึนไป) และ 2.4) 
ห้องวอลดอร์ฟออทิสติก เป็นกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพและเตรียมความพร้อมส าหรับเด็กทุก
ประเภทความพิการ ท่ีผ่านกระบวนการจากห้องแรกรับ และมีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพตาม
แนวทางการศึกษาวอลดอร์ฟ ท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ได้เรียนรู้โลก ตามวิถีชีวิต ผ่านกระบวนการ
ลงมือท า ท่ีสอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program 
: IEP) พร้อมท้ังมีการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น มาใช้ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ ท่ีสามารถส่งเสริมและ
ส่ือสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

  ในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ ต้องมีการตรวจสอบและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีการประเมินก่อน ระหว่าง และหลังจากการจัดการเรียนรู้  โดยใช้
เครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีมีคุณภาพหลากหลาย เหมาะสมกับส่ิงท่ีต้องการวัด   เพื่อเป็นการ
พิจารณาความก้าวหน้าของพัฒนาการคุณภาพชีวิต เด็กพิการเป็นรายบุคคล รวมท้ังการทบทวน 
ปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) และเป็น
การให้ผู้ปกครอง ครู สหวิชาชีพ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ ข้อคันพบ
ปัญหา แนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน รู้ ท่ีมี
ประสิทธิภาพในปีการศึกษาต่อไป 
    

3. จุดเด่น 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสถานศึกษาท่ีพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ
แบบองค์รวม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมนุษยปรัชญา เพื่อใหเ้ด็กพิการได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล มีทักษะการ
ด ารงชีวิตในครอบครัวและชุมชน สามารถพึ่งตนเองได้  

 
4. จุดควรพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใช้กระบวนการวิจัย

มาพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
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ส่วนที่ 3   
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

เฉลี่ย ยอดเยี่ยม 
 
แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ใหสู้งขึ้น จึง
ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษาศึกษา 2562  ดังต่อไปนี้ 

  พัฒนาระบบการค้นหาและรับนักเรียน และการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีครอบคลุมและ
มีประสิทธิภาพ 
 

แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์        
ให้สูงขึ้น จึงได้ร่วมกันก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษาศึกษา 2562  ดังต่อไปนี ้

ส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างบูรณาการ 
ครอบคลุมทุกเป้ากลุ่มหมาย  
 

แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด

กาฬสินธุ์ให้สูงขึ้น จึงได้ร่วมกันก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษาศึกษา 2562  
ดังต่อไปนี ้

ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใช้กระบวนการวิจัย
มาพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก 
 

 - มาตรฐานและค่าเป้าหมายการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 - ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน 

- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๓๐/๔๗๔                                   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์                                      
                     ๔๐๐ หมู่ ๑ ต.ยางตลาด  อ.ยางตลาด 
                        จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๒๐ 

 

           ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง  เผยแพร่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

เรียน  ผู้อ านวยการสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทุกแห่ง  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา    
                      ปีการศึกษา ๒๕๖๑                            จ านวน ๑ ชุด 
         ๒. ประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการประกัน  
                      คุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑                        จ านวน ๑ ชุด       

                ด้วย กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
นั้น 
 

      ในการนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่
การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

            
 

                 ขอแสดงความนับถือ 
       
  

                 ( นายสวุรรณ  บัวพันธ์ )    
                                          ผู้อ านวยการศนูย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ ์   

   

งานธุรการ 
โทร. ๐-๔๓๘๙-๑๔๐๕ 
โทรสาร   ๐-๔๓๘๙-๑๔๐๕ 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 

                                      ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา          
พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษา
ไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์  จึงปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ปกครอง 
และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การ
ประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษา ในการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
  
 

   

                   ( นายสุวรรณ  บัวพันธ์ ) 
                                         ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
แนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ฉบับลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มีจ านวน ๔ มาตรฐาน คือ  
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
                ๑. ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  
                ๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
        ๑. ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  
        ๑.๑ ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามท่ีระบุไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
                      ๑.๒ ผู้เรียนได้รับบริการและเข้าถึง เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
                      ๑.๓ ผู้เรียนได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อ หรือการส่งต่อ 
        ๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                      ๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

   ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
   ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   ๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   ๒.๓ การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
   ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 
    ๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
                      ๑.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้กับผู้เรียนสอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นเฉพาะบุคคลอย่างเป็นระบบ 



