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บันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

------------------------ 
 ตามท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ และเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ นั้น 

 จากการพิจารณาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นว่า การจัดท ารายงาน
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ได้ด าเนินการตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ โดยจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและได้น าเอาการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งรวบรวมข้อมูล  ผลงาน การด าเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี ตลอดจนผลการพัฒนานักเรียนทุกประเภทความพิการในรอบปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ครอบคลุมภารกิจและความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด 
เป็นการด าเนินการอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
จึงขอลงลายมือช่ือแสดงความเห็นชอบรายงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 

   (นายสุขุมวรัชญ์ อัครเศรษฐัง) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ค าน า 
 
          รายงานการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์                  
ปีการศึกษา 2562 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 2562  ฉบับนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อ                
การน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์               
ในปีการศึกษา 2563 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 27 คน , พนักงานราชการ 8 คน ,ครูอัตราจ้าง 5 
คน ครูธุรการ 1 คน, พี่เล้ียงเด็กพิการ 40 คน,จ้างเหมาบริการ 4 คน รวมทั้งหมด 86 คน  
           จ านวนนักเรียนท่ีมารับบริการท้ังส้ิน 419 คน รับบริการไป-กลับ  213 คน รับบริการท่ี 
หน่วยบริการ 191 คน และรับบริการท่ีบ้าน 15 คน 
 

  ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 
หลักฐานการสนับสนุน :   
     ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแนวทางการด าเนินงานในลักษณะการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการต้ังแต่แรกเกิด หรือแรกพบความพิการจนถึงอายุ 18 
ปี โดยมี การให้บริการท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด  หน่วยบริการประจ าอ าเภอ จ านวน 18 
อ าเภอ และการให้บริการตามท่ีบ้าน เพื่อให้เด็กพิการทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
ครอบคลุมและมีคุณภาพตามความต้องการจ าเป็นของเด็กแต่ละบุคคล มีการพัฒนาและจัดหลักสูตร
สถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน มีการปรับสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ จัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และการประเมินผลตามสภาพจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) และแผนให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว (ladividualized Family Service Plan : IFSP) นอกจากนี้มีการสนับสนุน
เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ท่ีเข้าถึงง่าย ใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้  

   จากผลการด าเนินงานดังกล่าวเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ให้มีพัฒนาการและ
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีชัดเจน โดยใช้หลักการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาล น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการ และได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน เป็น 4 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงาน
ท่ัวไป การด าเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายได้
ปฏิบัติติตามพันธกิจของสถานศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา โดยศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและ
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ตัวบ่งช้ีว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ 
ก าหนดผู้รับผิดชอบ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีข้ันตอนกระบวนการท างาน
อย่างชัดเจน ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งช้ี และประกาศค่าเป้าหมาย
แต่ละมาตรฐานและตัวบ่งช้ี และมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2561-2565 โดยผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ร่วมกัน ด้วยการวิเคราะห์สถานภาพสถานศึกษา (SWOT Analysis) ท้ังสภาพแวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ท่ีชัดเจน พร้อมท้ัง
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา และด าเนินการตามแผนตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ พร้อมท้ังมีการนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด และรายงานผลการ
ด าเนินงาน  
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ใหเ้ห็นความส าคัญในการพัฒนาเด็กพิการ 
เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กพิการสามารถข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน มีการวางแผนในการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างเป็นระบบ  
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว โดยเน้นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง เรียนรู้ผ่านการท ากิจวัตรประจ าวัน 
การช่วยเหลือตนเองและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีการจัดหาส่ือ นวัตกรรม หรือแหล่งเรียนรู้
ผ่านธรรมชาติ น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของพื้นท่ีในชุมชนนั้น เพื่อให้เด็กพิการ
เกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีพัฒนาการและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลรวมทั้งมีวิธีการวัดและประเมินความก้าวหน้าหรือพัฒนาการได้อยา่ง
ต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง และน าข้อมูลไปทบทวน เพื่อปรับปรุงแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถส่งเสริมและส่ือสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีพัฒนาการท่ีดีขึ้นตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้
อยู่ในระดับ ดีเลิศ จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษาศึกษา 2563  ดังต่อไปนี้ 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1. การเพิ่มโอกาสให้คนพิการ เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 
  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  



ฉ 

 

  4. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

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

วันท่ี 17  เดือน กันยายน  พ.ศ.2563 
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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 าแหน่ง 
เพศ วุฒิการศึกษา อันดับ 

ชาย หญิง ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

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

1 ผู้อ านวยการ 1 - - - - 1 - - - - 1 
2 รองผู้อ านวยการ - - - - - - - - - - - 
3 ข้าราชการคร ู 6 21 - 19 8 - - 14 5 7 1 
4 พนักงานราชการ 4 4 - 7 1 - 8 - - - - 
5 ครูอัตราจ้าง 2 3 - 5 - - - - - - - 
6 ครูธุรการ - 1 - 1 - - - - - - - 
7 ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 2 2 4 - - - - - - - - 
8 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 11 29 6 34 - - - - - - - 

รวม 26 60 10 66 9 1 8 14 5 7 2 
 

           ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม  2563 

http://www.sks.go.th/
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 

 จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน 419 คน  

ที่ ประเภทความพิการ 
รูปแบบการให้บริการ 

รวม/คน 
ไป-กลับ หน่วยบริการ ที่บ้าน 

1 บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางการเห็น 2 1 1 4 

2 บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางการได้ยิน 3 8 0 11 

3 บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางสติปัญญา 82 78 8 168 

4 บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางร่างกายหรือ            
การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 60 49 5 114 

5 บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางการเรียนรู ้ 0 0 0 0 

6 บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางการพูดและภาษา 3 5 0 8 

7 บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 1 1 0 2 

8 บุคคลออทิสติก 17 24 0 41 

9 บุคคลพิการซ้อน  45 25 1 71 

รวม 213 191 15 419 
          ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม  2563 

 
1.4 ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ท่ี อาคาร หลัง 
1 อาคารท่ีท าการ ค.ส.ล 2 ช้ัน แบบ สปช. 1 
2 อาคารโรงครัวชั้นเดียวโรงหุงต้มและประกอบอาหาร แบบราชประชานุเคราะห์ 1 
3 ส้วมนักเรียน 6 ท่ีนั่ง 1 
4 บ้านพักภารโรงแบบแฟลต 4 หน่วย 2 
5 หอถังเก็บน้ าฝน 2 
6 อาคารพักอาศัย ค.ส.ล ช้ันเดียว (ห้องพยาบาล) 2 
7 อาคารพักอาศัย ค.ส.ล ช้ันเดียว (อาคารด้านห้องสมุด) 1 
8 อาคารพักอาศัย ค.ส.ล ช้ันเดียว (ตึกธาราบ าบัด) 1 
9 อาคารเอนกประสงค์ 1 
10 บ้านพักครูแบบแฟลต 8 หน่วย 2 
11 สนามกระตุ้นพัฒนาการ 1 สนาม 
12 อาคารมาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (ส่วนหน้า) 1 

  ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม  2563 
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ส่วนที่ 2   
ผลการประเมินตนเอง 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
      2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
    ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแนวทางการด าเนินงานในลักษณะการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการต้ังแต่แรกเกิด หรือแรกพบความพิการ มีการ
ให้บริการท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด หน่วยบริการประจ าอ าเภอ และการให้บริการตามบ้าน 
พร้อมท้ังจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของเด็กเป็นรายบุคคล โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
ผู้ปกครอง ครู และคณะสหวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าแผนให้เด็กพิการเป็นลายลักษณ์อักษร และ
มีการก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตลอดจนมี
การทบทวนแผนตามความเหมาะสมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และจัดท าแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) ท่ีเน้นกระบวนเรียนรู้ผ่านทักษะชีวิต ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายเหมาะสม มีการลงมือปฏิบัติจริง การพึ่งตนเอง และการอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และ
มีการประเมินผลตามสภาพจริงท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ตรงตามศักยภาพและความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล มีการประสานร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน พ่อ
แม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในการพัฒนาเด็กพิการอย่างต่อเนื่อง มีการสนับสนุนเทคโนโลยี ส่ิงอ านวย
ความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแนวทาง
น าไปสู่การพัฒนาเด็กพิการแบบองค์รวม และเป็นหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ส าหรับเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการมีผลการพัฒนาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program : IEP) และจ านวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละทักษะท่ี
สอน จ านวนท้ังหมด 396 คน ท่ีผ่านจ านวน 378 คน คิดเป็นร้อยละ 95.45 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
นอกจากนี้ยังได้จัดท าแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (ladividualized Family Service 
Plan : IFSP) ส าหรับฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการท่ีมารับบริการในช่วงอายุระหว่าง 0-3  ปี และได้จัดท า
แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน (Family and Community Service Plan : FCSP) มีผลการ
พัฒนา จ านวนท้ังหมด 23 คน ท่ีผ่านจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 86.96 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 

