
 

 
 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 
 
 
 
 

 
 

  

บันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

------------------------ 
 ตามท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ และเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ นั้น 

 จากการพิจารณาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นว่า การจัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐  ได้ด าเนินการตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ โดยจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและได้น าเอาการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง   ซึ่งรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  
การด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ตลอดจนผลการพัฒนานักเรียนทุกประ เภทความพิการในรอบปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ครอบคลุมภารกิจและความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด เป็นการ
ด าเนินการอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงขอลงลายมือชื่อแสดง
ความเห็นชอบรายงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 

   (นายสุขุมวรัชญ์ อัครเศรษฐัง) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

            



ค ำน ำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง  (Self  Assessment  Report  :  SAR) เป็นเอกสารที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษต้องจัดท าเป็นประจ าทุกปี  เพ่ือเป็นการสะท้อนความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
ศูนย์การศึกษาพิเศษในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นไปตามภารกิจหลักในกฎกระทรวงฯข้อ  ๖  ที่
ระบุให้สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยรายงานต่อ
สาธารณชน  และข้อ ๑๔๗ (๗) ที่ระบุให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท ารายงานประจ าปีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน  นอกจากนั้นรายงานการประเมินตนเองจะเป็นเอกสารเสนอรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกเพ่ือรับรองมาตรฐานต่อไป 

รายงานการประเมินตนเอง  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้เป็นการรวบรวมผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
ซ่ึงประกอบด้วย มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา  มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐานระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ซึ่งแต่ละมาตรฐานใช้กระบวนการจัดเก็บข้อมูลเชิงระบบ 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินผลและรวบรวมข้อมูล จึงสะท้อนภาพ
ของผลการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือ 

ขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนที่มีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ 
 
 
 
 

(นายสุวรรณ  บัวพันธ์) 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ตอนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์   สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 ที่ตั้ง  เลขที่ ๔๐๐  หมู่ที่ ๑ ถนนถีนานนท์ ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ ๔๖๑๒๐ 
 เนื้อท่ี จ านวน  ๗  ไร่  ๓ งาน ๘๐ ตารางวา 
 ประกาศจัดตั้ง วันที่  ๓๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 อาณาเขต  
 ทิศเหนือ ติดต่อกับสวนสาธารณะหนองหมาจอก 
 ทิศใต้  ติดต่อกับพื้นท่ีที่ว่าการอ าเภอยางตลาด 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับพื้นท่ีที่ว่าการอ าเภอยางตลาด 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับสวนสาธารณะหนองหมาจอก 
 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๘๙๑๔๐๕     โทรสาร  ๐๔๓-๘๙๑๔๐๕      
 E-mail   :   -  
 website    :   - 
 เขตพ้ืนที่บริการ ๑๘  อ าเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม  พ.ศ.  
๒๕๔๓  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๒๑ ตอนที่ ๕๘ ง วันที่ ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๔๗ หน้าที่ ๒๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษก่อตั้งครั้งแรกอาศัยตั้งส านักงาน ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษกาฬสินธุ์ 
ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล และได้ย้ายส านักงานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์  มาตั้งอยู่เลขที่  ๔๐๐  ถนนถีนานนท์  หมู่ที่  ๑  ต าบลยางตลาด  อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์  มีพ้ืนที่ จ านวน  ๗ ไร่  ๓ งาน  ๘๐ ตารางวา  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็น
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพ่ือเด็กพิการในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  และ
เตรียมความพร้อมเพ่ือส่งต่อเด็กพิการเข้าเรียนร่วม กับนักเรียนในโรงเรียนปกติหรือโรงเรียนเฉพาะความพิการ  
ทุกประเภทในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ปัจจุบัน นายสุวรรณ บัวพันธ์ ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
และนายภัทรนันท์  อิงภู ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

http://school.obec.go.th/secr๗


๒ 
 

 

แผนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนผังศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓ 
 

 

๒. ข้อมูลผู้บริหาร 

         

   
 
 
 
  ๑) ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ชื่อ-สกุล นายสุวรรณ  บัวพันธ์ โทรศัพท์ 
๐๘-๑๘๗๓-๒๘๒๙ e-mail : Suwan๑๑๐@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ด ารงต าแหน่งที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ปี 
๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  ๑๔  ปี   
 
 
 
 
 
 
 
  ๒) รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  (ที่ได้รับการแต่งตั้งจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน)  จ านวน  ๑  คน ได้แก่ ชื่อ-สกุล นายภัทรนันท์  อิงภู โทรศัพท์ ๐๘-๑๐๕๔-๕๔๐๑ e-mail : beer_
๑๘๒๗@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารจัดการศึกษา  
ด ารงต าแหน่งที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  
๑  ปี  ๔ เดือน 
 
 
 
 
 
 
   ๒.๑ ชื่อ-สกุล นางพิกุล  หินวิเศษ   วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารจัดการการศึกษา โทรศัพท์ ๐๙-๘๕๘๕-๑๖๘  e-mail : sarawut๑๑๒๐๙๙@gmail.com รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

mailto:Suwan110@hotmail.com
mailto:beer_1827@hotmail.com
mailto:beer_1827@hotmail.com
mailto:sarawut112099@gmail.com


๔ 
 

 

 

 

 

 
   ๒.๒ รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  (ที่ได้รับการแต่งตั้งจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  จ านวน  ๑  คน ได้แก่ ชื่อ-สกุล นายภัทรนันท์  อิงภู โทรศัพท์ ๐๘-๑๐๕๔-๕๔๐๑ e-mail : 
beer_๑๘๒๗@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารจัด
การศึกษา  ด ารงต าแหน่งที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน 
เป็นเวลา  ๑  ปี  ๔ เดือน รับผิดชอบกลุ่มงาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
   ๒.๓ ชื่อ-สกุล นางสาวคุณาพร  บัวพันธ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การ
บริหารจัดการการศึกษา โทรศัพท์ ๐๙-๗๓๐๕-๙๘๒๙ e-mail: skls_pom@hotmail.com รับผิดชอบกลุ่ม
งาน  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
   ๒.๔ ชื่อ-สกุล นางสาวศรัญญา  ขานหยู  วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิจัย
และประเมินผลการศึกษา โทรศัพท์ ๐๘-๖๖๓๙-๙๕๙๙ e-mail: skhanyu@gmail.com รับผิดชอบกลุ่มงาน  
กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
 
 

mailto:beer_1827@hotmail.com
mailto:skls_pom@hotmail.com


๕ 
 

 

๓.   ข้อมูลนักเรียน ( ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๐ )  

๑) จ านวนนักเรียนทั้งหมด  ๔๘๒ คน  
 ๒) จ านวนนักเรียนจ าแนกตามประเภทความพิการ 
 

ที ่ ประเภทความพิการ 

จ านวน/คน 

รวม 

จ านวน/คน 

รวม 

จ านวน/คน 

รวม 

จ านวน/คน 

รวม 

รวม 

(รับบริการที่
ศูนย์) 

(รับบริการที่
บ้าน) 

(รับบริการที่
หน่วย
บริการ) 

(รับบริการที่
โรงพยาบาล) 

๔ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง กลุ่ม 

๑ บกพร่องทางการเห็น ๔ ๑ ๕ ๑ ๐ ๑ ๑ ๐ ๑ - - ๗ ๗ 

๒ บกพร่องทางการได้ยิน ๕ ๑ ๖ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐ ๒ - - ๙ ๙ 

๓ บกพร่องทางสติปัญญา ๔๑ ๖๕ ๑๐๖ ๗ ๓ ๑๐ ๖๐ ๑๕ ๗๕ - - ๑๙๑ ๑๙๑ 

๔ 

บกพร่องทางร่างกาย
หรือการเคลื่อนไหว
หรือสุขภาพ 

๕๖ ๕๐ ๑๐๖ ๒ ๓ ๕ ๒๓ ๑๓ ๓๖ 
- - 

 
 

๑๔๗ 

 
 

๑๔๗ 

๕ บกพร่องทางการเรียนรู้ - - - - - - - - - - - - - 

๖ 
บกพร่องทางการพูด
และภาษา 

๑ ๑ ๒ ๐ ๐ ๐ ๓ ๓ ๖ 
- - 

๘ ๘ 

๗ 
บกพร่องทางพฤติกรรม
หรืออารมณ์ 

๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑ 
- - 

๒ ๒ 

๘ ออทิสติก ๑๖ ๖ ๒๒ ๐ ๐ ๐ ๑๘ ๖ ๒๔ - - ๔๖ ๔๖ 

๙ บุคคลพิการซ้อน ๓๖ ๒๑ ๕๗ ๐ ๑ ๑ ๙ ๕ ๑๔ - - ๗๒ ๗๒ 

รวม ๑๖๐ ๑๔๕ ๑๙๙ ๑๑ ๗ ๑๘ ๑๑๗ ๔๒ ๑๕๙ - - ๔๘๒  
 
หมายเหตุ  นักเรียนจ าแนกตามประเภทความพิการ  หมายถึง  นักเรียนพิการที่รับบริการในศูนย์การศึกษา  
               พิเศษและรับบริการที่บ้าน 

 
 
 
 
 



๖ 
 

 

 
๓) จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๔๘๒   คน  จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ 

ที ่ กลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ 
จ านวน/คน 

รวม/คน 
ชาย หญิง 

๑ นักเรียนพิการรับบริการในศูนย์ ๑๖๐ ๑๔๕ ๓๐๕ 

๒ นักเรียนพิการรับบริการที่บ้าน ๑๑ ๗ ๑๘ 

๓ 
นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเรียนรวมที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ/
หน่วยบริการ/ศูนย์สาขา ๑๑๗ ๔๒ ๑๕๙ 

รวม ๒๘๘ ๑๙๔ ๔๘๒ 

 

 ๔) จ านวนนักเรียนและสถานศึกษา ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษให้บริการ   

ที ่ รายการ 

จ านวนนักเรียน/
คน รวม/

คน 

จ านวน
โรงเรียน

ที่
ให้บริการ 

ชาย หญิง 

๑ ห้องเรียนเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล ๙ ๑๔ ๒๓ ๑ 

๒ ห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก ๑๕ ๓ ๑๘ ๑ 
๓ โรงเรียนจัดการเรียนรวม     

หมายเหตุ  ใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่นักเรียนของศูนย์ที่ศูนย์ไปให้บริการในปีการศึกษาน้ันๆ (๑ เมษายน – ๓๑ มีนาคม)  