                      ๑.๒ ให้ผู้เรยีนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
                      ๑.๓ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยได้ปฏิบัติจริงตามศักยภาพของผู้เรียน ด้วยเทคนิค วิธีการ และ
ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
           ๑.๔ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการทักษะด้านต่างๆ 
                      ๑.๕ จัดใหผู้้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษาตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
   ๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น (มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดย
ใช้สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ สหวิทยาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม) 
                     ๒.๑ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการเรียนการสอน 
   ๒.๒ ชุมชนมีส่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็น หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 
   ๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
                     ๓.๑ ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
   ๓.๒ มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
   ๓.๓ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน 
   ๓.๔ ผู้ปกครอง หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
   ๓.๕ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้พัฒนาผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

    สถานศึกษาใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
   
 

 ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
------------------------------------------- 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา               
พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง 
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศ                         
ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่าง
ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษา ไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ปกครองและประชาชนใน
ชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพ
ภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ จึ งได้ประกาศค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษและการประเมินคุณภาพภายใน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 

      ( นายสุวรรณ  บัวพันธ์ ) 
                                    ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
แนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพการศึกษา  

๑. ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ทักษะ
ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว 
   ๑.๒ ผู้เรียนได้รับบริการและเข้าถึงเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกสื่อ  บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
   ๑.๓ ผู้เรียนได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อ หรือการส่งต่อ 
๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ระดับ ๔ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  

๑. การมเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้ เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   ๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
   ๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   ๒.๔ การวางแผน และการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 

ระดับ ๔ ดีเยี่ยม 



มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
   ๑.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้กับผู้เรียนสอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลอย่างเป็นระบบ 
   ๑.๒ ให้ผู้เรียนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ผู้เรียนเพ่ือจัด
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
   ๑.๓ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยได้ปฏิบัติจริงตามศักยภาพของผู้เรียนด้วย
เทคนิค วิธีการ และใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
   ๑.๔ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการทักษะด้านต่างๆ 
   ๑.๕ จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล 
๒ .  กา รจั ดการ เ รี ยนการสอนที่ ยึ ด โ ย งกั บบริ บทของชุ มชนและท้ อ งถิ่ น                        
(มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้   สหวิทยาการ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม) 
   ๒.๑ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการเรียนการสอน 
   ๒.๒ ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
๓. การตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าพัฒนาการของผู้เรียนตามศักยภาพอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
   ๓.๑ ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
   ๓.๒ มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
   ๓.๓ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการ
จัดการเรียนการสอน 
   ๓.๔ ผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
   ๓.๕ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครอง หรือผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้พัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับ ๔ ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๔ การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 

๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพและมาตรฐานของ  สถานศึกษา 

๓. จัดระบบบริหารสารสนเทศ 
๔. ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๕. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

๖. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา 
๗. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

๘. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ระดับ ๔ ดีเยี่ยม 
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ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2561 

มาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
/แผนการศึกษาชาติ  
พ.ศ. 2560 - 2579 

นโยบาย สพฐ. 2561 
นโยบาย/กลยุทธ์  

สศศ. 2561 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ หลัก กลยุทธ์ 

ของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ

ผู้เรียน  
1.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน  
1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
พัฒนาการตาม ศักยภาพของ
แต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึง
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัด 
การศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ 
แผนการให้บริการ ช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว     
2) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
ความพร้อม สามารถเข้าสู่
บริการช่วงเชื่อมต่อ 
(Transitional Services ) หรอื 
การส่งต่อ (Referal) เข้าสู่

ประเด็นพิจารณา 
 1.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน 
  1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคลที่แสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลหรือแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
  2) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่
บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อ
เข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
หรือการอาชีพหรือการดำเนินชีวิต
ในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) 
ยุทธศาสตร์ชาติ  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน    
  1) พัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต    
  2) การยกระดับการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพเทา่เทียม
และท่ัวถึง   
  3) ปลูกฝังระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึง
ประสงค์  
  4) การสร้างเสริมให้คนมีสุข
ภาวะที่ดี   

นโยบาย สพฐ. 2561 
นโยบายที่ 2 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้าง ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน   
1. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพด้วยการปรับ
หลักสูตรการวัดและ