 นอกจากนี้หลักสูตรสถานศึกษา ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนไว้ 10 
ประการคือ 1) ร่างกายเจริญเติบโตและสุขนิสัยท่ีดี 2) กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรง
และใช้ได้อย่างประสานสัมพันธ์กัน 3) ร่าเริง  แจ่มใส  มีความสุขและมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น 
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4) มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 5) ช่วยเหลือตนเองได้เต็มศักยภาพ 6) 
สนใจต่อการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว 7) เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 8) ใช้ภาษา
ส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 9) มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และ 10) มี
ความสามารถในการด ารงชีวิตประจ าวันได้เต็มศักยภาพ จากกระบวนเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษา
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และเด็ก
พิการในทุกกิจกรรม เพื่อพัฒนาให้เด็กสามารถแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตามท่ีระบุไว้
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว มีความพร้อม
สามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษา
ในระดับท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น   
1) กิจกรรมส่งเสริมขนบธรรมเนียมตามประเพณีไทย  ได้แก่ กิจกรรมวันครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวัน
ลอยกระทง กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมรดน้ าด าหัววันสงกรานต์ 2) กิจกรรม
ส่งเสริมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ กิจกรรมวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 
จากกระบวนเรียนรู้ดังกล่าวส่งผลให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด ท่ีอยู่
ในระดับผ่านขึ้นไป จ านวน 386 คน คิดเป็นร้อยละ 97.48 มีระดับคุณภาพ ผ่าน ขึ้นไป จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.76 ระดับคุณภาพ ดี จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.86 และมีระดับคุณภาพ  
ดีเย่ียม จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.86 

  จากผลการพัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคล ส่งผลให้เด็กพิการมีความพร้อม สามารถเข้าสู่
การศึกษาระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพ โดยมีการส่งต่อ 2 แบบ คือ ส่ง
ต่อภายในสถานศึกษา และส่งต่อภายนอก ในปีการศึกษา 2562 มีการส่งต่อภายในสถานศึกษา จ านวน 
348 คน คิดเป็นร้อยละ 90 และส่งต่อภายนอก จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 มีรายละเอียด
ดังนี้ 1) โรงเรียนเรียนรวม จ านวน 12 คน 2) โรงเรียนเฉพาะความพิการ จ านวน 4 คน 3) ศูนย์
การศึกษาพิเศษ จ านวน 5 คน 4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 คน และ 5) ส่งต่อสู่ครอบครัว จ านวน 
19 คน  

 
3. จุดเด่น 

 เด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการพัฒนาอย่างมีระบบตาม
กระบวนให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีการพัฒนาตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 

 
4. จุดควรพัฒนา 
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    1) พัฒนาด้านการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

    2) พัฒนาระบบการค้นหาเด็กพิการ และการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการพัฒนากระบวนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
      2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีชัดเจน 
โดยใช้หลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน 
เป็น 4 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ กลุ่ม
บริหารงานท่ัวไป และกลุ่มบริหารงานบุคคล ซึ่งจากบทบาทและหน้าท่ีจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ มี
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบท กับวิถีชีวิตของชุมชน  เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ให้มีพัฒนาการและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 1) ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา โดยศึกษาวิเคราะห์มาตรฐาน
และตัวบ่งช้ีว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ 
ก าหนดผู้รับผิดชอบ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีข้ันตอนกระบวนการท างาน
อย่างชัดเจน ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งช้ี และประกาศค่าเป้าหมาย
แต่ละมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2561-2565 ด าเนินการโดยผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ร่วมกันคิด วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ด้วยการ
วิเคราะห์สถานภาพสถานศึกษา (SWOT Analysis) ท้ังสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอก เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ท่ีชัดเจน 3) จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตาม
ภารกิจ สอดคล้องกับนโยบายท่ีส าคัญ มีการก าหนดขอบข่ายภาระงาน ปฏิทินการท างาน มีค าส่ัง
มอบหมายงานให้กับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา โดยการ
มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบและน าแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 4) การนิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผลตรวจสอบผลการด าเนินงาน มีผู้รับผิดชอบใน
การนิเทศ ก ากับติดตาม มีการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ ร่วมกันวางแผนและการ
ประสานงานอย่างเป็นระบบ 5) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี น าเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและรายงานต้นสังกัด   
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 มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการพัฒนาหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน กับบริบทของสถานศึกษาและบริบทของชุมชน โดยจัดกิจกรรม
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) 
มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน และหน่วยบริการ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพของการให้บริการ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษแต่
ละบุคคล ร่วมถึงได้รับการพัฒนาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน มีพัฒนาการท่ีดีขึ้น และได้รับการยอมรับ
จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน นอกจากนี้มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรม ประชุม สัมมนา พัฒนาตนเองให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ท้ังการเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก และจากการ
ด าเนินการจัดอบรมของหน่วยงานเอง เพื่อพฒันาความเป็นครูมืออาชีพ ให้มีความพร้อมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ยกระดับคุณภาพการท างานของบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างต่อเนื่อง  
           มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
โดยสถานศึกษาพัฒนาและส่งเสริมบรรยากาศสภาพแวดล้อมอย่างพอเพียง และทันสมัย จัดส่ิงอ านวย
ความสะดวกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยต่อผู้มารับบริการ จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยบริการประอ าเภอต่าง ๆ มีการพัฒนางานรักษา
ความปลอดภัย มีกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ี จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
สามารถน าประสบการณ์ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
      
     3. จุดเด่น 
  มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับบริบทของศูนย์

การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ตามแผนการ

ศึกษาแห่งชาติ และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการพัฒนางานโดยการมีส่วน

ร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น ท่ี

ชัดเจนเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และมีการน าเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ใช้ในการพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียน และในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร ท าให้ง่ายต่อการตรวจสอบคุณภาพ

และมีความน่าเช่ือถือ  
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4. จุดควรพัฒนา 
     1) การนิเทศติดตามการด าเนินงานของบุคลากร ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
      2) พัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ง่ายต่อเข้าถึง และครอบคลุมการ
ท างานในทุกด้าน  
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ 

1. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

    ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้พัฒนาเด็กพิการตามกระบวนการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม มีการบริหารจัดการช้ันเรียนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 การประเมิน
ความสามารถพื้นฐาน ประกอบด้วย 4 ห้องเรียน ดังนี้ 1.1) ห้องแรกรับ 1.2) ห้องกิจกรรมบ าบัด 1.3) 
ห้องกายภาพบ าบัด และ 1.4) ห้องออทิสติก เป็นกระบวนการประเมินและคัดกรองเด็กพิการท่ีมารับ
บริการ เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของเด็กแต่ละบุคคล  และมี
การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งต่อสู่ห้องเรียนรู้หรือส่งต่อสถานศึกษาอื่น ส่วนท่ี 2 การเตรียมความพร้อม
หรือการให้บริการ ท่ีมีกระบวนเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาวอลดอร์ฟ 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 ปี
ขึ้นไป) และ 2.4) ห้องอุ่นไอรัก (ส าหรับเด็กออทิสติก) เป็นกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพและเตรียม
ความพร้อมส าหรับเด็กทุกประเภทความพิการ ท่ีผ่านกระบวนการจากห้องแรกรับ และมีความพร้อมใน
การพัฒนาศักยภาพตามแนวทางการศึกษาวอลดอร์ฟ ท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ได้เรียนรู้โลก ตาม 
วิถีชีวิต ผ่านกระบวนการลงมือท า ท่ีสอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Program : IEP) พร้อมท้ังมีการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ  
ท่ีสามารถส่งเสริมและส่ือสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นตามศักยภาพของ 
แต่ละบุคคล มีการตรวจสอบและประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีการประเมินก่อน ระหว่าง และหลังจาก
การจัดการเรียนรู้  โดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีมีคุณภาพหลากหลาย เหมาะสมกับส่ิงท่ี
ต้องการวัด นอกจากนี้ยังมีการพฒันาระบบสารสนเทศในการประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อ
พัฒนางานวัดและประเมินผล ให้มีระบบการวัดผลและประเมินผล ท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน เข้าถึงง่าย 
ใช้งานสะดวก มีข้อมูลสารสนเทศของเด็กพิการท่ีถูกต้อง และตรวจสอบได้ พร้อมท้ังเป็นการให้
ผู้ปกครอง ครู สหวิชาชีพ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ หรือข้อค้นพบ
ปัญหา แนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพในปีการศึกษาต่อไป 
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 3. จุดเด่น 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสถานศึกษาท่ีพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ

แบบองค์รวม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมนุษยปรัชญา  มีกระบวนการจัดการเรียน
การสอนตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการเรียนรู้เชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ หรือข้อค้นพบปัญหา แนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพ  

4. จุดควรพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีโอกาสแลกเปล่ียน

เรียนรู้ ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
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ส่วนที่ 3   
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

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

เฉลี่ย ดีเลิศ 
 
แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ใหสู้งขึ้น จึง
ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษาศึกษา 2563  ดังต่อไปนี้ 

     1) พัฒนาด้านการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

    2) พัฒนาระบบการค้นหาเด็กพิการ และการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการพัฒนากระบวนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 
 

แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์        
ให้สูงขึ้น จึงได้ร่วมกันก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษาศึกษา 2563  ดังต่อไปนี ้
  1) การนิเทศติดตามการด าเนินงานของบุคลากร ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   2) พัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ง่ายต่อเข้าถึง และครอบคลุมการ
ท างานในทุกด้าน  
แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ให้สูงขึ้น จึงได้ร่วมกันก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษาศึกษา 2563  
ดังต่อไปนี ้
  ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีโอกาสแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
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ภาคผนวก 
 

 - มาตรฐานและค่าเป้าหมายการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 - ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน 

- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๓๐/ ๔๐๔                                 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์                                      
                     ๔๐๐ หมู่ ๑ ต.ยางตลาด  อ.ยางตลาด 
                        จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๒๐ 

 

            ๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง  ประกาศก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้น 
        พ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และประกาศใช้มาตรฐาน 
        การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 

เรียน  ผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทุกแห่ง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ใช้มาตรฐานการศึกษาของ 
                      สถานศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ                   จ านวน ๑ ชุด 
                  ๒. ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนา  
                      ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  
                      ปีการศึกษา ๒๕๖๒                        จ านวน ๑ ชุด 
         ๓. แบบตอบรับ             จ านวน ๑ ฉบับ 
      

                   ตามท่ี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษและก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ นั้น 
         ในการนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเผยแพร่ประกาศก าหนดค่าเป้าหมายการ
พัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มายังสถานศึกษา
ในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้ทราบและกรุณาส่งแบบตอบรับคืนมายังศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ทาง E-office ด้วย รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้           
 

                 ขอแสดงความนับถือ 
       
 

                 ( นายสวุรรณ  บัวพันธ์ )    
                                          ผู้อ านวยการศนูย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ ์     

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



 
 

                                       
 
 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา          
พ.ศ.๒๕๕๓ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษา
ไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุก
คนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษา ในการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
  
  
   

      ( นายสุวรรณ  บัวพันธ์ ) 
                                ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
แนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ฉบับลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มีจ านวน ๓ มาตรฐาน คือ  
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
     ๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน 
           ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน 
      ๑) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามที่
ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
         ๒) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือ
การอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
    ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
          ๑) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
   ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
                       กลุ่มเป้าหมาย 
   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 



 
 
 
 
 

 ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
-------------------------------------------------------- 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการ 
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุก
ปี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ผู้ปกครอง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์              
มีคุณภาพและได้มาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษและการประเมินคุณภาพภายใน 
 
   ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 

( นายสุวรรณ  บัวพันธ์ ) 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 
 

 



ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานที่ ๑ 

คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   ๑) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึง
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือ เฉพาะ
ครอบครัวเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
   ๒) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ 
(Transitional Services) หรอื การส่งต่อ (Referral) เข้าสู่
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตใน
สังคม ได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
   ๑) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกตามที่สถานศึกษา ก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงามเป็นไปตามเป้าหมายที่ สถานศึกษาก าหนด 
   ๒) ผู้เรียนแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้ง
ภูมิปัญญาไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ ละบุคคลเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหาร

และการจัดการ 

๒.๑ เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา  
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ปลอดภัยและ
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง มีคุณภาพ  
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 

ดเีลิศ 



มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานที่ ๓ 

กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓.๑ จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลที่สอดคล้องกับ หลักสูตรของสถานศึกษา ที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดย ผู้เรียน
ได้รับการฝึกให้มีทักษะ และการแสดงความคิดเห็นตามศักยภาพ
และประเภทของ ความพิการ 
๓.๒ ใช้เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการผู้เรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
๓.๔ มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ เรียนรู้ และให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ปกครองเพ่ือน าผลไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการ เรียนรู้ 

 
 
 

ดเีลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบตอบรับประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
---------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................ ................................................. 
ที่อยู่............................................................................................................................. .................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์....................................................โทรสาร............................................................................ .............. 
 ได้รับเอกสารประกาศประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการ
พัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์                   
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าได้ศึกษาและได้น าเอกสารไปใช้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาและน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในหน่วยงานแล้วมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ๑.จัดท าการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
          ดีมาก            ดี           พอใช้                ปรับปรุง 
 ๒.ข้อมูลเนื้อหาในเอกสารการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                            ดีมาก            ดี            พอใช้                ปรับปรุง 
 ๓. ข้อมูลสารสนเทศมีประโยชน์สามารถน ามาใช้ในหน่วยงานได้ 
         ดีมาก            ดี            พอใช้                ปรับปรุง 
 
ข้อเสนอแนะ..................................................................................................................................................................  
 
        ลงชื่อ                         ผู้ตอบ 
           ( .................................... ) 
       ต าแหน่ง .......................................................... 
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ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
/แผนการศึกษาชาติ  

/มาตรฐานชาติ 

นโยบาย สพฐ. 2562 
นโยบาย/กลยุทธ์  

สศศ. 2562 

บริบท พันธกิจ เป้าประสงค์ 
หลัก กลยุทธ์ ของ

สถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

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. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ  
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน   
   1. พัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต    
   2. การยกระดับการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และท่ัวถึง 
   3. ปลูกฝังระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 
   4. การสร้างเสริมให้คนมีสุข
ภาวะที่ดี 

นโยบาย สพฐ. 2562 
นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์ 
  4. ผู้เรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ มีพัฒนาการ
ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล ทั้งในด้านที่มี 
พัฒนาการปกติและด้านที่มี
ความบกพร่องหรือความ
แตกต่างทางการเรียนรู้ หรือ
ความสามารถพิเศษ ตามที่
ระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ
แผนการให้บริการช่วยเหลือ

บริบท 
สถานศึกษาที่มีความพร้อมใน
การให้บริการ โดยมีการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
มีการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
ผู้เรียนและบริบทของชุมชน 
และมีกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
เพ่ือส่งเสริมให้สามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างอิสระตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 
 

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 )  
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มาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
/แผนการศึกษาชาติ  

/มาตรฐานชาติ 

นโยบาย สพฐ. 2562 
นโยบาย/กลยุทธ์  

สศศ. 2562 

บริบท พันธกิจ เป้าประสงค์ 
หลัก กลยุทธ์ ของ

สถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

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

  5. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของ
ครอบครัวไทย   
ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม   
   1. สร้างความม่ันคงและการลด
ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและ
สังคม  
    
แผนการศึกษาชาติ  
ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความ
ม่ันคงของสังคมและ
ประเทศชาติ   
    1. คนทุกช่วงวัยมีความรักใน
สถาบันหลักของชาติและยึดมั่น
การปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

เฉพาะ ครอบครัว ซึ่งจัดทำ
ขึ้นบนพื้นฐานความต้องการ
จำเป็นเฉพาะของผู้เรียน  
5. ผู้เรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ มีความพร้อม
สามารถเข้าสู่บริการช่วง
เชื่อมต่อ (Transitional 
Services)  หรือการส่งต่อ 
(Referral) เข้าสู่การศึกษา
ในระดับเดียวกันและท่ี 
สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือ
การดำเนินชีวิตในสังคมได้
ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 
 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาการจัดการศึกษา ของ
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้
สามารถจัดการศึกษาได้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. สร้างคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษา
สำหรับเด็กพิการของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
กาฬสินธุ์ และสถานศึกษาที่
เกีย่วข้องในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เป้าประสงค์ 
   เด็กพิการได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับความต้องการ

หรือ การส่งต่อ ( Referal )  
เข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
หรือ การอาชีพหรือการดำเนิน
ชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน     
  1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
พฤติกรรมเป็นผู้ที่มี คุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นไทย มี
ส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้ง
ภูมปิัญญาไทย ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล      
  2) ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
แสดงออกถึงความ ภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็นไทย มี
ส่วนร่วมใน การอนุรักษ์
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   3. คนทุกช่วงวัยได้รับ
การศึกษาการดูแลและป้องกัน
จากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
   
ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้   
   1. ผู้เรียนมีทักษะและ
คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมือง
ไทยและทักษะและคุณลักษณะ ที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
   2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้
ความสามารถและสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษา และ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
  

นโยบาย/กลยุทธ์  
สศศ. 2562 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาสให้
คนพิการและเด็กด้อยโอกาส 
เข้าถึงบริการทางการศึกษา  
มาตรการ  
1. ให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (Early 
Intervention : EI) ที ่
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  
หน่วยบริการ และท่ีบ้าน 
อย่างมีประสิทธิภาพ   
2. พัฒนาระบบการรับ
นักเรียน และการจัดทำ
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ี
ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมี
ประสิทธิภาพ 

จำเป็นของแต่ละบุคคล มี
ทักษะการดำรงชีวิตใน
ครอบครัวและชุมชน สามารถ
พ่ึงตนเองได้ บนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ 
มนุษยปรัชญา 
กลยุทธ์ 
  1. การเพ่ิมโอกาสให้คน
พิการ เข้าถึงบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง 
  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
เป็นไปตามเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา
ของชาติ 
 
  

วัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้ง
ภูมปิัญญาไทย ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
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มาตรฐานการศึกษาของ 
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จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ที่ 4 การสร้างโอกาส ความ
เสมอภาคและความเท่าเทียม
ทางการศึกษา   
   1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาส
และความเสมอภาคในการเข้าถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
     มีพัฒนาการรอบด้านและ
สมดุล สนใจเรียนรู้และกำกับ
ตัวเอง ให้ทำสิ่งต่าง ๆ ที่
เหมาะสม ตามช่วงวัยได้สำเร็จ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการและเด็ก
ด้อยโอกาส  ด้วยระบบและ
รูปแบบที่หลากหลาย   
 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 – 2579  
มาตรการ  
1. ส่งเสริมให้คนพิการและ
เด็กด้อยโอกาสได้รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ  
4. ส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะ
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มาตรฐานการศึกษา  
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หลัก กลยุทธ์ ของ

สถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

การดำรงชีวิต ปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะและการดำรงชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง  
9. ส่งเสริมและพัฒนาคน
พิการและเด็กด้อยโอกาส 
ให้มีความเป็นเลิศในด้าน
วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ 
และอ่ืนๆ พร้อมก้าวสู่สากล 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  
/แผนการศึกษาชาติ  

/มาตรฐานชาติ 

นโยบาย สพฐ. 2562 
นโยบาย/กลยุทธ์  

สศศ. 2562 
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มาตรฐานการศึกษาของ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 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

ยุทธศาสตร์ชาติ  
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน   
   1. พัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต   
   2. การยกระดับการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และท่ัวถึง 
 
ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ   
   1. การปรับปรุงโครงสร้าง 
บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
   2. การวางระบบบริหาร

นโยบาย สพฐ. 2562 
นโยบายที่ 3 พัฒนา
ผู้บรหิาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
เป้าประสงค์   
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภท 
เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ  เป็นมืออาชีพ 
และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 
นโยบายที่ 4  สร้างโอกาส
ในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐาน และลดความ    
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
เป้าประสงค์   

บริบท 
  สถานศึกษามีการกำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจที่ชัดเจน โดยมีการ
บริหารงานอย่างมีระบบ มี
โครงสร้างงาน มีบทบาท
หน้าที่ที่รับผิดชอบ และเน้น
กระบวนการทำงานตามวงจร 
PDCA เพ่ือให้เกิด
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ 
 
พันธกิจ 
4. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษาพิเศษของ

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 
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ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
/แผนการศึกษาชาติ  

/มาตรฐานชาติ 

นโยบาย สพฐ. 2562 
นโยบาย/กลยุทธ์  

สศศ. 2562 

บริบท พันธกิจ เป้าประสงค์ 
หลัก กลยุทธ์ ของ

สถานศึกษา 
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ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ราชการแบบบูรณาการ  
  3. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการกำลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ   
 
แผนการศึกษาชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
   3. สถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/
กระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน     
  4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตำรำเรียน 
นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มี
คุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่
จำกัดเวลาและสถานที่ 

สร้างโอกาสให้ประชากรวัย
เรียนทุกคนเข้าถึงการ
บริการการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานเสมอ
กัน และลดความเหลื่อมล้ำ
ด้านการศึกษา 
 
นโยบาย/กลยุทธ์  
สศศ. 2562 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรการ 
1. จัดให้มีระบบนิเทศ กำกับ 
ติดตาม ประเมินผลการจัด
การศึกษาของเชิงบูรณาการ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดกาฬสินธุ์ และ
สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เป้าประสงค์ 
 เด็กพิการได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับความต้องการ
จำเป็นของแต่ละบุคคล มี
ทักษะการดำรงชีวิตใน
ครอบครัวและชุมชน สามารถ
พ่ึงตนเองได้ บนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ 
มนุษยปรัชญา 
 
กลยุทธ์ 
  4. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
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จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  5. ระบบและกลไกการวัด การ
ติดตามและประเมินผลมี
ประสิทธิภาพ   
  6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษาได้
มาตรฐานระดับสากล  
  7. ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐาน   
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้าง
โอกาส ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา   
  2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
  3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและ
สารสนเทศทางการศึกษาที่

2. จัดให้มีกลุ่มงานระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาใน
สำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ   
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการบริหาร 
ทั้งในหน่วยงานและ
สถานศึกษา   
4. ส่งเสริม สนับสนุน
กระบวนการบริหารจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน  
5. ส่งเสริม สนับสนุนการนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการบริหาร
และการจัดการ  

และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
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ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัด
การศึกษาการติดตามประเมิน
และรายงานผล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการ
ศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้และ
สื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
   
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการศึกษา   

6. ส่งเสริม สนับสนุนการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษาพิเศษ  
 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
มาตรการ  
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ ทักษะความสามารถ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และมี
เจตคติที่ดีต่อการจัด
การศึกษาพิเศษพร้อมก้าว 
สู่สากล  
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้
หน่วยงาน สถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
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  1. โครงสร้าง บทบาท และ
ระบบการบริหารจัดการ
การศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้  
  2. ระบบการบริหารจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา  
  5. ระบบบริหารงานบุคคลของ
ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ   
 
 
 
 

ใช้กระบวนการวิจัยมา
พัฒนาการจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน 
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มาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
/แผนการศึกษาชาติ  

/มาตรฐานชาติ 

นโยบาย สพฐ. 2562 
นโยบาย/กลยุทธ์  

สศศ. 2562 

บริบท พันธกิจ เป้าประสงค์ 
หลัก กลยุทธ์ ของ

สถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
 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 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน   
  1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต    
  2. การยกระดับการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และท่ัวถึง 
 
แผนการศึกษาชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการ
ศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคม
และประเทศชาติ   
  3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา
การดูแลและป้องกันจากภัย
คุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่   

นโยบาย สพฐ. 2562 
นโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ 
แนวทางการดำเนินการ  
  (1) ให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม (Early 
Intervention: EI) ที่ศูนย์
การศึกษา พิเศษ หน่วย
บริการและที่บ้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  (2) ส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาการจัดการศึกษา
สำหรับผู้เรียนที่มีความ

บริบท 
สถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง โดยมีการเรียนการสอน
แบบ Active Learning เป็น
กระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี 
ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่
หลากหลายรูปแบบ และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน
ได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 

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 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
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มาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
/แผนการศึกษาชาติ  

/มาตรฐานชาติ 

นโยบาย สพฐ. 2562 
นโยบาย/กลยุทธ์  

สศศ. 2562 

บริบท พันธกิจ เป้าประสงค์ 
หลัก กลยุทธ์ ของ

สถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
 3. สถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/
กระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน   
 4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตำรำเรียน 
นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มี
คุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่
จำกัดเวลาและสถานที่ 
 5. ระบบและกลไกการวัด การ
ติดตามและประเมินผลมี
ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้าง
โอกาส ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา   

ต้องการจำเป็นพิเศษ ด้วย
ระบบและรูปแบบที่
หลากหลาย 
  (4) ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง 
  (9) ส่งเสริม สนับสนุน การ
ใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสารอย่าง 
ถูกต้อง เหมาะสม และ
สร้างสรรค์  
  (10) ส่งเสริม สนับสนุน 
เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา  
  (11) ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนที่มีความต้องการ

พันธกิจ 
  3. ปรับปรุง ระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลที่เป็น
มาตรฐานและธรรมาภิบาล 
 
เป้าประสงค์ 
  เด็กพิการได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับความต้องการ
จำเป็นของแต่ละบุคคล มี
ทักษะการดำรงชีวิตใน
ครอบครัวและชุมชน สามารถ
พ่ึงตนเองได้ บนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ 
มนุษยปรัชญา 
 
 

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 



~ 13 ~ 

 

มาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
/แผนการศึกษาชาติ  

/มาตรฐานชาติ 

นโยบาย สพฐ. 2562 
นโยบาย/กลยุทธ์  

สศศ. 2562 

บริบท พันธกิจ เป้าประสงค์ 
หลัก กลยุทธ์ ของ

สถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
 3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและ
สารสนเทศทางการศึกษาที่
ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัด
การศึกษาการติดตามประเมิน
และรายงานผล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการ
ศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้และสื่อ
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาของ

จำเป็นพิเศษ ที่มี
ความสามารถพิเศษในด้าน
วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ 
และอ่ืน ๆ เพ่ือยกระดับสู่
ความเป็น เลิศพร้อมก้าวสู่
สากล  
 (12) ส่งเสริม สนับสนุนการ
นำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการเรียน การสอน  
 (13) จัดให้มีระบบการ
นิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการ 
 (20) ส่งเสริม สนับสนุน
สถานศึกษาร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และ
องค์กร ปกครองในพ้ืนที่ 

กลยุทธ์ 
 1. การเพ่ิมโอกาสให้คนพิการ 
เข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
เป็นไปตามเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา
ของชาติ 
 3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดกาฬสินธุ์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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มาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
/แผนการศึกษาชาติ  

/มาตรฐานชาติ 

นโยบาย สพฐ. 2562 
นโยบาย/กลยุทธ์  

สศศ. 2562 

บริบท พันธกิจ เป้าประสงค์ 
หลัก กลยุทธ์ ของ

สถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
 3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรมด้านการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อม   
 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
     มีพัฒนาการรอบด้านและ
สมดุล สนใจเรียนรู้และกำกับ
ตัวเอง ให้ทำสิ่งต่าง ๆ ที่
เหมาะสม ตามช่วงวัยได้สำเร็จ 
 

พัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและระบบ
แนะแนว ให้มีประสิทธิภาพ    
 (21) ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดสภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัด 
การศึกษา    
 
นโยบาย/กลยุทธ์  
สศศ. 2562 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 การเพ่ิมโอกาส
ให้คนพิการและเด็กด้อย
โอกาส เข้าถึงบริการทาง
การศึกษา 
1. ให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (Early 
Intervention : EI) ที ่
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มาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
/แผนการศึกษาชาติ  

/มาตรฐานชาติ 

นโยบาย สพฐ. 2562 
นโยบาย/กลยุทธ์  

สศศ. 2562 

บริบท พันธกิจ เป้าประสงค์ 
หลัก กลยุทธ์ ของ

สถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  
หน่วยบริการ และท่ีบ้าน 
อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  
2560 – 2579  
มาตรการ  
1. ส่งเสริมให้คนพิการและ
เด็กด้อยโอกาสได้รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ  
2. ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง  
4. ส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
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มาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
/แผนการศึกษาชาติ  