  ๕)  จ านวนนักเรียนที่ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาตามระบบคูปองการศึกษา 
 

ที ่ สังกัด จ านวนคน จ านวน(บาท) 
๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒,๙๕๒ ๕,๙๐๒,๔๒๔ 

๒ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ๒,๙๑๖ ๕,๗๕๒,๓๔๘ 

๓ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     ๑๔๙ ๒๗๗,๔๑๙ 
 
หมายเหตุ  นักเรียนที่ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามระบบคูปอง
การศึกษา  หมายถึง  นักเรียนพิการทุกคนในเขตพื้นท่ีบริการที่ได้รับการตามระบบคูปองการศึกษา 

  



๗ 
 

 

 ๖)  จ านวนนักเรียนทีศู่นย์การศึกษาพิเศษ ส่งต่อ  ๑๔  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๒.๘๘ 
 ๗)  อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑ : ๔ 

 หมายเหตุ  นับเฉพาะครูที่ให้บริการนักเรียนท่ีรับบริการในศูนย์และที่บ้าน ต่อ จ านวนนักเรียนท้ังหมด (เศษปัดทิ้ง ใช้
เกณฑ์ ๑ : ๔ ) 

 ๘)     ต่ ากว่าตามเกณฑ์  เป็นไปตามเกณฑ์ (๑:๔) สูงกว่าตามเกณฑ ์
 ๙)  จ านวนหน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์  จ านวน ๑๘ แห่ง 
 ๑๐) จ านวนศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินการ - 

ศูนย์   
 ๑๑) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ   จ านวน   ๑๗๕ ครั้ง /ปี 
  จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเด็กโดย   
   งานเตรียมความพร้อม อารมณ์ สังคม จิตใจ  จ านวน   ๑๘๐ ครั้ง /ปี 
  จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกายภาพบ าบัด จ านวน   ๑๒๓ ครั้ง /ปี 
  จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอินเตอร์เน็ตชุมชน  
   เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ    จ านวน    ๙๐ ครั้ง /ปี   
  จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมบ าบัด   จ านวน    ๑๒๕ ครั้ง /ปี 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 

 
๔. ข้อมูลครูและบุคลากร  

  ๔.๑  ข้าราชการคร ู

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
ราช 
การ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ 

วิชาเอก 

สอนเด็ก
พิการกลุ่ม

เป้า 
หมาย

สาธารณะ 

จ านวน
ครั้ง/
ชั่วโมง
ที่รับ
การ

พัฒนา/
ปี 

ป.ตรี ป.โท 
ป.
เอก 

๑ นายสุวรรณ  บัวพันธ์ ๕๕ ๑๕ ผอ./คศ.๓   ปร.ด 

นวัต 
กรรมเพื่อ
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

ทุก
ประเภท 

 

๒ นายภัทรนันท์  อิงภู ๓๔ ๙ 
รอง ผอ./

คศ.๒ 
 คม.  

การบริหาร
การศึกษา 

ทุก
ประเภท 

 

๓ นางปนัดดา  อามาตย์สมบัติ ๔๔ ๑๙ ครู คศ .๓  กศ.ม.  
จิตวิทยา
การศึกษา 

สติปัญญา  

๔ นางพิกุล  หินวิเศษ ๓๘ ๑๓ ครู คศ .๒  ศศ.ม.  
การบริหาร
การศึกษา 

สติปัญญา  

๕ นางกุลทวี  พลขันธ์ ๓๓ ๙ ครู คศ .๒  ศศ.ม.  
การบริหาร
การศึกษา 

สติปัญญา  

๖ นางสาวลลิดา ศรีมหาไชย ๓๓ ๙ ครู คศ .๒  กศ.ม  
การบริหาร
การศึกษา 

สติปัญญา  

๗ นายอรรควุฒิ  คัดทะจันทร์ ๔๓ ๙ ครู คศ .๒ คบ.   
อุตสาห 

กรรมศลิป ์
ร่างกาย  

๘ นางสาวศรัญญา  ขานหยู ๓๓ ๙ ครู คศ .๒  คม.  
วิจัยและการ
ประเมินผล
การศึกษา 

สติปัญญา  

๙ นางสาวคุณาพร  บัวพันธ์ ๔๙ ๗ ครู คศ .๒  คม.  
การบริหาร
การศึกษา 

ร่างกาย  

๑๐ นางสาวนฤมล  โสภาชัย ๒๘ ๔ ครู คศ. ๑ ศศ.บ.   
นาฏศิลป์

ไทย 
สติปัญญา  

๑๑ นางสาวประไพพักตร์  ทัตสอย ๓๘ ๔ ครู คศ.๑   ศศ.ม.                                                                             จิตวิทยาครู ออทิสติก  



๙ 
 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
ราช 
การ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ 

วิชาเอก 

สอนเด็ก
พิการกลุ่ม

เป้า 
หมาย

สาธารณะ 

จ านวน
ครั้ง/
ชั่วโมง
ที่รับ
การ

พัฒนา/
ปี 

ป.ตรี ป.โท 
ป.
เอก 

การศกึษาพิเศษ 

๑๒ นางปิยวรรณ  ทองดี ๓๒ ๓ ครู คศ.๑ คบ.   
การศึกษา

พิเศษ 
ออทิสติก  

๑๓ นางสาวธีราภรณ์ ศรีอนันต์ ๓๕ ๑ ครูผู้ช่วย บธ.บ.   
การบริการ

ธุรกิจ 

สติปัญญา 
 
 

 

๑๔ นางสาวรวิวรรณ กองสอน ๒๘ ๑ ครูผู้ช่วย วท.บ.   
กายภาพ
บ าบัด 

ร่างกาย  

๑๕ นางสาวมัณฑนา มัสยามาศ ๓๐ ๑ ครูผู้ช่วย บช.บ   การบัญชี 
สติปัญญา 

 
 

๑๖ นางสาวอัญชิสา ช านาญ ๓๐ ๑ ครูผู้ช่วย วท.บ.   
กายภาพ
บ าบัด 

ร่างกาย  

 

๔.๒  พนักงานราชการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 

ประสบ
การณ์
การ
สอน 
(ปี) 

วุฒิ 

วิชาเอก 

สอนเด็ก
พิการกลุ่ม

เป้า 
หมาย

สาธารณะ 

จ านวน
ครั้ง/

ชั่วโมงที่
รับการ
พัฒนา/

ปี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

๑ นางสาวนิภาพรรณ  เทียมสกุล ๓๙ ๑๑  คม.  การศึกษาพิเศษ ออทิสติก  
๒ นายภาณุ  กอหาร ๓๗ ๑๓ คบ.   พลศึกษา ออทิสติก  

๓ นางณัฐมน  กอหาร ๓๗ ๘ วธ.บ.   
อุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์ 

สติปัญญา  



๑๐ 
 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 

ประสบ
การณ์
การ
สอน 
(ปี) 

วุฒิ 

วิชาเอก 

สอนเด็ก
พิการกลุ่ม

เป้า 
หมาย

สาธารณะ 

จ านวน
ครั้ง/

ชั่วโมงที่
รับการ
พัฒนา/

ปี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

๔ นางช่อทิพย์  พยัคฆ์ทอง ๓๕ ๘ บธ.บ.   การตลาด สติปัญญา  

๕ นายชัยยงค์  พยัคฆ์ทอง ๓๑ ๖ วท.บ.   ประมง ออทิสติก  

๖ นางสาวละมัย  อุทัยแพน ๒๙ ๕ บธ.บ.   
ระบบสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร ์

สติปัญญา  

๗ นางสาววราภรณ์  อุตรโส ๒๘ ๔ บช.บ   การบัญชี ร่างกาย  

๘ นางสาวธัญญารัตน์ ค ายุธา ๓๐ ๖ บธ.บ.   
ระบบสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร ์

สติปัญญา  

  ๔.๓  ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 

ประสบ 
การณ์

การสอน 
(ปี) 

วุฒิ 

วิชาเอก 

สอนเด็ก
พิการ

กลุ่มเป้าหมา
ยสาธารณะ 

จ านวน
ครั้ง/
ชั่วโมง
ที่รับ
การ

พัฒนา/
ปี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

๑ นายฉัตรพิสุทธิ์  ใจศิริ ๒๘ ๒ รบ.   
การเมืองการ

ปกครอง 
  

๒ นางสาววิไล  ไชยสุข ๓๖ ๖ ศศ.บ.   
อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 

  

๓ นายเทวฤทธิ์  ส่งสุข   ๓๒ ๖ ศน.บ.   
รัฐศาสตร์การ

ปกครอง 
  

๔ นางสาวสายฝน  ภูนาโคก ๓๘ ๒ คบ.   การศึกษาพิเศษ ออทิสติก  

๕ นางยชัยศรี ทองภูธร ๒๗ ๑ คบ.   การศึกษาพิเศษ ออทิสติก  
๖ นางนิภารัตน์ ถาเหลา ๔๑ ๖ บธ.บ.   การจัดการ   

 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ 



๑๑ 
 

 

๔.๔  ลูกจ้างประจ า 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การท างาน 

(ปี) 

วุฒิ 
วิชา เอก 

จ้างด้วย
เงิน 

ป.
ตรี 

ปวส 
ม.๖ ม.๓ 

๑ - - - - - - - - - 
๒ - - - - - - - - - 

 
 ๔.๕  พี่เลี้ยงเด็กพิการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 

ประสบ 
การณ์
การ

ท างาน 
(ปี) 

วุฒิ 

วิชา 
เอก 

ดูแลเด็กพิการ
กลุ่มเป้า 
หมาย

สาธารณะ 

จ้างด้วยเงิน ป.
โท 

ป.
ตรี 

ปวส. ม.๖ ม.๓ 

๑ นางสาวโสรยา  อินพรม   ๓๐ ๖  √     ออทิสติก งบด าเนินงาน 

๒ นางสาวเอ้ือมพร  นาถวิล ๓๘ ๕  √     สติปัญญา งบด าเนินงาน 

๓ นางแววตา  ภูกองไชย ๔๓ ๗  √     ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 
๔ นางสาวชนาพร  ภูพิลา ๓๑ ๗   √    ร่างกาย งบด าเนินงาน 

๕ นางสาวพัชรา  พิมพ์สิน ๒๙ ๕  √     ร่างกาย งบด าเนินงาน 
๖ นางสาวพนิดา  ภูขันสูง ๒๘ ๔  √     ออทิสติก งบด าเนินงาน 