วิสัยทัศน์ 
  “ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์เป็น
สถานศึกษาท่ีมีความเข้มแข็ง
ทันสมัยเป็นที่ยอมรับ ของ
สังคมและชุมชน โดยมุ่ง
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ให้มีศักยภาพและสามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างมี ความสุข” 
 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาการจัดการศึกษา ของ
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา 
สำหรับคนพิการ และ 



~ 2 ~ 

 

มาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
/แผนการศึกษาชาติ  
พ.ศ. 2560 - 2579 

นโยบาย สพฐ. 2561 
นโยบาย/กลยุทธ์  

สศศ. 2561 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ หลัก กลยุทธ์ 

ของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน 
 1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และ
ความเป็นไทย ตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล 

   5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของ
ครอบครัวไทย   
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม   
   1) สร้างความม่ันคงและการลด
ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและ
สังคม   
   2) พัฒนาระบบบริการและ
ระบบบริการจัดการสุขภาพ 
   3) มีสภาพแวดล้อมและ
นวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิต
ในสังคมสูงวัย   
   4) สร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันทางสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน  

ประเมินผลที่เหมาะสม         
  1.1 ปรับปรุงหลักสูตรใน
ระดับปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และนำหลักสูตร
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ และจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรตามความจำเป็น
และ ความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และ
สังคม  
2. พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู้        
  2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษา ให้มี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ ์ จิตใจ  สังคม  และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้
สามารถจัดการศึกษาได้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 
1. คนพิการในจังหวัด
กาฬสินธุ์ได้รับการจัด
การศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ  
กลยุทธ์ 
1. ขยายโอกาสและบริการ
ทางการศึกษาให้แก่คนพิการ
อย่างทั่วถึง  
  

การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือ 
การอาชีพหรือการดำเนินชีวิต
ในสังคมได้ตาม ศักยภาพของ
แต่ละบุคคล  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน     
  1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
พฤติกรรมเป็นผู้ที่มี คุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นไทย  
มีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้ง
ภูมปิัญญาไทย ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล      
  2) ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
แสดงออกถึงความ ภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็นไทย มี
ส่วนร่วมใน การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี  
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มาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
/แผนการศึกษาชาติ  
พ.ศ. 2560 - 2579 

นโยบาย สพฐ. 2561 
นโยบาย/กลยุทธ์  

สศศ. 2561 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ หลัก กลยุทธ์ 

ของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

   5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้
เป็นกลไกในการสนับสนุนการ
พัฒนา  
  
แผนการศึกษาชาติ  
วิสัยทัศน์  
  “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมี
คุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้อง กับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 
21” 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการ
ศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคม
และประเทศชาติ  

สติปัญญา ให้มีความพร้อม
เข้าสู่การเรียนในระดับที่
สูงขึ้น 
  2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ  
(ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ 
ผู้มีความสามารถพิเศษ)  
ให้เต็มตามศักยภาพด้วย
รูปแบบที่เหมาะสม 
นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส 
ความเสมอภาค และความ
เท่าเทียม การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา             
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยาย
โอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ     

รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล 
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มาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
/แผนการศึกษาชาติ  
พ.ศ. 2560 - 2579 

นโยบาย สพฐ. 2561 
นโยบาย/กลยุทธ์  

สศศ. 2561 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ หลัก กลยุทธ์ 

ของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  1. คนทุกช่วงวัยมีความรักใน
สถาบันหลักของชาติและยึดมั่น
การปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ ได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ   
  3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา
การดูแลและป้องกันจากภัย
คุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่   
  4. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม ทาง
เศรษฐกิจ 

1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ        
  1.1 ส่งเสริมประชากรวัย
เรียนทุกคนให้ได้รับโอกาส
ในการเข้ารับบริการทาง
การศึกษา อย่างทั่วถึง มี
คุณภาพและเสมอภาค    
 
นโยบาย/กลยุทธ์  
สศศ. 2561 
กลยุทธ์ 
 1. การเพิ่มโอกาสให้คน
พิการและเด็กด้อยโอกาส 
เข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
เป็นไปตามเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา
ของชาติ 



~ 5 ~ 

 

มาตรฐานการศึกษา  
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ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
  1. ผู้เรียนมีทักษะและ
คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมือง
ไทยและทักษะและคุณลักษณะ ที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
   2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้
ความสามารถและสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษา และ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ตามศักยภา 
   3. สถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/
กระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
   4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตำรำเรียน 
นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มี