/มาตรฐานชาติ 

นโยบาย สพฐ. 2562 
นโยบาย/กลยุทธ์  

สศศ. 2562 

บริบท พันธกิจ เป้าประสงค์ 
หลัก กลยุทธ์ ของ

สถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

พัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะ
การดำรงชีวิต ปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะและการดำรงชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง  
5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตาม
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
7. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้
สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม  และ สร้างสรรค์  
8. ส่งเสริม สนับสนุน 
เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และ
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มาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
/แผนการศึกษาชาติ  

/มาตรฐานชาติ 

นโยบาย สพฐ. 2562 
นโยบาย/กลยุทธ์  

สศศ. 2562 

บริบท พันธกิจ เป้าประสงค์ 
หลัก กลยุทธ์ ของ

สถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา  
9. ส่งเสริมและพัฒนาคน
พิการและเด็กด้อยโอกาส 
ให้มีความเป็นเลิศในด้าน
วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ 
และอ่ืนๆ พร้อมก้าวสู่สากล  
10. ส่งเสริม สนับสนุนการ
นำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน   
 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา  
มาตรการ  
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
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มาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
/แผนการศึกษาชาติ  

/มาตรฐานชาติ 

นโยบาย สพฐ. 2562 
นโยบาย/กลยุทธ์  

สศศ. 2562 

บริบท พันธกิจ เป้าประสงค์ 
หลัก กลยุทธ์ ของ

สถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ความรู้ ทักษะความสามารถ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และมี
เจตคติที่ดีต่อการจัด
การศึกษาพิเศษพร้อมก้าว 
สู่สากล  
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้
หน่วยงาน สถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
ใช้กระบวนการวิจัยมา
พัฒนาการจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน 
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การวิเคราะห์ค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ                                                               
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ ์

 

 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ                                                                                                                                
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                                                                                                             

กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                                                                   
ปีการศึกษา 2562 



สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

มาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   ๑) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ 
แผนการให้บริการช่วยเหลือ เฉพาะครอบครัวเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด  
   ๒) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) 
หรือ การส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการ
ด าเนินชีวิตในสังคม ได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
   ๑) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกตามที่
สถานศึกษา ก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ สถานศึกษาก าหนด 
   ๒) ผู้เรียนแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การ อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ ละบุคคลเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

๑. เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของ สถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา  
๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและ ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่าง มีคุณภาพ  
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

 



มาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

๑. จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่
สอดคล้องกับ หลักสูตรของสถานศึกษา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง โดย ผู้เรียนได้รับการฝึกให้มีทักษะ และการแสดงความคิดเห็น
ตามศักยภาพและประเภทของ ความพิการ 
๒. ใช้เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการผู้เรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
๔. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนชัดเจน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการ เรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ปกครองเพ่ือ
น าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการ เรียนรู้ 

 

 

 

 

แปลคุณภาพที่ได้ 

      ก ำลังพัฒนำ   ดี    ยอดเยี่ยม 

      ปำนกลำง    ดีเลิศ 





 

                                       
 
 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ 

และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

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 
๒๕๖๒ 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  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  
 
 

    (นายสุวรรณ  บัวพันธ์) 
                                  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 



 
คำสั่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ที ่   ๑๓๐/ ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

------------------------------------------------ 
               อาศัยอำนาจตามคำสั่ง  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่  ๓๔/๒๕๔๖  ลงวันที่ 
๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖   เรื่อง  การบริหารศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาพิเศษดำเนินงานไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  จึงมีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมรับการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้ 
  

 ๑.คณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 
  ๑.๑  นายสุวรรณ  บัวพันธ ์ ผู้อำนวยการ      ประธานกรรมการ 
  ๑.๒  นางพิกุล  หินวิเศษ  ครู คศ.๒ กรรมการ 
  ๑.๓  นางสาวคุณาพร  บัวพันธ์ ครู คศ.๒ กรรมการ 
  ๑.๔  นางปนัดดา  อามาตย์สมบัติ ครู คศ.๓ กรรมการ 
  ๑.๕  นางสาวศรัญญา ขานหยู ครู คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 
        
 หน้าที่ 

ให้คำปรึกษา แนะนำ และนิเทศ แก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
 

 ๒.คณะกรรมการดำเนินงาน    ประกอบด้วย 
  ๒.๑ นางสาวศรัญญา  ขานหยู   ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ นางปนัดดา  อามาตย์สมบัติ   รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓ นางสาวคุณาพร  บัวพันธ์   กรรมการ 
  ๒.๔ นางพิกุล  หินวิเศษ    กรรมการ 
  ๒.๕ นางกุลทวี  พลขันธ์    กรรมการ 
  ๒.๖ นางสาวลลิดา  ศรีมหาไชย   กรรมการ 
  ๒.๗ นายบัญชา  ขันฑ์ชลา   กรรมการ 
  ๒.๘ นางสาวนฤมล  โสภาชัย   กรรมการ 
  ๒.๙ นางประไพพักตร์  ยอดขาว   กรรมการ 
  ๒.๑๐ นางสาวธีราภรณ์  ศรีอนันต์   กรรมการ 
  ๒.๑๑ นายสุทธิ  หินวิเศษ    กรรมการ 
  ๒.๑๒ นางอัจฉรา อำไพ    กรรมการ 
  ๒.๑๓ นางสาวศิยาภรณ์  ถิตย์ถนอม  กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๑๔ นางรสนันท์  สีน้อยขาว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 
 หน้าที่  

 ๑.ประสานงานให้การดำเนินงานในทุกองค์ประกอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ๒.นิเทศ ติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.วางแผนเพื่อประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 ๓.คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   ประกอบด้วย  
  ๓.๑ นางพิกุล  หินวิเศษ    ประธานกรรมการ 
  ๓.๒ นางสาวลลิดา  ศรีมหาไชย   รองประธานกรรมการ 
  ๓.๓ นายสุทธิ  หินวิเศษ    กรรมการ 
  ๓.๔ นางอัจฉรา  อำไพ    กรรมการ 
  ๓.๕ นางสาวจินตนา  แก้วพรม   กรรมการ 
  ๓.๖ นางบัวสอน  ธรรมประชา   กรรมการ 
  ๓.๗ นางสาววราภรณ์  อุตรโส   กรรมการ 
  ๓.๘ นายปฐมพร  สุวรรณราช   กรรมการ 
  ๓.๙ นางสาววิไลรัตน์  ไชยสุข   กรรมการ 
  ๓.๑๐ นายเทวฤทธิ์  ส่งสุข   กรรมการ 
  ๓.๑๑ นายชัยศรี  ทองภูธร   กรรมการ 
  ๓.๑๒ นางสาวศิริพร  ศรีแก้ว   กรรมการ 
  ๓.๑๓ นางแววตา  ภูกองไชย   กรรมการ 

  ๓.๑๔ นางสาวโสรยา  อินพรม   กรรมการ 
  ๓.๑๕ นางสาวเอ้ือมพร  นาถวิล   กรรมการ 
  ๓.๑๖ นางสาววรรณิดา  เนื้อทอง   กรรมการ 
  ๓.๑๗ นางสาวน้ำฝน บวัผัน   กรรมการ 
  ๓.๑๘ นางสาวพนิดา  ภูขันสงู   กรรมการ 
  ๓.๑๙ นางสาวสายฝน  ภูนาโคก   การมการและเลขานุการ 
  ๓.๒๐ นางสาวอัญชิสา  ชำนาญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     

 หน้าที่ 
  ๑.เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน   
  ๒.จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   

 ๔.คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ    ประกอบด้วย 
  ๔.๑ นางสาวคุณาพร  บัวพันธ์   ประธานกรรมการ 

 ๔.๒ นางกุลทวี  พลขันธ์    รองประธานกรรมการ 
 ๔.๓ นางปนัดดา  อามาตย์สมบัติ   กรรมการ 
 ๔.๔ นายอรรควุฒิ  คัดทะจันทร์   กรรมการ 
 ๔.๕ นายบัญชา ขันฑ์ชลา    กรรมการ 
 ๔.๖ นางสาวรววิรรณ  กองสอน   กรรมการ 



 ๔.๗  นางขนิษฐา  วรวัตร    กรรมการ 
 ๔.๘. นางประไพพักตร์  ยอดขาว   กรรมการ 
 ๔.๙  นายภาณุ  กอหาร    กรรมการ 
 ๔.๑๐ นางสาวช่อทิพย์  พยัคฆ์ทอง   กรรมการ 
 ๔.๑๑ นางสาวนิภาพรรณ  เทียมสกุล  กรรมการ 
 ๔.๑๒ นายชัยยงค์  พยัคฆ์ทอง   กรรมการ 
 ๔.๑๓ นางสาวละมัย  อุทัยแพน   กรรมการ 
 ๔.๑๔ นางสาวธัญญารัตน์  คำยุธา   กรรมการ 
 ๔.๑๕ นายฉัตรพิสุทธิ์  ใจสิร ิ   กรรมการ 
 ๔.๑๖ นางนิภารัตน์  ถาเหลา   กรรมการ 
 ๔.๑๗ นางสาวศมนยา  จะแรมรัมย์  กรรมการ 
 ๔.๑๘ นายการุณย์  บัวพันธ์   กรรมการ 
 ๔.๑๙ นางสาวธีราภรณ์  ศรีอนันต์   กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๒๐ นางสาวมัณฑนา  มัศยามาศ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 หน้าที่ 
  ๑.เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการ 
                                   จัดการ     
  ๒.จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