๗ นางสาวเมธิกา  เทพศรีหา ๒๗ ๔  √     สติปัญญา งบด าเนินงาน 

๘ นางสาวน้ าฝน  บัวผัน ๒๗ ๒  √     สติปัญญา งบด าเนินงาน 
๙ นางสาวรสนันท์  หน่อสีดา ๒๖ ๓  √     สติปัญญา งบด าเนินงาน 

๑๐ นายปริญญา  เทียมสกุล ๔๐ ๔  √     ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 

๑๑ นายณัฐสิทธิ์  จิตตยโศธร ๓๓ ๔    √   ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 
๑๒ นายประเสริฐ จิตจักร์ ๔๒ ๒  √     ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 

๑๓ นางบัวสอน  ธรรมประชา ๔๘ ๗  √     ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 

๑๔ นางลินดา  จันทุดม ๓๒ ๗  √     ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 
๑๕ นางสาวธัญญพัทธ์ โสนาคู ๓๕ ๕  √     ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 

๑๖ นางสาวเอมอร  เหล่าขัติยะ ๓๔ ๓  √     ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 
๑๗ นางสาวขวัญใจ  จ าเริญไกร ๓๒ ๓  √     ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 

๑๘ นางสาวปาริชาติ  ราชสีเมือง ๓๔ ๓  √     ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 



๑๒ 
 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 

ประสบ 
การณ์
การ

ท างาน 
(ปี) 

วุฒิ 

วิชา 
เอก 

ดูแลเด็กพิการ
กลุ่มเป้า 
หมาย

สาธารณะ 

จ้างด้วยเงิน ป.
โท 

ป.
ตรี 

ปวส. ม.๖ ม.๓ 

๑๙ นางสาวณัฐมน  นาถาดทอง ๒๘ ๓  √     ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 

๒๐ นางสาววีรยา  ภูบุญมา ๒๔ ๒  √     ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 

๒๑ นางสาวอัญชลี  บุษบารัตน์ ๔๖ ๑๑    √   ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 
๒๒ นายอมร  ภูพันนา   ๓๗ ๗    √   ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 

๒๓ นายทนงศักดิ์  พุทไธสงค์ ๔๐ ๑๔    √   ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 

๒๔ นายวัชรี  ภูแท่งแก้ว ๓๗ ๗    √   ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 
๒๕ นายทองใบ เนื้อทอง  ๕๑ ๗    √   ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 

๒๖ นางเพ็ญศรี เนื้อทอง ๔๐ ๓     √   ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 

๒๗ นายฉัตรชัย  กลิ่นขจร ๖๓ ๑    √   ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 

๒๘ นายอุเทน  แก้วกัญญา ๓๗ ๒  √     ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 

๒๙ นางสาวธนาภรณ์ ก าจร ๒๕ ๑  √     ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 

๓๐ นางสาวขนิษฐา ชาวดร ๒๗ ๑  √     ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 

๓๑ นางสาวศศิธร ไชยพรม ๒๔ ๑    √   ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 

๓๒ นางสาวเสาวนีย์ โคตศรี ๒๕ ๑  √     ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 

๓๓ นางสาวศมนยา จะแรมรัมย์ ๒๔ ๑  √     ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 

๓๔ นางสาวภาวิดา สกลใต้ ๒๗ ๑  √     ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 

๓๕ นางสาววรรณิศา ภูบุญมา ๒๔ ๑ √      ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 

๓๖ นายสุริยันต์ ถิ่นรัศมี ๓๗ ๑  √     ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 

๓๗ นายพีรพัฒน์ เชิงสะอาด ๒๕ ๑  √     ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 

๓๘ นางสาวเบญจมาศ โสภาชัย ๒๗ ๑  √     ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 

๓๙ นางสาวโสรยา ภูเนตร ๒๔ ๑  √     ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 

๔๐ นางสาวพิณทิพย์ สีลาแยง ๒๔ ๑  √     ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 

๔๑ นายสายฟ้า สนไธสง ๒๕ ๑  √     ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 

๔๒ นางสาวนิตยา อันลูกท้าว ๒๔ ๑  √     ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 

๔๓ นางสาวรัติยาภรณ์ สมบัติ ๓๗ ๑  √     ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 

๔๔ นางสาวศิริพร ราชนิวงศ์ ๒๖ ๑  √     ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 

๔๕ ว่าท่ี ร.ต.หญิงอรไพลิน แสนสุข ๒๕ ๑  √     ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 



๑๓ 
 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 

ประสบ 
การณ์
การ

ท างาน 
(ปี) 

วุฒิ 

วิชา 
เอก 

ดูแลเด็กพิการ
กลุ่มเป้า 
หมาย

สาธารณะ 

จ้างด้วยเงิน ป.
โท 

ป.
ตรี 

ปวส. ม.๖ ม.๓ 

๔๖ นางสาวรุ่งธิดา ศิริกลุ ๒๕ ๑  √     ศูนย์การเรียน งบด าเนินงาน 

 
 ๔.๖  ลูกจ้างเหมาบริการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 

ประสบ 
การณ์
การ

ท างาน 
(ปี) 

วุฒิ  
ดูแลเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย

สาธารณะ 
จ้างด้วยเงิน 

ป.ตรี ปวส. ม.๖ ม.๓ 
ต่ า
กว่า 
ม.๓ 

๑ นายสุราวรรณ์   ภูถมนิล ๔๑ ๘      พนักงานขับรถ งบด าเนินงาน 
๒ นางบุญพร้อม  แพร่ศรีสกุล ๖๒ ๖      คนครัว งบด าเนินงาน 

๓ นางเอมอร ภูชมพูล ๕๕ ๑๑      คนงาน งบด าเนินงาน  

๔ นางสุวรรณา ภูหานาม ๔๙ ๓      นักการภารโรง งบด าเนินงาน  
 
๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  

ที ่ อาคาร หลัง 

๑ อาคารที่ท าการ ค.ส.ล ๒ ชั้น แบบ สปช. ๑ 

๒ อาคารโรงครัวชั้นเดียวโรงหุงต้มและประกอบอาหาร แบบราชประชานุเคราะห์ ๑ 
๓ ส้วมนักเรียน ๖ ที่นั่ง ๑ 

๔ อาคารพักภารโรงแบบแฟลต ๔ หน่วย ๒ 
๕ หอถังเก็บน้ า ๑ 

๖ อาคารพักอาศัย ค.ส.ล ชั้นเดียว(ห้องพยาบาล) ๒ 

๗ อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (อาคารด้านห้องสมุด) ๑ 
๘ อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (ตึกธาราบ าบัด) ๑ 

๙ บ้านพักครูแบบแฟลต ๘ หน่วย ๒ 

๑๐ อาคารเอนกประสงค์ ๒ 
๑๑ สนามกระตุ้นพัฒนาการ ๑ สนาม 

๑๒ อาคารมาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ(ส่วนหน้า) ๑ 



๑๔ 
 

 

๖. ข้อมูลงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
คิดเป็นร้อยละ                  
ของรายรับ 

เงินงบประมาณ ๑๘,๗๓๖,๘๒๙ งบบุคลากร ๒,๑๖๗,๔๔๐ ๑๐๐ 

เงินนอกงบประมาณ  งบด าเนินงาน ๙,๙๒๒,๓๐๔ ๑๐๐ 
เงินอ่ืนๆ (ระบุ) ๔,๘๕๐,๒๘๓ งบลงทุน ๓,๓๗๐,๕๒๐ ๙๘.๙๗ 

 ๒๘๘,๔๔๖ งบอุดหนุน ๓,๒๔๑,๕๘๕ ๑๐๐ 
  งบอ่ืนๆ (ระบุ) -  

รวมรายรับ ๒๓,๘๗๕,๕๕๘ รวมรายจ่าย ๑๘,๗๐๑๘๔๙  

   

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ท า
การเกษตรของชาวบ้านในเขตอ าเภอยางตลาด  มีประชากรประมาณ  ๘๑,๒๘๑ คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ได้แก่ ที่ว่าการอ าเภอยางตลาด   โรงเรียนพินิจราษฎร์บ ารุง ไปรษณีย์อ าเภอยางตลาด 
สวนสาธารณะหนองหมาจอก  อาชีพหลักของชุมชน คือ ท านา อาชีพเสริม คือ ปลูกผัก ค้าขาย รับจ้างทั่วไป 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ข้อมูลสถานที่ส าคัญ เช่น วัดบ้านดงบ่อ ศาลเจ้าอ าเภอยางตลาด 
 ๒)  จังหวัดกาฬสินธุ์   มี  ๑๘ อ าเภอ  ลักษณะภูมิศาสตร์ กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดหนึ่ งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางหรือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๕๑๐ 
กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่าเคย
เป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ ๑,๖๐๐ ปี จังหวัดกาฬสินธุ์มีอาณา
เขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้ 
 

  ทิศเหนือ จรดจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสกลนคร 
 ทิศตะวันออก จรดจังหวัดมุกดาหาร 
 ทิศใต้ จรดจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม 
 ทิศตะวันตก จรดจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแก่น  

  จ านวนประชากร ๙๘๕,๒๐๓ คน จ านวนคนพิการที่จดทะเบียนคนพิการแล้ว จ านวน ๑,๖๐๖  คน  
  



๑๕ 
 

 

 ๓) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนตอนต้น  อาชีพหลัก คือ รับจ้าง  เกษตรกร  
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  ๕๐,๐๐๐.-  บาท  จ านวน
คนเฉลี่ยต่อครอบครัว  ๒ – ๓ คน 

๔) โอกาสและข้อจ ากัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ   
   สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ  อยู่บริเวณใกล้เคียงสถานที่ราชการ  สถานศึกษาและหน่วยงานทางศาสนา  
เช่น  ที่ว่าการอ าเภอยางตลาด โรงเรียนพินิจราษฎร์บ ารุง ไปรษณีย์อ าเภอยางตลาด สวนสาธารณะหนองหมา
จอก  ซึ่งเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ช่วยสร้างเสริมฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ   การ
ประสานส่งต่อทางการแพทย์และการศึกษา เช่น การน านักเรียน - ผู้ปกครองไปวัดเพ่ือร่วมกิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนาช่วยส่งเสริมคุณธรรมและทักษะทางสังคม เพ่ือช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก เป็นต้น   

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบและเป็นข้อจ ากัดต่อการบริหารจัดการศึกษา คือ ผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากจะมี
ถิ่นฐานและที่อยู่อาศัยในถิ่นทุรกันดารห่างไกล การเดินทางเข้ามารับบริการค่อนข้างล าบาก   มีฐานะค่อนข้าง
ยากจนและได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ อยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถพาเด็กเข้ามารับ
บริการได้อย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กไม่เป็นไปตามเป้าหมายการจัดการศึกษา   
 
๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 

 ๘.๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม                     
(Early Intervention : EI) แก่เด็กพิการทุกประเภทในจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยหลักสูตรสถานศึกษา ๒ หลักสูตร  
ดังนี้ 
  ๑) หลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ส าหรับเด็กพิการที่อายุ ๐-๖ ปีโดยจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) ตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของเด็กพิการแต่ละคน  ซึ่งแนวทางในการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มมีการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพตามทักษะการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 
   ๑. กลุ่มทักษะพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลุ่มทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
    ๑.๒ กลุ่มทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
    ๑.๓ กลุม่ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 
    ๑.๔ กลุ่มทักษะการรับรู้และการแสดงออกทางภาษา 
    ๑.๕ กลุ่มทักษะทางสังคม 
    ๑.๖ กลุ่มทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ 
   

๒. กลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจ าเป็นอื่นๆ 
๒.๑ กลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น 



๑๖ 
 

 

    ๒.๒ กลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
    ๒.๓ กลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 ๒.๔ กลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือ
การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
    ๒.๕ กลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
     ๒.๖ กลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและ
ภาษา 

๒.๗ กลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม
หรืออารมณ ์

๒.๘ กลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กออทิสติก 
๒.๙ กลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กพิการซ้อน 

๒ )โปรแกรมการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษของศูนย์
การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๘ (ฉบับปรุงปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) การพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษอายุ ๗ ปี ขึ้นไป ตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษจ าเป็นต้องค านึงถึงโครงสร้างโปรแกรมการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับ
เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษดังนี้ 

กลุ่มทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน 
๑.ทักษะการดูแลตนเองและการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล 
๒.ทักษะการเข้าสังคม การท ากิจกรรมนันทนาการ และการท างานอดิเรก(กิจกรรม

ยามว่าง) 

กลุ่มทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน 
๑.ทักษะการเคลื่อนย้ายตนเองในบ้าน 
๒.ทักษะการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
๓.ทักษะการท างานบ้าน 
๔.ทักษะการมีส่วนร่วมในสังคมและทักษะชีวิต 

กลุ่มทักษะวิชาการเพื่อการด ารงชีวิต 
๑.ทักษะการสื่อสาร 

กลุ่มทักษะส่วนบุคคลและสังคม 
๑.ทักษะการจัดการและการควบคุมตนเอง 
๒.ทักษะการมีส่วนร่วมทางสังคม 



๑๗ 
 

 

๓.ทักษะการเดินทางในชุมชน 
๔.ทักษะการปรับตัวในสังคมและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

กลุ่มทักษะวิชาการเพื่อการด ารงชีวิต 
๑.ทักษะการอ่าน 
๒.ทักษะการเขียน 
๓.ทักษะการคิดค านวณ 
๔.ทักษะความคิดรวบยอดและการแก้ปัญหา 

กลุ่มทักษะการท างานและอาชีพ 
๑.ทักษะการเรียนรู้เรื่องอาชีพ 
๒.ทักษะการเรียนรู้เรื่องการท างาน 

กลุ่มทักษะการท างานและอาชีพ 
๑.ทักษะการวางแผนการใช้เงิน 
๒.ทักษะสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 
๓.ทักษะการเดินทางไปท างาน 

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

๑ ห้องศูนย์การเรียนรู้ 
๒ หนังสือในห้องสมุด ๖๐๐ เล่มการสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน  
๓ จ านวนผู้ที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย ๑๒ คน ต่อวัน  
๔ คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๔ เครื่อง 

 

ที ่ รายการ เครื่อง หมายเหตุ 

๑ ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๖  

๒ ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๖  
๓ ใช้เพื่อการบริหารจัดการ   ๒  

  

 

 

 



๑๘ 
 

 

 ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ   

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชือ่แหล่งเรียนรู้ 

๑.  ห้องกิจกรรมพัฒนาเด็กโดยงานเตรียมความพร้อม อารมณ์ สังคม
จิตใจและกิจกรรมเสริมทักษะ 

๔,๓๕๐ 

๒. ห้องสร้างสมดุล ๘๒๐ 
๓. ห้องกายภาพบ าบัด/ธาราบ าบัด ๗๙๒ 

๔. ห้องกิจกรรมบ าบัด ๖๒๓ 

๕. ห้องเรียนรู้ ๑ ๗๕๐ 
๖. ห้องเรียนรู้ ๒ ๗๘๕  

๗. ห้องเรียนรู้ ๓ ๔๒๓ 

๘. ห้องอินเตอร์เน็ตชุมชน/แหล่งเรียนรู้ ๒๔๓ 
๙. ศูนย์เรียนรู้หญ้าแฝกพัฒนาเด็กพิการ ๘๘ 

๑๐. ห้องฝึกพูด/แก้ไขการพูด ๓๒๓ 
๑๑. ห้องเรียนปนเล่น ๕๓๔ 

๑๒. สนามกระตุ้นพัฒนาการ ๒๕๖ 

 ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ    

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี 

๑. วัดป่ามัชฌิมาวาส ๑๗ 
๒. วัดดงบ่อสามัคคี ๒ 

๓. วัดขวัญเมือง ๒ 

๔. สวนโนนทอง ๘ 
๕. สวนสาธารณะหนองหมาจอก ๑ 

๖. เขื่อนล าปาว - 
๗. สะพานเทพสุดา - 

๘. พุทธสถานภูปอ - 

๙. พระพุทธไสยาสน์ภูค่าว - 
๑๐. แหลมโนนวิเศษ - 

     ๑๑.พระธาตุยาค ู - 

     ๑๒.พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิริธร - 



๑๙ 
 

 

   
  ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง 
สถิติการให้ความรู้ใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  

แห่งนี้ (ครั้ง/ปี) 

๑ ดร.จิตประภา ศรีอ่อน 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาวอ
ลดอร์ฟเพ่ือเด็กพิการในชุมชนของสถานศึกษา
ที่จัดเรียนรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๑ 

๒ อาจารย์วิเชียร นันทชัยพิทักษ์ 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาวอ
ลดอร์ฟเพ่ือเด็กพิการในชุมชนของสถานศึกษา
ที่จัดเรียนรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๑ 

๓ อาจารย์อาภาพร ตั้งสว่างไทย 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาวอ
ลดอร์ฟเพ่ือเด็กพิการในชุมชนของสถานศึกษา
ที่จัดเรียนรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๑ 

๔ แพทย์หญิงวรารัตน์ ปาจารีย์ 
ความส าคัญของการดูแล ส่งเสริม ป้องกัน
สุขภาพของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

๑ 

 
 
๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

  ๑๐.๑ ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
สถานศึกษา (ศูนย์
การศึกษาพิเศษ) 

 -ได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ การประกวดการพัฒนาและ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ครั้งที่ ๙ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ประเภทการปลูกและการ
ส่งเสริมการปลูก 
 -รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS  ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยม 
สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ระดับ ชาติ 

- มูลนิธิชัยพัฒนา 
ส านักงาน กปร.  
กรมพัฒนาที่ดิน และ
บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 
- กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



๒๐ 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 

 -รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS  ปีการศึกษา 
๒๕๕๘  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท สถานศึกษา
ยอดเยี่ยม สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ระดับ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 - ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผลงาน
ดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ผู้บริหาร(ระบุชื่อ) นายสุวรรณ  บัวพันธ์ ได้รับโลเ่ชิดชูเกียรติรางวัลนักอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๐  

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ครู (ระบุชื่อ)  - นายภัทรนันท์ อิงภู ร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการและการ

ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับประเทศ 

 - นางกุลทวี พลขันธ์ ได้รับยกย่องเป็นครู “ดีเด่นด้านการแนะ

แนวและให้ค าปรึกษา” เนื่องในวันไหว้ครู 

 - นางสาวคุณาพร บัวพันธ์ ได้รับยกย่องเป็นครูดีเด่นด้านการ

ประสานเครือข่ายผู้ปกครอง 

 -นางสาวนฤมล โสภาชัย ได้รบัยกย่องว่าเป็นครูดีเด่น “ด้าน

บุคลิกภาพ” 

 -นางสาวประไพพักตร์ ทัตสอย ได้รับยกย่องว่าเป็นครูดีเด่น 

“รักเมตตาศิษย์” 

นางสาวละมัย อุทัยแพน ได้รับยกย่องเป็นครู “ดีเด่นด้านรัก

เมตตาและดูแลเอาใจใส่นักเรียน”เนื่องในวันไหว้ครู 

นางสาวธัญญารัตน์ ค ายุธา ได้รับยกย่องว่าเป็นบุคคลดีเด่น 

“ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีการสอน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๖” 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา๙ 
จังหวัดขอนแก่น 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

นักเรียน(ระบุชื่อ) ผลการเข้าร่วมแข่งขันทักษะกลไก(MATP) และเต้น 
แอร์โรบิคส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