   

 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธ
กิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

นโยบาย สพฐ. 2561 
นโยบายที่ 3 พัฒนา
ผู้บรหิาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา     
1. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  ในรูปแบบที่
หลากหลาย 
2. พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยง
กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 

วิสัยทัศน์ 
  “ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น
สถานศึกษาท่ีมีความเข้มแข็ง
ทันสมัยเป็นที่ยอมรับ ของ
สังคมและชุมชน โดยมุ่ง
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ให้มีศักยภาพและสามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างมี ความสุข” 
 
พันธกิจ 
2. ปรับปรุง พัฒนาระบบการ
บริหารการจัดการศึกษาพิเศษ 
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
ปราศจากอุปสรรค พร้อมทั้ง
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างมี

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 



~ 6 ~ 

 

มาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
/แผนการศึกษาชาติ  
พ.ศ. 2560 - 2579 

นโยบาย สพฐ. 2561 
นโยบาย/กลยุทธ์  

สศศ. 2561 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ หลัก กลยุทธ์ 

ของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

คุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเขา้ถึงได้โดยไม่
จำกัดเวลาและสถานที่  
 5. ระบบและกลไกการวัด การ
ติดตามและประเมินผลมี
ประสิทธิภาพ   
 6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษาได้
มาตรฐานระดับสากล  
 7. คร ูอาจารย ์และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐาน   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้าง
โอกาส ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา   
 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและ
ความเสมอภาคในการเขา้ถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ   

นโยบายที่ 6 ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วม ในการจัด
การศึกษา    
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา    
1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ       
  1.1 พัฒนาระบบการ
วางแผน การนำแผนไปสู่
การปฏิบัติ การกำกับ 
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพ่ือการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล  

ประสิทธิภาพ  
 
เป้าประสงค์ 
 2. มีระบบการบริหารการจัด
การศึกษาพิเศษที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้คน
พิการได้รับบริการอย่าง ทั่วถึง 
 
กลยุทธ์ 
  2. ส่งเสริมการศึกษาวิจัย  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การ
จัดการศึกษาพิเศษและ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) แผนการสอน 
เฉพาะบุคคล (IIP) และ

 2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
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มาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
/แผนการศึกษาชาติ  
พ.ศ. 2560 - 2579 

นโยบาย สพฐ. 2561 
นโยบาย/กลยุทธ์  

สศศ. 2561 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ หลัก กลยุทธ์ 

ของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
  3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและ
สารสนเทศทางการศึกษาที่
ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัด
การศึกษาการติดตามประเมิน
และรายงานผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการ
ศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และนำแนวคิดตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  

  1.3 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัด
การศึกษา ที่มีมาตรฐาน
เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
  1.5 ส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง          
 
นโยบาย/กลยุทธ์  
สศศ. 2561 
กลยุทธ์ 
 3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และ  
 4. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมา 
ภิบาลและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

แผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว  (IFSP) 
บริการสื่อ สิ่งอำนวยความ 
สะดวก และความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ
การศึกษาแบบเรียนรู้ตลอด 
ชีวิต   
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มาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
/แผนการศึกษาชาติ  
พ.ศ. 2560 - 2579 

นโยบาย สพฐ. 2561 
นโยบาย/กลยุทธ์  

สศศ. 2561 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ หลัก กลยุทธ์ 

ของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

   2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้และ
สื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
   3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรมด้านการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อม   
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการศึกษา   
   1. โครงสร้าง บทบาท และ
ระบบการบริหารจัดการ
การศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้ 
  

   

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

นโยบาย สพฐ. 2561 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน   
1. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพด้วยการปรับ
หลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม  
1.3 พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลทุกระดับ  ให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน

วิสัยทัศน์ 
  “ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ 
าจังหวัดกาฬสินธุ์เป็น
สถานศึกษาท่ีมีความเข้มแข็ง
ทันสมัยเป็นที่ยอมรับ ของ
สังคมและชุมชน โดยมุ่ง
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ให้มีศักยภาพและสามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างมี ความสุข” 
 
พันธกิจ 
  3. ส่งเสริมการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาและส่งเสริมทักษะ
ด้านอาชีพโดยวิจัย พัฒนา