๕. คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
    สำคัญ    ประกอบด้วย 
 ๕.๑ นางสาวศรัญญา  ขานหยู   ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นางสาวนฤมล  โสภาชัย   รองประธานกรรมการ 
 ๕.๓ นางณัฐมน  กอหาร    กรรมการ  
 ๕.๔ นายวรรณกร  หมั่นเก็บ   กรรมการ 
 ๕.๕ นางสาวเมธิกา  เทพศรีหา   กรรมการ 
 ๕.๖ นายเทพธนาศร  เทศนิติกุล   กรรมการ 
 ๕.๗ นายทนงศักดิ์  พุทไธสงค์   กรรมการ 
 ๕.๘. นางสาวธนาภรณ์  กำจร   กรรมการ 
 ๕.๙ นางลินดา  จันทุดม    กรรมการ 
 ๕.๑๐ นางสาวเอมอร  เหล่าขันติยะ  กรรมการ 
 ๕.๑๑ นางสาวศศิธร  ไขยพรม   กรรมการ 
 ๕.๑๒ นางสาววีรยา ภูบุญมา   กรรมการ 
 ๕.๑๓ นายอุเทน  แก้วกัญญา   กรรมการ 
 ๕.๑๔ นายสุริยันต์  ถิ่นรัศมี   กรรมการ 
 ๕.๑๕ นางสาวพิณทิพย์ สีลาแยง   กรรมการ 
 ๕.๑๖ นายสายฟ้า  สนไธสง   กรรมการ 
 ๕.๑๗ นางสาวนิตยา อันลูกท้าว   กรรมการ 



 ๕.๑๘ นางสาวศิริพร  ราชนิวงศ์   กรรมการ 
 ๕.๑๙ นางสาวสุจิตรา  ประพาน   กรรมการ 
 ๕.๒๐ นางสาวกาญจนาภรณ์  กุดแถลง  กรรมการ 
 ๕.๒๑ นางสาวเปรมกลม  มุระดา   กรรมการ 
 ๕.๒๒ นางดาวกมล  เพียรกายลุน   กรรมการ 
 ๕.๒๓ นางสาวภีรยา  อิ่มพันธ์   กรรมการ 
 ๕.๒๔ นางสาววภิาพร  กาพา   กรรมการ 
 ๕.๒๕ นางนริศรา  ศรีหาตา   กรรมการ 
 ๕.๒๖ นางสาวธนิตตา  ศรีทหาร   กรรมการ 
 ๕.๒๗ นางสาวศิริลักษณ์  ปิดศักดิ์   กรรมการ 
 ๕.๒๘ นางสาวน้ำทิพย์  ภูราศี   กรรมการ 
 ๕.๒๙ นางสาวอมรรัตน์  ศรีแก้ว   กรรมการ 
 ๕.๓๐ นายนรินทร์นาท  เทียมสกุล   กรรมการ 
 ๕.๓๑ นายปรมินทร์  เสนาลอย   กรรมการ 
 ๕.๓๒ นายณัฐกฤต  อันโดดดร   กรรมการ 
 ๕.๓๓ นางสาวปาริชาติ ราชสเีมือง   กรรมการ 
 ๕.๓๔ นางสาวธนาภรณ์  ภูถกูแสง   กรรมการ 
 ๕.๓๕ นางสาวศิยาภรณ์  ถิตย์ถนอม  กรรมการและเลขานุการ 
 ๕.๓๖ นางรสนันท์  สีน้อยขาว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     

 หน้าที่ 
  ๑.เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการ 
                                   สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      
     ๒.จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 ๖. คณะกรรมการจัดทำเล่มรายงาน  ประกอบด้วย 
  ๖.๑ นางสาวศรัญญา  ขานหยู     ประธานกรรมการ 
  ๖.๒ นางสาวนฤมล  โสภาชัย   รองประธานกรรมการ 
  ๖.๓ นายวรรณกร  หมั่นเก็บ   กรรมการ 
  ๖.๔ นางณัฐมน  กอหาร    กรรมการ 
  ๖.๕ นางสาวเมธิกา เทพศรีหา   กรรมการ 
  ๖.๖ นายเทพธนาศร  เทศนิติกุล   กรรมการ 
  ๖.๗ นายทนงศักดิ์  พุทไธสงค์   กรรมการ 
  ๖.๘ นางสาวศิยาภรณ์  ถิตย์ถนอม   กรรมการและเลขานุการ 
  ๖.๙ นางรสนันท์  สีน้อยขาว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  หน้าที ่ จัดทำเล่มรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 



ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและตระหนักถึงประโยชน์แก่ทาง
ราชการเป็นสำคัญ 
 

    สั่ง   ณ  วันที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓              
 
 

                 (นายสุวรรณ  บัวพันธ์) 
                     ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 

 
 



สรุปผลการประเมินการด าเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ประจ าปงีบประมาณ 2562  

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 

3.73 93.25 0.42 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 

3.77 94.25 0.40 ดีมาก 3.76 94.03 0.39 ดีมาก 

5 พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา 

3.89 97.25 0.25 ดีมาก 3.76 94.05 0.39 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

3.65 91.25 0.05 ดีมาก 3.78 94.44 0.38 ดีมาก 

3 พัฒนาอาคาร
สถานท่ี  แหล่ง
เรียนรู้และ
ส่ิงแวดล้อม 

3.90 97.50 0.00 ดีมาก 3.78 94.55 0.38 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 

3.78 94.50 0.04 ดีมาก 3.76 94.10 0.39 ดีมาก 

7 การควบคุม
ภายในเพื่อ
ประกันความเส่ียง 

3.65 91.25 0.05 ดีมาก 3.78 94.44 0.38 ดีมาก 

8 งานอนามัย
โภชนาการ 

3.93 98.33 0.09 ดีมาก 3.88 96.99 0.30 ดีมาก 

 

 



โครงการวิชาการ 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม �̅� ค่าร้อยละ S.D 

ระดับ
คุณภาพ �̅� 

ค่าร้อย
ละ 

S.D 

ความพึง
พอใจ
ของ

โครงการ 
1 นิเทศ  ติดตาม  

ประเมินผล
และรายงานผล 

3.53 88.33 0.47 ดีมาก 3.77 94.17 0.32 ดีมาก 

2 พัฒนาบุคลากร
กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

3.53 88.33 0.47 ดีมาก 3.68 91.88 0.40 ดีมาก 

3 กิจกรรม
นักเรียน 

3.68 92.08 0.45 ดีมาก 3.77 94.17 0.32 ดีมาก 

4 การให้บริการ
ช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มและ
เตรียมความ
พร้อมภายใน
และภายนอก
ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ า
จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

3.53 88.33 0.47 ดีมาก 3.68 91.88 0.40 ดีมาก 

5 พัฒนาหน่วย
บริการอ าเภอ  
ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ า
จังหวัด
กาฬสินธุ์  18  
อ าเภอ   

3.53 88.33 0.47 ดีมาก 3.91 97.85 0.23 ดีมาก 



ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม �̅� ค่าร้อยละ S.D 

ระดับ
คุณภาพ �̅� 

ค่าร้อย
ละ 

S.D 

ความพึง
พอใจ
ของ

โครงการ 
6 งานระบบดูแล

ช่วยเหลือ
นักเรียน 

3.53 88.33 0.47 ดีมาก 3.68 91.88 0.40 ดีมาก 

7 ห้องเรียน
สร้างสรรค์
พัฒนาเด็ก
พิการ 

3.65 91.25 0.05 ดีมาก 3.77 94.27 0.38 ดีมาก 

8 พัฒนาและ
ฝึกอบรมผู้ดูแล
คนพิการ 
บุคลากรและผู้
ท่ีเกี่ยวข้อง 

3.53 88.33 0.47 ดีมาก 3.80 95.12 0.39 ดีมาก 

9 ประชุมการ
ขอรับบริการส่ิง
อ านวยความ
สะดวก ส่ือ 
บริการ และ
ความช่วยเหลือ
อื่นใดทาง
การศึกษาตาม
ระบบคูปอง 
 

3.75 93.75 0.39 ดีมาก 3.41 85.17 0.75 ดี 

 





งานประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 



จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ปีการศึกษา 2562 

 
ฉบับท่ี เรื่อง วัน เดือน ปี 

1 กิจกรรมนักเรียน (กิจกรรมวันสงกรานต์) วันที่ 9 เมษายน 2562 
2 อบรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล วันที่ 22-26 เมษายน 2562 

3 
พิธีเปิดกรวยถวายสักระหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 

4 อบรมพัฒนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน  วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 

5 
อบรมเชิงปฏิบัติการ QUICK WIN   กิจกรรม การ
จัดระบบการคัดกรองและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ 

วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2562 

6 
นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานหน่วยบริการ ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 

7 กิจกรรมนักเรียน (วันวิสาขบูชา) วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 
8 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 
9 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
10 อบรมโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย วันที่ 24 มิถุนายน 2562 
11 กิจกรรมนักเรียน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่  27 มิถุนายน 2562 

12 
การแข่งขันทักษะกลไก และแอร์โรบิคส์ (MATP ) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562   

วันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2562 

13 กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมวันอาสาฬบูชา วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 