จังหวัดมหาสารคาม 
ในวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 



๒๑ 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 

 ประเภทกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน 
    ๑. ปาเป้าผนัง รุ่นอายุ ๘ – ๑๑ ปี ชาย 
       เด็กชายอนุภาพ จันทะโม  รองชนะเลิศเหรียญทองแดง 
    ๒. ปาเป้าผนัง รุ่นอายุ ๑๒ – ๑๕ ปี ชาย 
       เด็กชายยอดชาย ระวิโรจน์ รองชนะเลิศเหรียญเงิน 
    ๓. ปาเป้าผนัง รุ่นอายุ ๑๖ ปีขึ้นไป หญิง 
       นางสาวสุกัญญา ทระค าหาญ ชนะเลิศเหรียญทอง 
    ๔. กลิ้งลูกบอลผ่านเสาธง  รุ่นอายุ ๘ – ๑๑ ปี ชาย 
       เด็กชายนนทวัฒน์ สันโดษ    ชนะเลิศเหรียญทอง 
    ๕. กลิ้งลูกบอลผ่านเสาธง  รุ่นอายุ ๘ – ๑๑  ปี หญิง 
       เด็กหญิงปิยธิดาพร อิ่มสมบัติ  ล าดับที่ ๕ 
    ๖. กลิ้งลูกบอลผ่านเสาธง  รุ่นอายุ ๑๖ – ๒๑  ปี หญิง 
       นางสาวสุกัญญา ทระค าหาญ รองชนะเลิศเหรียญ
ทองแดง 
    ๗. เตะลูกบอลผ่านเสาธง  รุ่นอายุ ๑๒ – ๑๕ ปี ชาย 
       เด็กชายนพดล มะลาวัลย์   รองชนะเลิศเหรียญเงิน 
    ๘. ปาเป้าพื้น รุ่นอายุ ๘ – ๑๑ ปี หญิง 
       เด็กชายอนุภาพ จันทะโม  ล าดับที่ ๘ 
    ๙. ปาเป้าพื้น รุ่นอายุ ๑๖ – ๒๑ ปี หญิง 
     นางสาวสุกัญญา ทระค าหาญ ชนะเลิศเหรียญทอง 
   ๑๐. ย้ายลูกเทนนิส รุ่นอายุ ๘ – ๑๑ ปี ชาย 
       เด็กชายธนพัฒน์ บุญวฒันพิบูลย์   ล าดับที่ ๘ 
    ๑๑.ย้ายลูกเทนนิส รุ่นอายุ ๑๒-๑๕ ปี ชาย 
       เด็กชายยอดชาย ระวิโรจน์ รองชนะเลิศเหรียญเงิน 
    ๑๒.ย้ายลูกเทนนิส รุ่นอายุ ๘ – ๑๑ ปี หญิง 
               เด็กหญิงปิยธิดาพร อิ่มสมบัติ  ล าดับที่ ๕ 
    ๑๓.ย้ายลูกเทนนิส รุ่นอายุ ๑๖-๒๑ ปี หญิง 
            นางสาวสุกัญญา ทระค าหาญ ชนะเลิศเหรียญทอง 
    ๑๔. กลิ้งลูกบอลชน Pin  รุ่นอายุ ๑๒ –๑๕ ปี หญิง 
     เด็กชายยอดชาย ระวิโรจน์ ชนะเลิศเหรียญทอง 



๒๒ 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 

    ๑๕.กลิ้งลูกบอลชน Pin แบบยืน รุ่นอายุ ๘ –๑๑ ปี ชาย 
        เด็กชายอานุภาพ  จันทะโม   ล าดับที่ ๖ 
    ๑๖.กลิ้งลูกบอลชน Pin แบบยืน รุ่นอายุ ๑๒ –๑๕ ปี ชาย 
        เด็กชายยอดชาย ระวิโรจน์ ชนะเลิศเหรียญทอง 
    ๑๗.กลิ้งลูกบอลชน Pin แบบยืน รุ่นอายุ ๘ –๑๑ ปี หญิง 
         เด็กหญิงปิยธิดาพร อ่ิมสมบัติ  รองชนะเลิศเหรียญ
ทองแดง 
    ๑๘.กลิ้งลูกบอลชน Pin แบบยืน รุ่นอายุ ๑๖ ปีขึ้นไป หญิง 
        นางสาวจีระภรณ์  ทะนงแผง     ล าดับที่ ๔ 
    ๑๙. เตะลูกบอลชน Pin  รุ่นอายุ ๘ – ๑๑ ปี ชาย 
       เด็กชายนพดล มะลาวัลย์   รองชนะเลิศเหรียญเงิน 
    ๒๐.โยนลูกบอลลงตะกร้า  รุ่นอายุ ๑๒ – ๑๕ ปี ชาย 
        เด็กชายยอดชาย ระวิโรจน์ รองชนะเลิศเหรียญทองแดง 
    ๒๑.โยนลูกบอลลงตะกร้า รุ่นอายุ ๑๖ ปีขึ้นไป หญิง 
     นางสาวสุกัญญา ทระค าหาญ รองชนะเลิศเหรียญทองแดง 
    ๒๒. เดาะลูกปิงปอง รุ่นอายุ ๘ – ๑๑ ปี ชาย 
     เด็กชายยอดชาย ระวิโรจน์ ชนะเลิศเหรียญทอง 
    ๒๓. เดาะลูกปิงปอง รุ่นอายุ ๑๖ – ๒๑ ปี หญิง 
    นางสาวจีระภรณ์ ทะนงแผง รองชนะเลิศเหรียญเงิน 
 
    ผลรวมเหรียญ 

๑. เหรียญทอง        จ านวน   ๗   เหรียญ 
๒. เหรียญเงิน         จ านวน  ๖   เหรียญ 
๓. เหรียญทองแดง    จ านวน  ๕  เหรียญ 

 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 

  ๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ (ร้อยละ) 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้อง 
มาตรฐานที่ 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑ 

โครงการนิเทศงาน กลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 

3 1.ร้อยละ85มีความรู้ความเข้าใจ 
กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานที่
รับผิดชอบ 
2.ร้อยละ85สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน มีความเชี่ยวชาญ และ
มั่นใจในการปฏิบัติงานลดปัญหา
ข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติหน้าที่ 

ส าเร็จร้อยละ
80 

๒ 

โครงการงานอนามัย
โภชนาการ 

1, 2 ,3และ 4 1 . ร้ อ ย ล ะ  8 0 เด็ ก พิ ก า รสั งกั ด ศู น ย์
การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ได้
รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าครบทั้ง 
5 หมู่ สะอาดปลอดภัยและเหมาะสมต่อ
ศักยภาพการเค้ียวกลืน 
2. ร้อยละ 80เด็กพิการสังกัดศูนย์การศึกษา
พิเศษ  ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีอาการ
เจ็บป่วยระหว่างมารับบริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มภายในศูนย์ฯได้รับบริการยา  
เวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์
รักษาพยาบาลเบื้องต้นจากตะกร้ายา
เคลื่อนที่ 

ส าเร็จร้อยละ
80 

๓ 

โครงการพัฒนาวัสดุและ
ครุภัณฑ์ ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

1,3 1.ร้อยละ 80 ของบุคลากร 
กลุ่มงานพัสดุมีประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินการของงานพัสดุ 
2.ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่มงานพัสดุ
สามารถตรวจสอบจ านวน พัสดุและอุปกรณ์
ที่สามารถใช้งานได้ 
3. ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่มงาน พัสดุ
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการ
ด าเนินงานด้านพัสดุ 

ส าเร็จร้อยละ
80 



๒๔ 
 

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้อง 
มาตรฐานที่ 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๔ 

โครงการพัฒนาบุคลากร
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

2,3 1 บุคลากรกลุ่มบริหารงานทั่วไปร้อยละ90มี
ความรู้ ความเข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับ วิธี
ปฏิบัติงาน 
2. บุคลากรกลุ่มบริหารงานทั่วไปร้อยละ90
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย า 
3. บุคลากรกลุ่มบริหารงานทั่วไปร้อยละ90
ได้มีการแลกเปลี่ยนคิดเห็น ทัศนคติ ประสบ
การในการปฏิบัติงานและสร้างสัมพันธ์ภาพ
ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร 
 

ส าเร็จร้อยละ
80 

๕ 

โครงการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน 

1, 2, 3 และ 4 ร้อยละ 80 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์มีคุณภาพการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการที่มีคุณภาพ ตรงตาม
มาตรฐานส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ส าเร็จร้อยละ
80 

๖ 

โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่  แหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อม 

1,3 1.ร้อยละ 80 ของพื้นที่รอบบริเวณภายใน
ศูนย์ มีการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่
เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียน และ
ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงและน าไปใช้
ประโยชน์ 
2.ร้อยละ 80 ของเด็กพิการมีความพึงพอใจ
ในการเข้าใช้ประโยชน์อย่างสะดวก 
เหมาะสม 

ส าเร็จร้อยละ
80 

๗ 

โครงการงานระดมทุนและ
ทรัพยากร 

1, 2, 3, 4 1.จ านวนทุน และทรัพยากร ที่ได้รับ
สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กพิการ 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจที่ได้รับการสนับสนุน 

ส าเร็จร้อยละ
80 

๘ 

โครงการประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ สัมพันธ์ชุมชน

เครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์ 

 3      1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน ผู้ปกครอง และ
บุคลากรูศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ได้ทราบข่าวสารความรู้และ

ส าเร็จร้อยละ
80 



๒๕ 
 

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้อง 
มาตรฐานที่ 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

กิจกรรมต่างๆ  
2. ร้อยละ 80 ของศูนย์การศึกษาประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่งานกิจกรรมสู่/สาธารณชน 
3. ร้อยละ 80 ของศูนย์การศึกษาประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์มีความสัมพันธ์มี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน 

๙ 

โครงการนิเทศติดตาม
ประเมินผลและรายงานผล
การปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
 

1, 2 และ 3 1. ร้อยละ 85 ของบุคลากรกลุ่มบริหารงาน
บุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์จ านวน 2 คนได้รับการนิเทศ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส าเร็จร้อยละ
80 

๑๐ 

โครงการพัฒนาบุคลากร
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

1, 2 และ 3 
 

1. ร้อยละ 85 ของงานครื่องราช
อิสริยาภรณ์ และงานสวัสดิการครูและ
บุคลากร  มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ส าเร็จร้อยละ
80 

๑๑ 

โครงการพัฒนาบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

1, 2 และ 3 1. ร้อยละ 85 บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการอบรมตาม

เกณฑ์การอบรม ในเรื่องต่างๆตามภาระงาน

ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ส าเร็จร้อยละ
80 

๑๒ 

โครงการพัฒนาบุคลากร
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

2 ,3 ร้อยละ 80 ของบุคลากรของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าอบรมและ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

ส าเร็จร้อยละ
80 



๒๖ 
 

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้อง 
มาตรฐานที่ 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑๓ 

โครงการงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

2 3 และ 4 1.ร้อยละ 80 ของเด็กพิการในเขตพ้ืนที่
อ าเภอยางตลาดได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
2.ร้อยละ 80 ของเด็กพิการในหน่วยบริการ
ยางตลาด มีพัฒนาการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นของเด็กพิการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละ 80 ของหน่วยบริการยางตลาด มี
การปรับสภาพแวดล้อมในหน่วยบริการและ
ที่บ้านเด็กพิการ 
4. ร้อยละ  80  ของหน่อยบริการยางตลาด  
มีการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ ในการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความ
พร้อม 
5. ร้อยละ  80  ของหน่อยบริการยางตลาด  
การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับ ผู้ปกครอง ครู 
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