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 
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มาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
/แผนการศึกษาชาติ  
พ.ศ. 2560 - 2579 

นโยบาย สพฐ. 2561 
นโยบาย/กลยุทธ์  

สศศ. 2561 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ หลัก กลยุทธ์ 

ของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

   2. ระบบการบริหารจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา  
   3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาที่
ตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชนและพ้ืนที่  
   4. กฎหมายและรูปแบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางการ
ศึกษารองรับลักษณะ ที่แตกต่าง
กันของผู้เรียน สถานศึกษา และ
ความต้องการกำลังแรงงานของ
ประเทศ   
   5. ระบบบริหารงานบุคคลของ
คร ูอาจารย ์และบุคลากร
ทางการศึกษามีความเป็นธรรม
สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้

นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
2. พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู้ 
  2.4 ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) เน้น
ทักษะกระบวนการ ให้เกิด
ทักษะการคิดวิเคราะห์   
คิดแก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค ในทุกกลุ่ม  
สาระการเรียนรู้ ทั้งในและ
นอกห้องเรียน 
  2.7 สนับสนุนการผลิต 
จัดหา และใช้สื่อการเรียน
การสอน เทคโนโลยี 
นวัตกรรม  และสิ่งอำนวย

เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนให้
คนพิการประกอบอาชีพ
พ่ึงตนเองได้ มีคุณธรรม และ
อยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข  
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้คน
พิการ ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์กรเอกชนร่วมกัน 
พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใน
การจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
3. มีชุมชนเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ด้านการศึกษาพิเศษ 
ส่งผลให้คนพิการสามารถ
พ่ึงตนเองได้และอยู่ ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการ

 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
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มาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
/แผนการศึกษาชาติ  
พ.ศ. 2560 - 2579 

นโยบาย สพฐ. 2561 
นโยบาย/กลยุทธ์  

สศศ. 2561 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ หลัก กลยุทธ์ 

ของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ   

ความสะดวกที่หลากหลาย
รวมทั้งการพัฒนาห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา ในการจัดการ
เรียนรู้ได้ท้ังในห้องเรียน 
และนอกห้องเรียนเพ่ือให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
นโยบายที่ 6 ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วม ในการจัด
การศึกษา    
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ร่วมกัน 
กลยุทธ์ 
 3. สร้างความเข้มแข็งด้าน
การบริหารจัดการให้แก่
หน่วยงานที่จัดการศึกษา
สำหรับคนพิการอย่างมี 
คุณภาพ 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนให ้
คนพิการ ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรเอกชน ร่วมกัน พัฒนา
และสร้างความรู้ในการจัด
การศึกษา    
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มาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
/แผนการศึกษาชาติ  
พ.ศ. 2560 - 2579 

นโยบาย สพฐ. 2561 
นโยบาย/กลยุทธ์  

สศศ. 2561 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ หลัก กลยุทธ์ 

ของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน              
  3.1 ส่งเสริม สนับสนุน
ผู้ปกครอง ชุมชน  สังคม 
และสาธารณชน ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การ 
กำกับดูแล ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน       
  3.2 ประสานสถาบันหรือ
หน่วยงานทางการศึกษาให้
คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ
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มาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
/แผนการศึกษาชาติ  
พ.ศ. 2560 - 2579 

นโยบาย สพฐ. 2561 
นโยบาย/กลยุทธ์  

สศศ. 2561 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ หลัก กลยุทธ์ 

ของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
นโยบาย/กลยุทธ์  
สศศ. 2561 
กลยุทธ์ 
 1. การเพิ่มโอกาสให้คน
พิการและเด็กด้อยโอกาส 
เข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
เป็นไปตามเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา
ของชาติ 
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การวิเคราะห์ค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ                                                               
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ ์

 

 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ                                                                                                                                
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                                                                                                             

กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                                                                   
ปีการศึกษา 2561 

 

 



 

                                       
 
 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ 

และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ตามที่มีประกาศการใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ก าหนดให้สถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ดังนี้ 

 

๑. นายสุวรรณ  บัวพันธ์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายเรืองเวช ผาสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายสุขุมวรัชญ์  อัครเศรษฐัง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นางปนัดดา  อามาตย์สมบัติ ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๕. นางพิกุล  หินวิเศษ ครู ช านาญการ กรรมการ 
๖. นางสาวคุณาพร  บัวพันธ์ ครู ช านาญการ กรรมการ 
๗. นางสาวศรัญญา  ขานหยู ครู ช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
     