14 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคล 

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 

15 
ประชุมแนวทางการดำเนินการและรับคูปองการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 1/2562 

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 

16 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 

17 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 

18 
โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือยกระดับคุณภาพการทำงาน
ของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 

   

19 
จัดโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย ประจำปี
การศึกษา 2562 

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 

20 
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทำแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว (IFSP) และประเมินผลพัฒนาการของ

วันที่ 26 กันยายน 2562 



ฉบับท่ี เรื่อง วัน เดือน ปี 
เด็กพิการเป็นรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2562 

21 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดชัยภูมิ 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 

22 
ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนตามแนว
ทางการจัดการศึกษาวอลดอร์ฟ 

วันที่ 7 -9 ตุลาคม 2562 

23 
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 

24 ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ วันที่ 15 - 27 ตุลาคม 2562 
25 วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2562 น 

26 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 

27 กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 

28 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดสุรินทร์ 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 

29 
จัดประชุมแนวทางการดำเนินการและรับคูปองการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2/2562 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 

30 
ร่วมพิธีมอบรถเข็นปรับเอนนอนแก่คนพิการ เด็กและ
เยาวชน 

วันที่ 2 ธันวาคม 2562    

31 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 วันที่ 5 ธันวาคม 2562   

32 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  
ครั้งที่ 69 

วันที่ 11-12 ธันวาคม 2562   

33 ร่วมงานวันคนพิการสากลประจำปี 2562 วันที่ 7 มกราคม 2563 

34 
พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม  
ประจำปีการศึกษา 2562 
 

วันที่ 10 มกราคม 2563 

35 
จัดกิจกรรมนัก กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำปีการศึกษา 2562 

วันที่ 10 มกราคม 2563 

36 กิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 วันที่ 16 มกราคม 2563   

37 
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 3 

วันที่ 30 มกราคม 2563 

38 จัดกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมวันมาฆบูชา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 

39 
วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย 

วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2563 

40 
โครงการจัดการและสร้างคุณค่าขยะ  
เพ่ือสมทบทุนอาหารกลางวันเด็กพิการ 

วันที่ 16 มีนาคม 2563 



ฉบับท่ี เรื่อง วัน เดือน ปี 
รวม   40 ฉบับ   

 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 

  



งานประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ปีการศึกษา 2562 
https://www.sks.go.th/ 

 
ที ่ เรื่อง วัน เดือน ปี 

1 

จัดอบรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และสามารถนำแผนไปพัฒนาได้ตรงตาม
ศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 

วันที่ 22-26 เมษายน 
2562 

2 
ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการ
ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  

 วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 

3 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการการจัดการเรียน
การสอนตามแนวทางการศึกษาวอลดอร์ฟให้กับข้าราชการครู  ครูพ่ีเลี้ยง
เด็กพิการ เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในหน่วยบริการอำเภอ  

วันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 
2562 

4 
 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ Quick win กิจกรรม
การจัดระบบการคัดกรองและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ  

วันที่ 11-14 พฤษภาคม 
2562 

5 
เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาประจำปีการศึกษา 2562 ไหว้พระ สวดมนต์ 
ฟังเทศนาธรรมและเวียนเทียน  

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 

6 
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” กิจกรรมจิต
อาสา โครงการ “1อำเภอ 1ถนนเฉลิมพระเกียรติ”และโครงการ ” 1จังหวัด 
1ถนนเฉลิมพระเกียรติ”  

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 

7 
 จัดนิทรรศการและออกหน่วยให้บริการประชาชนอำเภอนามนร่วมกับ
กิจกรรมโครงการ จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับ
ประชาชน และหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ.สว.  

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 

8 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ปี
การศึกษา 2562 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562  

9 

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 
 
 

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 



ที ่ เรื่อง วัน เดือน ปี 

10 
ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 

11 
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากร ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 

วันที่ 5 มิถุนายน 2562  

12 
เข้าร่วมโครงการอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 

13 
ร่วมรับการตรวจประเมินในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน (site visit) ในการพิจารณา
มอบรางวัลเลิศรัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 

14 
 เข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กวัย 2-7 ปี  ในกลุ่มเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา 
และกลุ่มเด็กปกติทั่วไป  

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 

15 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีไหว้ครู โครงการ
กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 

16 

ร่วมต้อนรับ นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 12  ในการ
เดินทางมาตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562  

17 

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี
พุทธศักราชการ 2562  

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 

18 

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี
พุทธศักราช 2562  

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 

19 
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี
พุทธศักราช 2562  

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562  

20 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562  วันที่ 8 สิงหาคม 2562 



ที ่ เรื่อง วัน เดือน ปี 

21 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ประจำปีพุทธศักราช 2562  

วันที่ 12 สิงหาคม 2562  

22 
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ  

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 

23 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ  วันที่ 1 ตุลาคม 2562 

24 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายสุวรรณ  บัวพันธ์ 
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย
ข้าราชการครูและ2บุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธี
ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิต 

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 

25 

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำคูคลอง 
ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตร  

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 

26 
ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร  

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 

27 
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชาอนุสาวรีย์ 
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 

28 
ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

วันที่ 23 ตุลาคม 2562  

29 
ร่วมต้อนรับ ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ วันที่ 27 ตุลาคม 2562 

30 
จัดกิจกรรม “วันลอยกระทง ประจำปี 2562” วันที่ 11 พฤศจิกายน 

2562 

31 
จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการขอรับคูปองการศึกษา  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

วันที่ 15 
พฤศจิกายน  2562  

32 
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  วันที่ 5 ธันวาคม 2562 



ที ่ เรื่อง วัน เดือน ปี 

33 
พิธีเปิดและร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  วันที่ 12 ธันวาคม 2562   

34 
พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 10 มกราคม 2563  

35 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 10 มกราคม 2563  

36 
เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 วันที่ 16 มกราคม 2563 

37 
จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ 
บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา (ระบบคูปองการศึกษา) 
และรับคูปองการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 

วันที่ 31 มกราคม 2563 

38 
จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 

39 
ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานและมหกรรมของดีอำเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563  

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 

40 
เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อสตรีพิการ
และเด็กหญิงพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 

รวม 40 ฉบับ 
 

 

  



ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อ

พัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และสามารถนำแผนไปพัฒนาได้ตรงตามศักยภาพของ

นักเรียนแต่ละบุคคล ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรได้ร่วม

พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพร

ชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมที่ว่าการ

อำเภอยางตลาด  อำเภอ ยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการศึกษา

วอลดอร์ฟให้กับข้าราชการครู  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในหน่วยบริการ

อำเภอ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ดร.สุวรรณ  บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมคณะครูศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ Quick win 
กิจกรรม การจัดระบบการคัดกรองและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อพัฒนาครูที่
ดูแลระบบสารสนเทศ SET และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาสมรรถภาพเด็กแต่ละความพิการอย่างเต็มศักยภาพรายบุคคล 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ดร.สุวรรณ  บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์



การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาประจำปีการศึกษา 2562 ไหว้พระ สวดมนต์ ฟัง

เทศนาธรรมและเวียนเทียน  ณ วัดป่ามัชฌิมวาส อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.สุวรรณ  บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” กิจกรรมจิตอาสา โครงการ “1อำเภอ 1ถนนเฉลิมพระเกียรติ”และ

โครงการ ” 1จังหวัด 1ถนนเฉลิมพระเกียรติ” กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ให้ได้มาตรฐาน มีความ

สะดวก ปลอดภัย สะอาดสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ดร. สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายอรรควุฒิ คัด

ทะจันทร์ หัวหน้าหน่วยบริการอำเภอนามน พร้อมคณะครูพี่เลี้ยงฯ ร่วมจัดนิทรรศการและออกหน่วย

ให้บริการประชาชนอำเภอนามนร่วมกับกิจกรรมโครงการ จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง

รอยยิ้ม ให้กับประชาชน และหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ 

พอ.สว.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขอรับสิ่งอำนวย

ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ปีการศึกษา 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดร.สุวรรณ  บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมครูและบุคลากรศูนย์

การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.สุวรรณ  บัวพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมครูและบุคลากร

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี

พุทธศักราช 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดร.สุวรรณ  บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ประชุม

ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด

กาฬสินธุ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.สุวรรณ  บัวพันธ์  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะครู ศูนย์

การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพต่อ

หน่วยงานต้นสังกัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดร.สุวรรณ  บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อม นางสาวคุณา

พร  บัวพันธ์ หัวหน้าหน่วยบริการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมคณะครูพี่เลี้ยงฯ หน่วยบริการอำเภอเมือง

กาฬสินธุ์ร่วมรับการตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงาน (site visit) ในการพิจารณามอบรางวัลเลิศรัฐ ของ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับ

เครือข่ายวิชาชีพนักกายภาพบำบัด จัดทำเอกสารส่งสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผล ประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ประจำปี 2562 

ผลงานเรื่อง”ศูนย์โฮมสุข คืนความสุขและศักดิ์์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาด้านการ

เคลื่อนไหว” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 เข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กวัย 2-
7 ปี  ในกลุ่มเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา และกลุ่มเด็กปกติทั่วไป ด้วยกิจกรรมการเล่น(play)ที่
ประกอบการเคลื่อนไหวและส่งเสริมอยู่ร่วมกันในสังคม โดยมี นางวิชุดา โชคภูเขียว รองผู้อำนวยการศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีไหว้ครู โครงการกิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมวันไหว้ครู 

ประจำปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.สุวรรณ  บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับ นางสาว

ประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 12  ใน

การเดินทางมาตรวจราชการกรณีปกติ (รอบท่ี 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะครู ร่วมพิธี

เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี

พุทธศักราชการ 2562  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย ดร.สุวรรณ  บัวพันธ์ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการครู 

บุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ

ที่ดีและพลังของแผ่นดินอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย ดร.สุวรรณ  บัวพันธ์ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการครู 

บุคลากรทางการศึกษาร่วมร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ที่ว่าการ

อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีลงนามถวาย

พระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม

ราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีถวายเครื่องราช

สักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง วันแม่

แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานงานจากศูนย์การศึกษา

พิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ นำโดยนางวิมาลา  รักพรม ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

ชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายสุวรรณ  บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา

พิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีวางพวงมาลา

และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราชบรมนาถบพิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายสุวรรณ  บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา

พิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสา

พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำคูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวัน

คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ 

บริเวณริมสวนสาธารณะหนองหมา จอก อำเภอยางตลาด จังหวัด

กาฬสินธุ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

โดยมีนายผดุงศักดิ์ อ่ิมเอิบ นายอำเภอยางตลาด เป็นประธาน

ในพิธี ณ หอประชุมอำเภอยาง ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 

 

 

 

 

 



ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ดร.สุวรรณ  บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและ

ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชาอนุสาวรีย์/พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่า การอำเภอยางตลาด จังหวัด

กาฬสินธุ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์โดย ดร.สุวรรณ  บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอยางตลาด จังหวัด

กาฬสินธุ์ 

 
 

 

 

 

 

 



 ดร.สุวรรณ  บัวพันธ์  ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับ ดร.สุดา 

สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตรการอบรมครูด้านการ สอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 

ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดกิจกรรม 

“วันลอยกระทง ประจำปี 2562” 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการขอรับคูปอง

การศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.สุวรรณ  บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อม 

คณะครู บุคลากร ศูนย์การศกึษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวาย

บังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอยางตลาด อำเภอ

ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดร.สุวรรณ  บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะครู นักเรียน พร้อม
ด้วยผู้ปกครอง  เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 “เด็ก
อีสานรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เลิศล้ำรอบรู้ ก้าวสู่สากล” โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับประธานในพิธี และ ดร.วุฒิศักดิ์ เหล็ก
คำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติครองราชย์ 60 ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิ

คุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ จำนวน 137 ทุน ทุนละ 5,000 บาท 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนพิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคล ผู้ปกครอง

เด็กออทิสติกและเด็กพิการที่ ได้รับทุนการศึกษา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมงาน

วันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการให้บริการ สิ่งอำนวยความ

สะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา (ระบบคูปองการศึกษา)และรับคูปองการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 2/2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงาน

ประเพณีบุญคูณลานและมหกรรมของดีอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางปนัดดา 

อามาตย์สมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ นายบัญชา ขัณฑ์ชลา ครูชำนาญการ เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังและ

ป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อสตรีพิการและเด็กหญิงพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

  



 



แหล่งข้อมูลอ้างอิง ๒๕๖๒ 
 

ท่ี ชื่อเอกสารอ้างอิง QR code 
๑ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

 
๒ หลักสูตรของสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด

กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๒ 

 
๓ แนวทางการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือ

ระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
 
  

๔ แผนปฏิบัติการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 
๕ แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

 



ท่ี ชื่อเอกสารอ้างอิง QR code 
๖ แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

 
๗ แผนปฏิบัติการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๒ 

 
๘ แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

 
๙ ปฏิทินปฏิบัติงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
๑๐ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

 



ท่ี ชื่อเอกสารอ้างอิง QR code 
๑๑ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

 
๑๒ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มแผนงานและงบประมาณ ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๒ 

 
๑๓ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

 
๑๔ คู่มือปฏิบัติงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
๑๕ คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประจ าปีการศึกษา  

๒๕๖๒ 

 



ท่ี ชื่อเอกสารอ้างอิง QR code 
๑๖ คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา  

๒๕๖๒ 

 
๑๗ คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มแผนงานและงบประมาณ ประจ าปี

การศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
๑๘ คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ประจ าปีการศึกษา  

๒๕๖๒ 

 
๑๙ ค าส่ังปฏิบัติงาน ๔ กลุ่มงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
๒๐ สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 



ท่ี ชื่อเอกสารอ้างอิง QR code 
๒๑ สารสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
๒๒ สารสนเทศกลุ่มบริหารงานท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
๒๓ สารสนเทศกลุ่มแผนงานและงบประมาณประจ าปีการศึกษา  

๒๕๖๒ 

 
๒๔ สารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
๒๕ แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางวอลดอร์ฟของ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
๒๖ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทาการศึกษา 

วอลดอร์ฟ 
 



ท่ี ชื่อเอกสารอ้างอิง QR code 
ช่วงอายุแรกเกิด – ๖ ปี ภาคเรียนท่ี 1 

 
 ช่วงอายุแรกเกิด – ๖ ปี ภาคเรียนท่ี 2 

 
ช่วงอายุ ๗ – ๑๒ ปี ภาคเรียนท่ี 1 

 
ช่วงอายุ ๗ – ๑๒ ปี ภาคเรียนท่ี 2 

 
ช่วงอายุ ๑๓ ปีข้ึนไป ภาคเรียนท่ี 1 

 



ท่ี ชื่อเอกสารอ้างอิง QR code 
ช่วงอายุ ๑๓ ปีข้ึนไป ภาคเรียนท่ี 2 

 
๒๗ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 
๒๘ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล

และรายงานผล กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
๒๙ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการประกันคุณภาพในศูนย์

การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

 
๓๐ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหาร

แผนงานและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 



ท่ี ชื่อเอกสารอ้างอิง QR code 
๓๑ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบขอ้มูล

สารสนเทศทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
๓๒ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงาน

บุคคล ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
๓๓ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์

การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ
๒๕๖๒ 

 
๓๔ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล

และรายงานผล กลุ่มบริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ
๒๕๖๒ 

 
๓๕ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ การให้บริการช่วยเหลือ

ระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมภายในและภายนอกศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 



ท่ี ชื่อเอกสารอ้างอิง QR code 
๓๖ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการกิจกรรมนักเรียน กลุ่ม

บริหารงานวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
๓๗ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
๓๘ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน 

เปล่ียนพ่อแม่เป็นครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
๓๙ รายงานผลการปฏิบัติการงานโครงการงานบริการส่ิงอ านวย

ความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาตามระบบคูปอง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
๔๐ รายงานผลการปฏิบัติการงานโครงการพัฒนาหน่วยบริการ

อ าเภอ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 18 อ าเภอ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 



ท่ี ชื่อเอกสารอ้างอิง QR code 
๔๑ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการห้องเรียนสร้างสรรค์พัฒนา

เด็กพิการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

 
๔๒ รายงานผลการปฏิบัติการงานโครงการพัฒนาและฝึกอบรม

ผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
๔๓ รายงานผลการปฏิบัติการงานโครงการพัฒนาบุคลากร กลุ่ม

บริหารงานวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
๔๔ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล

และรายงานผลกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

 
๔๕ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีแหล่ง

เรียนรู้และส่ิงแวดล้อม กลุ่มบริหารงานท่ัวไป ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 

 



ท่ี ชื่อเอกสารอ้างอิง QR code 
๔๖ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่ม

บริหารงานท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
๔๗ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวัสดุและครุภัณฑ์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
๔๘ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการงานอนามัยโภชนาการ

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
๔๙ แบบรายงานผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม โครงการจัด

กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาวอลดอร์ฟ เพื่อเด็ก
พิการในชุมชนของสถานศึกษาท่ีจัดเรียนรวมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
๕๐ สมุดเย่ียม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 



ท่ี ชื่อเอกสารอ้างอิง QR code 
๕๑ สรุปงานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด

กาฬสินธุ์ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 
๕๒ เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ ์

 
๕๓ รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
๕๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ศูนย

การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 
๕๕ รายงานรางวัลผู้บริหาร ประจ าปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

 



ท่ี ชื่อเอกสารอ้างอิง QR code 
๕๖ 

 
รายงานการรับรางวัลของบุคลากร ประจ าปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

 
๕๗ รางวัลยกย่องชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 

๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

 
๕๘ สรุปรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับสถานศึกษา ปี

การศึกษา ๒๕๖๒ 

 
๕๙ สรุปรายงานผลการแข่งขันสเปเชียลโอลิมปิค ทักษะกลไก 

(MATH) นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
๖๐ ตัวอย่าง แผนการพัฒนาศักยภาพนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 



ท่ี ชื่อเอกสารอ้างอิง QR code 
๖๑ สรุปผลการประเมินผลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(IEP) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
๖๒ สรุปผลการพัฒนาผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๒ 

 
๖๓ สรุปข้อมูลการขอรับส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และ

ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (คูปองการศึกษา) ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

 
๖๔ รายงานการขอศึกษาดูงานประจ าปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

 
๖๕ รายงานความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษา ศูนย

การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

 
 

 



มีการรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดทุกปีการศึกษา 

 

 

 

 

 



เว็บไซตศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดกาฬสินธุ https://www.sks.go.th/index.php 

 