ส าเร็จร้อยละ
80 

๑๔ 

โครงการห้องเรียน
สร้างสรรค์  สร้างฝันเด็ก
พิการ 

1, 2 และ 3 1. ร้อยละ 80 เด็กพิการที่รับบริการตรงตาม
ประเภทและศักยภาพของเด็กพิการให้
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ 
2. ร้อยละ 80 ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับเด็กพิการ ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการดูแล ช่วยเหลือ พัฒนาเด็ก
พิการทีรับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และตรงตามประเภทและศักยภาพของเด็ก
พิการ 

ส าเร็จร้อยละ
80 

๑๕ 

โครงการการให้บริการ

ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและ

เตรียมความพร้อมภายใน

และภายนอกศูนย์การศึกษา

พิเศษประจ าจังหวัด

4 1.ร้อยละบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์รับรู้และตระหนักใน
บทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มท่ีสอดคล้องกับ

ส าเร็จร้อยละ
80 



๒๗ 
 

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้อง 
มาตรฐานที่ 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

กาฬสินธุ์ 

 

ประเภทความพิการ 
2.ร้อยละผู้ปกครอง หรือ ผู้เรียน ครู
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์มีการประชุมวางแผนการจัดท า
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

๑๖ 

โครงการกิจกรรมนักเรียน 1 1. นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 80 คน ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพโดยการเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมนักเรียน 
2.  มี การด าเนิ นกิจกรรมส่ งเสริมและ
อนุรักษ์ขนมธรรมเนียมประเพณีไทย ร้อย
ละ 80 

ส าเร็จร้อยละ
80 

๑๗ 

โครงการ  นิเทศ  ติดตาม  
ประเมินผลและรายงานผล 

3      1. ร้อยละ  80  ของบุคลการกลุ่ม

บริหารงานวิชาการศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจ าจังหวัด 

กาฬสินธุ์  ได้รับการนิเทศ  ติดตาม  
ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติ 
2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรในกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ เข้าใจภาระงานที่พึง
ปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

ส าเร็จร้อยละ
80 

๑๘ 

โครงการพัฒนาหน่วย
บริการอ าเภอ  ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ  18  
อ าเภอ   

1   3   4   
 

1.ร้อยละ  80  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์  มีหน่วยบริการ  จ านวน  
18  อ าเภอ   
2. ร้อยละ 80 ของเด็กพิการในหน่วย
บริการอ าเภอได้รับสิทธิและโอกาสทางการ
ศึกษาอย่างสะดวก  รวดเร็ว  คล่องตัว  
ทั่วถึงและมีคุณภาพ    
3. ร้อยละ 80 ของครอบครัว  ชุมชน  และ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ
เด็กพิการ 

ส าเร็จร้อยละ
80 



๒๘ 
 

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้อง 
มาตรฐานที่ 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑๙ 

โครงการพัฒนาและ
ฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ  
บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้อง 

3 1.ร้อยละ  80  ของผู้ดูแลคนพิการ  
บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับช่วยเหลือ  ฟ้ืนฟูพัฒนาเด็ก
พิการ 
2. ร้อยละ 80 ของครอบครัว  ชุมชน  และ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ
เด็กพิการ 

ส าเร็จร้อยละ
80 

๒๐ 

โครงการงานบริการสิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา 
 

1, 2, 3 และ 4 

 

1.ร้อยละ ของจ านวนเด็กพิการสังกัดศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่
ได้รับบริการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาตามระบบคูปอง เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของเด็กพิการอย่างทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ ของจ านวนเด็กพิการสังกัด
โรงเรียนเรียนร่วมจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับ
บริการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตาม
ระบบคูปอง  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็ก
พิการอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 

ส าเร็จร้อยละ
80 

๒๑ 
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2560 

1, 2, 3 และ 4 ร้อยละ 80 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2560 

ส าเร็จร้อยละ
80 

๒๒ 

โครงการพัฒนาบุคลากร
กลุ่มบริหารแผนงานและ
งบประมาณ 

1, 2, 3 และ 4 1.  ร้อยละ 80 บุคลากรกลุ่มบริหาร
แผนงานและงบประมาณ มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท ามาตรฐานการศึกษา 
2. ร้อยละ 80 บุคลากรกลุ่มบริหารแผนงาน
และงบประมาณ  มีการปรับปรุงแก้ไขการ
จัดท ามาตรฐานการศึกษา ได้อย่างเหมาะสม 
 

ส าเร็จร้อยละ
80 



๒๙ 
 

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้อง 
มาตรฐานที่ 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๒๓ 

โครงการนิเทศ  ติดตาม  
ประเมินผลและรายงานผล 

1, 2, 3 และ 4 1. ร้อยละ 80 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์มีคุณภาพการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการที่มีคุณภาพ ตรงตาม
มาตรฐานส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ส าเร็จร้อยละ
80 

๒๔ 

โครงการประกันคุณภาพ
ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์   

1, 2, 3 และ 4 

 

1. ร้อยละ 80 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์มีคุณภาพการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการที่มีคุณภาพ ตรงตาม
มาตรฐานส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ส าเร็จร้อยละ
80 

๒๕ 

โครงการพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศทางการศึกษา 

 

1, 2, 3 และ 4 
 

1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ มีระบบฐานข้อมูลนักเรียนและ
บุคลากรเป็นรายบุคคล 
2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ มีระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาท่ีชัดเจน  ถูกต้อง 

ส าเร็จร้อยละ
80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 
 

 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมาปีการศึกษา  ๒๕๕๙ (ประเมินตนเอง) 

 มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  
คุณภาพของผู้เรียน 

๔ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

๔ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๔ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔  
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

๔ ดีเยี่ยม 

รวมคะแนนการประเมินคุณภาพของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษทุกมาตรฐาน 

๔ ดีเยี่ยม 

 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

 - ไม่มีการประเมินโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน  

 ๑๓.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 จุดเด่น  ผู้เรียนมีผลการพัฒนาตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและ

แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด ตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล  
   จุดที่ควรพัฒนา ควรเน้นกระบวนการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาและข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
     -  ไม่มี 
 
    ๑๓.๒  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
   จุดเด่น  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า  ความคิดริเริ่ม  มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ  โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายงาน 



๓๑ 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา  ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการเพ่ือให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในการพัฒนาคนพิการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
       -  ไม่มี 
 
 ๑๓.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 จุดเด่น  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการจัดระบบและส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาหน่วยบริการอ าเภอ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ  ครอบครัว ชุมชน 
โดยใช้กลไกลเชิงพ้ืนที่และภาคีเครือข่าย  
   จุดที่ควรพัฒนา  

๑. นิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ทั่วถึง และต่อเนื่อง 
๒. ควรมีการวางแผนและนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อในการเรียนการ

สอนมากยิ่งขึ้นและจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 
  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
      -  ไม่มี 
 

๑๓.๔ มาตรฐานที่ ๔   ระบบการประกันคุณภาพภายในทีมี่ประสิทธิผล 
  จุดเด่น  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 

อย่างชัดเจนโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
       จุดที่ควรพัฒนา ควรมีระบบการติดตามตรวจสอบ ควรให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต้นสังกัดมี
ส่วนร่วมในการกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์ฯ และควรใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และผลการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์ฯ และจากหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษให้ชัดเจน  
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
     -  ไม่มี 
 
๑๔.   สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สภาพปัญหา  
 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบและเป็นข้อจ ากัดต่อการบริหารจัดการศึกษา คือ บุคลากรภายในศูนย์
การศึกษาพิเศษที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล(IEP) และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) รวมทั้งการน าผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้
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ในการแก้ปัญหาผู้เรียน ขาดความต่อเนื่องในการนิเทศก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ที่เป็นระบบมากขึ้น 
 จุดเด่น  
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์มีกระบวนการพัฒนางานโดยใช้กลไกลเชิงพ้ืนที่และภาคี
เครือข่าย พร้อมทั้งให้ค าแนะน า ปรึกษาทางวิชาการแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับการยอมรับให้เป็น
ผู้น าทางวิชาการด้านการจัดการศึกษา อีกทั้งส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพด้วย
กิจกรรมทีห่ลากหลาย และมีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา 
ไม่มี 
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ตอนที่ ๒  
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
๑. การบริหารจัดการศึกษา  

  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ฝ่าย ได้แก่ 
ฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหาร ดังนี้ 
 

๑.๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามกระบวนการ PDCA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการด าเนินงาน                      
ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอน ๔ ขั้น คือ วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุงการด าเนินกิจกรรม PDCA อย่างเป็น
ระบบให้ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง หมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน โดยตลอดวงจร PDCA นี้ได้พัฒนาขึ้นโดย ดร.ชิวฮาร์ท ต่อมา ดร.เดมม่ิง ได้น ามาเผยแพร่จนเป็นที่รู้จัก
กันอย่างแพร่หลาย ขัน้ตอนแต่ละขั้นของวงจร PDCA มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.๑.๑ Plan (วางแผน) ได้ก าหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานวิธีการและ 
ขั้นตอนที่จ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมายในการวางแผนจะต้องท าความเข้าใจกับเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน โดยเป้าหมายที่ก าหนดเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ขององค์กรเพ่ือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร การวางแผนในบางด้านอาจจ าเป็นต้องก าหนด
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มาตรฐาน ของวิธีการท างานหรือ เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ไปพร้อมกันด้วยข้อก าหนดที่เป็นมาตรฐานนี้ จะช่วย
ให้การวางแผนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบได้ว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ได้ระบุไว้ในแผนหรือไม่ 

๑.๑.๒ DO (ปฏิบัติ) ได้ก ากับดูแลการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ โดย
ก่อนที่จะปฏิบัติงานใด ๆ จ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ ของ สภาพงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ใน
กรณีที่เป็นงานประจ าที่เคยปฏิบัติหรือเป็นงานเล็กอาจใช้วิธีการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แต่ถ้าเป็นงาน
ใหม่หรือ งานใหญ่ที่ต้องใช้บุคลากรจ านวนมากอาจต้องจัดให้มีการฝึกอบรม  ก่อนที่จะปฏิบัติจริงการปฏิบัติ
จะต้องด าเนินการไปตามแผน วิธีการ และขั้นตอน ที่ได้ก าหนดไว้และจะต้องเก็บรวบรวมและบันทึก ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ด้วยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป 