  
 
 
 
 
 



 
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
             ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  
 
 

    (นายสุวรรณ  บัวพันธ์) 
                                  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

















สรุปผลการประเมินการด าเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม �̅� 

ค่าร้อย
ละ 

S.D 
ระดับ

คุณภาพ �̅� 
ค่าร้อย

ละ 
S.D 

ความพึง
พอใจของ
โครงการ 

1 จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
2562 

3.89 97.25 0.25 ดีมาก 3.57 89.25 0.49 ดีมาก 

2 ประกันคุณภาพ
ภายในศูนย์
การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์   

3.77 94.25 0.40 ดีมาก 3.76 94.05 0.39 ดีมาก 

3 พัฒนาบุคลากร
กลุ่มบริหาร
แผนงานและ
งบประมาณ 

3.89 97.25 0.25 ดีมาก 3.84 96.00 0.33 ดีมาก 

4 นิเทศ  ติดตาม  
ประเมินผลและ
รายงานผล 

3.85 96.25 0.15 ดีมาก 3.67 91.83 0.58 ดีมาก 

5 พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา 

3.70 92.50 0.10 ดีมาก 3.56 88.96 0.50 ดีมาก 

 

 

 

 

 



กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม �̅� 

ค่าร้อย
ละ 

S.D 
ระดับ

คุณภาพ �̅� 
ค่าร้อย

ละ 
S.D 

ความพึง
พอใจของ
โครงการ 

1 พัฒนาบุคลากร
ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

3.35 83.75 0.51 ดี 3.36 83.98 0.57 ดี 

2 พัฒนาบุคลากร
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

3.85 96.25 0.15 ดีมาก 3.67 91.83 0.58 ดีมาก 

3 นิเทศติดตาม
ประเมินผลและ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
บุคลากรกลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

3.70 92.50 0.10 ดีมาก 3.56 88.96 0.50 ดีมาก 

4 พัฒนาบุคลากร
ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การจัด
การศึกษาของ
ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

3.85 96.25 0.15 ดีมาก 3.56 88.96 0.50 ดีมาก 

 

 



กลุ่มบริหารงานทั่วไป    

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม �̅� ค่าร้อยละ S.D 

ระดับ
คุณภาพ �̅� 

ค่าร้อย
ละ 

S.D 
ความพึง
พอใจของ
โครงการ 

1 นิเทศงาน กลุ่ม
บริหารงานท่ัวไป 

3.70 92.50 0.00 ดีมาก 3.78 94.44 0.38 ดีมาก 

2 ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ สัมพันธ์

ชุมชนเครือข่าย

และวิเทศสัมพันธ์ 

3.70 92.50 0.00 ดีมาก 3.78 94.44 0.38 ดีมาก 

3 พัฒนาอาคาร
สถานท่ี  แหล่ง
เรียนรู้และ
ส่ิงแวดล้อม 

3.70 92.50 0.00 ดีมาก 3.78 94.55 0.37 ดีมาก 

4 พัฒนาบุคลากร
กลุ่มบริหารงาน
ท่ัวไป 

3.70 92.50 0.00 ดีมาก 3.78 94.44 0.38 ดีมาก 

5 งานระดมทุนและ
ทรัพยากรกลุ่ม
บริหารงานท่ัวไป 

3.65 91.25 0.05 ดีมาก 3.78 94.44 0.38 ดีมาก 

6 พัฒนาวัสดุและ
ครุภัณฑ์ ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

3.66 91.50 0.08 ดีมาก 3.77 94.15 0.39 ดีมาก 

7 การควบคุม
ภายในเพื่อ
ประกันความเส่ียง 

3.65 91.25 0.05 ดีมาก 3.78 94.44 0.38 ดีมาก 

8 งานอนามัย
โภชนาการ 

3.53 88.33 0.47 ดีมาก 3.77 94.17 0.32 ดีมาก 

 



โครงการวิชาการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม �̅� ค่าร้อยละ S.D 
ระดับ

คุณภาพ �̅� ค่าร้อยละ S.D 
ความพึง
พอใจของ
โครงการ 

1 นิเทศ  ติดตาม  
ประเมินผลและ
รายงานผล 

3.68 92.08 0.45 ดีมาก 3.82 95.48 0.37 ดีมาก 

2 พัฒนาบุคลากร
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

3.53 88.33 0.47 ดีมาก 3.68 91.88 0.40 ดีมาก 

3 กิจกรรมนักเรียน 3.68 92.08 0.45 ดีมาก 3.77 94.17 0.32 ดีมาก 
4 การให้บริการ

ช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มและ
เตรียมความพร้อม
ภายในและ
ภายนอกศูนย์
การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

3.53 88.33 0.47 ดีมาก 3.68 91.88 0.40 ดีมาก 

5 พัฒนาหน่วย
บริการอ าเภอ  
ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์  
18  อ าเภอ   

3.65 91.25 0.05 ดีมาก 3.91 97.85 0.23 ดีมาก 

6 งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

3.53 88.33 0.47 ดีมาก 3.68 91.88 0.40 ดีมาก 

7 ห้องเรียน
สร้างสรรค์พัฒนา
เด็กพิการ 

3.65 91.25 0.05 ดีมาก 3.77 94.27 0.38 ดีมาก 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม �̅� ค่าร้อยละ S.D 
ระดับ

คุณภาพ �̅� ค่าร้อยละ S.D 
ความพึง
พอใจของ
โครงการ 

8 พัฒนาและ
ฝึกอบรมผู้ดูแลคน
พิการ บุคลากร
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

3.53 88.33 0.47 ดีมาก 3.80 95.12 0.39 ดีมาก 

9 ประชุมการขอรับ
บริการส่ิงอ านวย
ความสะดวก ส่ือ 
บริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาตาม
ระบบคูปอง 
 

3.75 93.75 0.39 ดีมาก 3.91 97.85 0.23 ดีมาก 

 



แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
 

ท่ี ชื่อเอกสารอ้างอิง QR code 
๑ คู่มือหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ส าหรับเด็ก

พิการศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
 
 
 

 

 

๒ แนวทางการจัดกิจกรรม ตามหลักสูตรให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม ส าหรับเด็กพิการ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
 
 

 
๓ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

๔ แผนปฏิบัติการกลุ่มงานบริหารวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

 



ท่ี ชื่อเอกสารอ้างอิง QR code 
๕ แผนปฏิบัติการกลุ่มงานบริหารท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 

 

๖ แผนปฏิบัติการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

 

๗ แผนปฏิบัติการกลุ่มงานบริหารบุคคล ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

 

๘ ปฏิทินปฏิบัติงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

๙ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

 



ท่ี ชื่อเอกสารอ้างอิง QR code 
๑๐ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 

 

๑๑ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

 

๑๒ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารบุคคล ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

 

๑๓ คู่มือปฏิบัติงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

๑๔ คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

 



ท่ี ชื่อเอกสารอ้างอิง QR code 
๑๕ คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 

 

๑๖ คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

 

๑๗ คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารบุคคล ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

 

๑๘ ค าส่ังแต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบงานการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมและให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม ( Early Intervention) ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 

๑๙ ค าส่ังปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

 



ท่ี ชื่อเอกสารอ้างอิง QR code 
๒๐ ค าส่ังปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 

 

๒๑ ค าส่ังปฏิบัติงานกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

 

๒๒ ค าส่ังปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารบุคคล ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

 

๒๓ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทาการศึกษา 
วอลดอร์ฟ 

ช่วงอายุแรกเกิด – ๖ ปี ภาคเรียนท่ี 1 

 

 



ท่ี ชื่อเอกสารอ้างอิง QR code 
 ช่วงอายุแรกเกิด – ๖ ปี ภาคเรียนท่ี 2 

 

ช่วงอายุ ๗ – ๑๒ ปี ภาคเรียนท่ี 1 

 

ช่วงอายุ ๗ – ๑๒ ปี ภาคเรียนท่ี 2 

 

ช่วงอายุ ๑๓ ปีข้ึนไป ภาคเรียนท่ี 1 

 

ช่วงอายุ ๑๓ ปีข้ึนไป ภาคเรียนท่ี 2 

 



ท่ี ชื่อเอกสารอ้างอิง QR code 
๒๔ แนวทางการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนกายภาพบ าบัด 

 

๒๕ แนวทางการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออทิสติก 

 

๒๖ แนวทางการจัดการเรียนการสอนห้องกิจกรรมบ าบัด 

 

๒๗ สรุปผลการประเมินผลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

๒๘ สรุปผลการพัฒนาผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

 



ท่ี ชื่อเอกสารอ้างอิง QR code 
๒๙ สรุปผลการประเมินตามแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ

ครอบครัว (IFSP) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

๓๐ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

 

๓๑ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

๓๒ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน 
เปล่ียนพ่อแม่เป็นครู ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
 

 

๓๓ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีแหล่ง
เรียนรู้และส่ิงแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 



ท่ี ชื่อเอกสารอ้างอิง QR code 
๓๔ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการอาหารและโภชนาการ

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 

๓๕ รายงานผลการปฏิบัติการงานโครงการงานบริการส่ิงอ านวย
ความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาตามระบบคูปอง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 

๓๖ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กเจ็บป่วย
เรื้อรังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 

๓๗ ตัวอย่างวิจัยในช้ันเรียน 

 
 

 

 

 





งานประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ปีการศึกษา 2561 
 

ฉบับที่ เร่ือง วัน เดือน ป ี

1 
ได้รับมอบเงินทุนการศึกษาจากบริษัท เทพผดุงพร
มะพร้าว จำกัด 

วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถานศึกษาปลอดภัย วันท่ี 12  กรกฎาคม 2561 

3 
ตรวจปัสสาวะ เพื่อคัดกรองหาสารเสพติดในกลุ่ม
ข้าราชการ ตามยุทธการ 
“ฟ้าแดดสงยาง กวาดล้างยาเสพติด” 

วันท่ี 28 มิถุนายน 2561 

4 
กิจกรรมไหว ้
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 

วันท่ี  28 มิถุนายน 2561 

5 
การประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่ายท่ี 9 
 

วันท่ี 14 มิถุนายน 2561 

6 
การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจำปีการศึกษา 2560 

เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2561   

7 
โครงการสร้างเสริมศักยภาพเครือข่าย สมาคมบุคคล 
ออทิสติก 

วันท่ี 2  มิถุนายน 2561 

8 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครู 
บุคลากร โดยหลักคุณธรรม จริยธรรมเป็นฐาน 

วันท่ี 31 สิงหาคม 2561 

9 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ณ วัดป่ามัชฌิมวาส วันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 

10 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัด
กรองคนพิการทางการศึกษา  

วันท่ี 21-23 พฤษภาคม 2561 
 

11 
การประชุมแนวทางการปฏิบัติ เพื่อขอรับส่ิงอำนวยความ
สะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 

วันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 

12 
กิจกรรมวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย  
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย  

วันท่ี 11 เมษายน 2561 

13 
นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ศึกษาดูงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2561   

14 

การประชุมคณะอนุกรรมการสถานศึกษา 
ศูนย์กาศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์    
ครั้งท่ี 3-2561 
 
 

วันท่ี  11 ตุลาคม 2561 



ฉบับที่ เร่ือง วัน เดือน ป ี
15 โครงการ ทำความดี เพื่อพ่อ วันท่ี 12 ตุลา คม 2561 

16 
กิจกกรมเนื่องในวนัคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินภูมพิลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม 2561 

17 วันปิยมหาราช วันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 
รวม 17 ฉบับ  

 

  



 



 

  



 





  





 





 



 



 



  



 

 

  



 

 

  



 



 



  



 

 



 



  



 



  



 

  



 

  



 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 

  



งานประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ปีการศึกษา 2561 
https://www.sks.go.th/ 

 

ฉบับที่ เร่ือง วัน เดือน ป ี

1 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรม
วันสงกรานต์ ปีใหม่ไทยเพื่อสืบสานคุณค่าประเพณี
สงกรานต์ กิจกรรมสรงน้ำพระและขอพรผู้ใหญ่ ทำให้
เกิดการเผยแพร่และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของ
ไทยให้นักเรียนได้รับรู้และเข้าใจในคุณค่าสาระของ
ประเพณีสงกรานต์ 

วันท่ี 9 เมษายน 2561 
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สงกรานต์ กิจกรรมสรงน้ำพระและขอพรผู้ใหญ่ ทำให้เกิดการเผยแพร่และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของ

ไทยให้นักเรียนได้รับรู้และเข้าใจในคุณค่าสาระของประเพณีสงกรานต์ 
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