๑.๑.๓  Check (ตรวจสอบ) เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพ่ือประเมินผลว่ามีการปฏิบัติงานตาม
แผน หรือไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่ ขั้นตอนนี้มีความส าคัญ  เนื่องจากในการ
ด าเนินงานใด ๆ มักจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนที่ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนอยู่เสมอ ซึ่งเป็นอุปสรรค 
ต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของการท างาน การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินปัญหาจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ต้องกระท าควบคู่ไปกับการด าเนินงาน เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพ 
ของการด าเนินงานต่อไปในการตรวจสอบ และการประเมินการปฏิบัติงาน จะต้องตรวจสอบด้วย ว่าการปฏิบัติ
นั้น เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของงาน 

๑.๑.๔ Act (การปรับปรุง) เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากได้ท าการ
ตรวจสอบแล้วการปรับปรุงอาจเป็นการแก้ไขแบบเร่งด่วน เฉพาะหน้า หรือการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของ
ปัญหา เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ ารอยเดิม การปรับปรุงอาจน าไปสู่การก าหนดมาตรฐานของวิธีการ ท างาน
ที่ต่างจากเดิมเมื่อมีการด าเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหม่ข้อมูลที่ได้จากการปรับปรุงจะช่วยให้การ
วางแผนมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนได้ด้วย  

๑.๒ หลักธรรมมาภิบาลกับการบริหารสถานศึกษา 
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การบริหารที่ดี มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลนั้นจะขาดเสียมิได้คือการบริหารโดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาล คือ คุณธรรมของนักปกครองนักบริหารที่ดี (Good Governance) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีวิธีการประยุกต์ใช้
หลักธรรมาภิบาลที่ เป็นกฎหมายเพ่ือใช้ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้บรรลุ เจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมีนัยดังต่อไปนี้ 

๑.๒.๑ หลักนิติธรรม ผู้บริหารจะต้องยึดหลักความถูกต้อง คือ มีการพิจารณาวินิจฉัยปัญหา 
การท าการตัดสินใจ (Decision Making) และสั่งการ (Command) ด้วยความถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมือง 
และกฎระเบียบข้อบังคับ ระเบียบ วินัยข้าราชการ และจรรยาบรรณครู ซึ่งเป็นข้อบังคับภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน 
ให้ถูกต้องตามหลักศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของสังคมถูกต้อง ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา
หน่วยเหนือ และถูกต้องตรงประเด็นตามหลักวิชาและได้รับความพึงพอใจ จากผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใน
ระบบงานของสถานศึกษาทั้ง ๔ งาน อันได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล 
และงานบริหารทั่วไป 
   ๑.๒.๒. หลักคุณธรรม ผู้บริหารจะต้องยึดหลักความเหมาะสม คือ รู้จักคิด พูด ท า กิจการ
งาน และปฏิบัติงานได้เหมาะสม ถูกกาลเทศะ บุคคล สังคม และสถานการณ์ ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ และ
หลักความยุติธรรม คือ มีการวินิจฉัย สั่งการ และปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้วย
ความชอบธรรม บนพ้ืนฐานแห่งหลักธรรม หลักการ เหตุผล และข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้  และตรงประเด็น 
และด้วยความเที่ยงธรรม คือ ไม่อคติ หรือล าเอียงด้วยความหลงรัก หลงชัง ด้วยความกลัวเกรง และด้วยความ
หลง ไม่รู้จริง คือขาดข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และสมบูรณ์ เป็นเครื่องประกอบการวินิจฉัย ตัดสินใจ ให้ความ
เที่ยงธรรม 
   ๑.๒.๓ หลักความโปร่งใส ผู้บริหารจะต้องยึดหลักความบริสุทธิ์ คือ มีการวินิจฉัย สั่งการ 
กระท ากิจการงาน ด้วยความบริสุทธิ์ใจ คือ ด้วยเจตนา ความคิดอ่าน ที่บริสุทธิ์ โปร่งใส ใช้ระบบสารสนเทศ
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาโดยใช้หลักการ PDCA ในระบบงานของสถานศึกษาทั้ ง ๔  งาน 
   ๑.๒.๔ หลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารจะต้องให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา ทั้ง
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดทั้งชุมชนมีส่วนร่วมด าเนินการจัดการศึกษาในโครงการและกิจกรรมของ
สถานศึกษาท่ีจัดขึ้นตลอดปีการศึกษา ในรูปแบบของคณะกรรมการ 
   ๑.๒.๕ หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารจะต้องให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการศึกษา
ได้ตะหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันในผลของการจัดการศึกษาที่มีผลผลิตคือตัวผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีแตกต่างกัน 
   ๑.๒.๖ หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารจะต้องใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินการ
กับทรัพยากรทางการศึกษาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้หลักการ PDCA เข้ามาตรวจสอบ
คุ ณ ภ า พ ข อ งร ะ บ บ งา น ทั้ ง  ๔  ง า น อ ย่ า งค ร บ ถ้ ว น  ห า ก ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ได้ ใช้ ห ลั ก  
“ธรรมาภิบาล” นี้ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา และกระจายเป็นข้อปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ พึงใช้ประกอบใน



๓๖ 
 

การปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาแล้วนั้น จะก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมได้เป็นอย่างดีและยั่งยืนตลอดไป 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

โครงสร้างการบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

     
 

 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๑  โครงสร้างการบริหารงาน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
นางพิกุล  หินวิเศษ 

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
นางสาวศรัญญา  ขานหย ู

กลุ่มบริหารทั่วไป   
นางสาวคุณาพร  บัวพันธ ์

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางดาราลักษณ์  เอกโชต ิ

- -งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
- -งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความพร้อม 
- -  งานส่งเสริมสนับสนุนการเรียนร่วมการจัดการศึกษาในห้องเรียนคู่ขนาน 
- -  งานทะเบียนนักเรียน 
- -  งานวัดผลและประเมินผล 
- -  งานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้อินเตอร์เน็ตชุมชน 
- -  งานสื่อสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง 

   การศึกษา(ระบบคูปองการศึกษา) 
- -  งานพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- -  งานให้ค าปรึกษา แนะแนว และส่งต่อ 
- -  งานจัดการศึกษาส าหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล 

-  งานกิจกรรมนักเรียน 
-  งานอนามัยและโภชนาการ 
-  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-  งานศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ 

- -  งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
- - งานหน่วยบริการอ าเภอ 
-  

-  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
-  

 

- -  งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
- -  งานแผนงาน และจัดต้ังงบประมาณ 
- -  งานศูนย์ข้อมูล และสารสนเทศ 
- -  งานควบคุมภายใน 
- -  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- -  งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงายผล 
- -  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

- -  งานแผนปฏิบัติการสารสนเทศ 
- -  งานอาคารสถานที่รักษาความปลอดภัย 
- -  งานยานพาหนะ 
- -  งานโสตทัศนูปกรณ์ 
- -  งานเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการ 
- ศึกษาส าหรับคนพิการ 

-  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 
- -  งานคณะกรรมการสถานศึกษา และกรรมการภาคี 

๔  ฝ่าย 
- -  งานระดมทุนและทรัพยากร 
- -  งานธุรการและสารบรรณ 
- -  งานการเงิน  บัญชี และการเบิกจ่าย ระบบ GFMIS 
- -  งานพัสดุและสินทรัพย์ 
- -  งานตรวจสอบภายในการเงินบัญชี 
- -  งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
- -  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

- -  งานแผนปฏิบัติการสารสนเทศ 
- -  งานสรรหา บรรจุ และแต่งต้ัง 
- -  งานทะเบียนประวัติบุคลากร 
- -  งานสวัสดิการครูและบุคลากร 
- -  งานวินัยและรักษาวินัย 
- -  งานพิจารณาความดีความชอบ 
- -  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- -  งานมาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ 
- -  งานพัฒนาครูและบุคลากร 
- -  งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
- -  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสนิธุ ์

 

 

นายภัทรนันท์  อิงภ ู
รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ ์

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

คณะกรรมการบรหิารศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 

อนุกรรมการการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ ์
 



๓๗ 
 

๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นสถานศึกษาท่ีมีความเข้มแข็งทันสมัยเป็นที่ยอมรับ

ของสังคมและชุมชน โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้มีศักยภาพและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข” 
 พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาส าหรับคน
พิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

2. ปรับปรุง พัฒนา ระบบการบริหารการจัดการศึกษาพิเศษ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ 
ปราศจากอุปสรรค พร้อมทั้งขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาและส่งเสริมทักษะด้าน 
อาชีพโดยวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนให้คนพิการประกอบอาชีพพ่ึงตนเองได้ มีคุณธรรม และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนพิการ ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
องค์กรเอกชนร่วมกันพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ในการจัดการศึกษา 
 
 เป้าประสงค์หลัก 

1. คนพิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. มีระบบการบริหารการจัดการศึกษาพิเศษที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คนพิการได้รับบริการอย่าง

ทั่วถึง 
3. มีชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการศึกษาพิเศษ ส่งผลให้คนพิการสามารถพ่ึงตนเองได้และอยู่

ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกัน 

 
 อัตลักษณ์  

“นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความสุข สนุก ร่าเริง” 
 เอกลักษณ์  

“การจัดสภาพสิ่งแวดล้อม และพัฒนารูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การจัดสื่ออุปกรณ์
ที่ครอบคลุมและเอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ” 

 
๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 



๓๘ 
 

 ๑) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการจัดท าหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่สอดคล้องกับประเภทความพิการทางการศึกษา เช่น  แนวทางการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการพัฒนาศักยภาพส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น  ทางการได้ยิน 
ทางสติปัญญา ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ บุคคลออทิสติกเป็นต้น โดยใช้กระบวนการการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ๒)  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ืออนุมัติใช้หลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มท่ีสอดคล้องกับประเภทความพิการทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 ๓)  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 ๔)  การจัดหรือปรับสภาพแวดล้อม ให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสมกับประเภทและสภาพความพิการ
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ๕)  จัดให้มีเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาส าหรับผู้พิการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ  ต่อการพัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลและแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
 ๖)  จัดบริการโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชนเป็นแกนหลักในการให้ความ
ช่วยเหลือคนพิการด้วยกระบวนการทางการศึกษา  เพ่ือสนองความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ ทั้งนี้
เพ่ือให้คนพิการได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 ๗)  การสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับคนพิการทั้งในศูนย์การศึกษา
พิเศษ, โรงเรียนเฉพาะความพิการ, โรงเรียนเรียนร่วมในจังหวัด, ห้องเรียนคู่ขนานส าหรับเด็กออทิสติก, ศูนย์
การเรียนรู้ผู้เจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  มีการนิเทศก ากับ  
ติดตาม ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
๔.กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๔.๑ ขยายโอกาสและบริการทางการศึกษาให้แก่คนพิการอย่างทั่วถึง 
๑) ส่งเสริม สนับสนุนและก าหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ในการจัดการศึกษา

ส าหรับคนพิการทุกประเภทอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 
๒) ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและแนะแนวผ่านสื่อทุกประเภท 
๓) พัฒนาระบบบริการทางการศึกษาส าหรับคนพิการทุกด้านทั้งด้านการจัดการเรียนร่วม การ

จัดการจัดการศึกษาโดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ การจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษา
ทางเลือก การศึกษาโดยครอบครัวและชุมชน และการศึกษาเพ่ือประกอบอาชีพส าหรับคนพิการแต่ละประเภท 

๔) พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมและการส่งต่อ 
๕) ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคเอกชนจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 



๓๙ 
 

๖) ระดมและใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือสนับสนุนกองทุนการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 ๔.๒ ส่งเสริมการศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การจัด
การศึกษาพิเศษและส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) (IIP) (IFSP) สิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนในทางการศึกษาส าหรับผู้พิการ เพ่ือการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๑) ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม การเรียนรู้ในทุกด้านที่เก่ียวกับการ 
จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 

๒) ส่งเสริมการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนในทาง 
การศึกษาส าหรับผู้พิการแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) โดยใช้ภูมปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

๓) เสริมสร้าง ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

   ๔.๓ สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการอย่างมี
คุณภาพ 

๑) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ 

๒) ด าเนินการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่จัดการศึกษาพิเศษส าหรับคนพิการทั้งภาครัฐ และ
เอกชน ให้มีศักยภาพในการด าเนินงาน ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๓) สนับสนุนสถานศึกษาหรือหน่วยจัดการศึกษาทุกระบบในการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก 
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค 

๔) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
๕) สร้างระบบ กลไก ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 
๖) ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้สอดคล้อง

กับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบพอเพียง 
๗) จัดท าระบบฐานข้อมูล คนพิการแต่ละประเภทอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ สามารถ

บูรณาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
   ๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้คนพิการ ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชน 

ร่วมกันพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ในการจัดการศึกษา 
๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานที่จัดการศึกษาพิเศษส าหรับคน

พิการ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ในการระดมทรัพยากรจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ 



๔๐ 
 

๒) ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนร่วมในทุกระดับ และทุกระบบการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๓) สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ระหว่างสถานประกอบการ สถานศึกษา และองค์กรเอกชนใน
ลักษณะต่างๆ 

๔) ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการให้แก่ครอบครัว และชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

๕. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๑  ขยายโอกาสและบริการทางการศึกษาให้แก่คนพิการอย่างทั่วถึง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการงานระดมทุนและ
ทรัพยากร 

1.  เพื่อระดมทุนค่าเดินทางของนักเรียนที่มารับบริการ
ฟ้ืนฟูที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2.  เพ่ือระดมทุนสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์  
3.  เพ่ือระดมทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียนศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  
 

เชิงปริมาณ 
1. ได้รับทุนค่าเดินทางของนักเรียนที่มารับ
บริการฟื้นฟูที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 200 ทุน 
2. ได้รับทุนสนับสนุนอาหารกลางวัน
นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 15 ทุน 
3. ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน10ทุน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้รับการสนับสนุนทุน
เดินทาง อาหารกลางวัน และมีการจัด
การศึกษาท่ีดี ท าให้มีการด ารงชีวิตที่ดีข้ึน

1 และ 3 



๔๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

ตามศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

โครงการงานอนามัยและ
โภชนาการ 

1. เพ่ือให้เด็กพิการสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับประทานอาหารกลาง 
วันที่มีคุณค่าครบทั้ง 5 หมู่   สะอาด   ปลอดภัยและ
เหมาะสมต่อศักยภาพการเค้ียวกลืน 
2.เพ่ือจัดหาตะกร้ายาเคลื่อนที่  มียา  เวชภัณฑ์ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เก่ียวกับการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 
3.เพ่ือจัดท าสถิติและข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยของเด็ก
พิการสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ   
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

เชิงปริมาณ 
1. เด็กพิการสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์    จ านวน   120  
คน  
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 80  เด็กพิการสังกัดศูนย์
การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่า 
ครบทั้ง 5 หมู่   สะอาด   ปลอดภัยและ
เหมาะสมต่อศักยภาพการเค้ียวกลืน 
2. ร้อยละ 80 เด็กพิการสังกัดศูนย์
การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ที่
มีอาการเจ็บป่วยระหว่างมารับบริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มภายในศูนย์ฯได้รับ
บริการยา  เวชภัณฑ์ เครื่องมือและ
อุปกรณ์รักษาพยาบาลเบื้องต้นจากตะกร้า

1, 2 ,3 และ 4 
 



๔๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

ยาเคลื่อนที่ 
3.  ร้อยละ 80 เด็กพิการสังกัดศูนย์
การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ได้รับการจัดท าสถิติและข้อมูลด้านสุขภาพ
อนามัย 
 

โครงการห้องเรียนสร้างสรรค์
พัฒนาเด็กพิการ 

1. เพ่ือพัฒนาเด็กพิการที่รับบริการตรงตามประเภท
และศักยภาพของเด็กพิการให้สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ตามศักยภาพ 
 2. เพื่อพัฒนาครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับเด็กพิการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแล 
ช่วยเหลือ พัฒนาเด็กพิการทีรับบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงตามประเภทและศักยภาพของ
เด็กพิการ 
3. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมครอบครัว ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการ เกิดความร่วมมือกัน 
ในการจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการที่รับบริการได้อย่าง

เชิงปริมาณ 
1. ครอบครัวเด็กพิการที่รับบริการ
ห้องเรียนสร้างสรรค์ สร้างฝันเด็กพิการ 
จ านวน  50  คน 
2. เด็กพิการที่รับบริการห้องเรียน
สร้างสรรค์ สร้างฝันเด็กพิการ จ านวน  50  
คน 
เชิงคุณภาพ 
1 . เด็ ก พิ ก ารที่ รั บ บ ริ ก ารห้ อ งเรี ย น
สร้างสรรค์ สร้างฝันเด็กพิการ สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ 

1, 2 และ 3 



๔๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

มีประสิทธิภาพตรงตามประเภทและศักยภาพของเด็ก
พิการ 
 

2. ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับเด็กพิการ มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดูแล ช่วยเหลือ พัฒนาเด็กพิการที่ รับ
บริการห้องเรียนสร้างสรรค์ สร้างฝันเด็ก
พิการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรง
ตามศักยภาพของเด็กพิการ 
3. ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับเด็กพิการ เกิดความร่วมมือ
กัน ในการจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการที่
รับบริการห้องเรียนสร้างสรรค์ สร้างฝัน
เด็กพิการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตาม
ศักยภาพของเด็กพิการ 

โครงการงานบริการสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตาม
ระบบคูปอง 

1.เพ่ือให้เด็กพิการที่มารับบริการในศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้รับบริการสิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาตามระบบคูปอง  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ของเด็กพิการอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
 1. จ านวนเด็กพิการสังกัดศูนย์การศึกษา

พิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 200 
คน     
2. จ านวนเด็กพิการสังกัดโรงเรียนเรียน

1,3 และ 4 



๔๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

2.เพ่ือให้เด็กพิการโรงเรียนร่วมได้รับบริการสิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ 
อ่ืนใดทางการศึกษาตามระบบคูปอง  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของเด็กพิการอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 

ร่วมจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 400 คน     
    เชิงคุณภาพ 

 1. ร้อยละ 80 ของเด็กพิการสังกัดศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ได้รับบริการสิ่งอ านวย 
ความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามระบบ
คูปอง  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ
อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
 2. ร้อยละ 80 ของเด็กพิการสังกัด
โรงเรียนเรียนร่วมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับ
บริการสิ่งอ านวยความ 
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษาตามระบบคูปอง เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ 
อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
 



๔๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการกิจกรรมนักเรียน 1. เพ่ือส่งเสริม  และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย 
2. เพ่ือให้ปลูกฝังให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการ

ท างานร่วมกันและปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้  
3. เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์เพ่ิมเติมจากการ

เรียนรู้นอกห้องเรียน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนศูนย์การศึกษาพิ เศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 80 คน ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพโดยการเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมนักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  ร้อยละ  80 

1 

โครงการการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มและเตรียมความ
พร้อมภายในและภายนอกศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

1.เพ่ือให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ได้มีหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มท่ีสอดคล้องกับประเภทความพิการ  
2.บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ได้รับรู้และตระหนักในบทบาทหน้าที่ในการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มท่ีสอดคล้องกับประเภทความ
พิการ  
3.เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามที่ก าหนดไว้ใน

เชิงปริมาณ 
1.บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 70 คน 
เข้าร่วมประชุมรับรู้และตระหนักใน
บทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มท่ีสอดคล้องกับ
ประเภทความพิการ  
2.ผู้เรียนที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษา

4 
 



๔๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

แผนการจัดการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 

พิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 80 
คน มีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 80 บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับรู้และ
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ในการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรหรือแนวทางการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่
สอดคล้องกับประเภทความพิการ  
2. ร้อยละ 80 ผู้ปกครอง หรือ ผู้เรียน ครู
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์มีการประชุมวางแผนการ
จัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 
 

 



๔๘ 
 

2.ส่งเสริมการศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การจัดการศึกษาพิเศษและส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) (IIP) (IFSP) สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนในทางการศึกษาส าหรับผู้พิการ เพื่อการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ระบบการศึกษาแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการนิเทศกลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

1. เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มบริหารงานทั่วไป มีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบ ได้
ถูกต้องจากสภาพจริง 
2. เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มบริหารงานทั่วไป  สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว 
คุ้มค่าและตรวจสอบได้ 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรกลุ่มบริหารงานทั่วไปศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์  
จ านวน 35  คน 

1. งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
จ านวน 3 คน 

2. งานอาคารสถานที่/งานรักษาความ
ปลอดภัย/หัวหน้าคนงาน  

2.1 งานอาคารสถานที่และงานรักษา
ความปลอดภัย จ านวน 16 คน 

2.2 งานตรวจเวรยามรักษาความปลอดภัย 
จ านวน 3 คน 

2.3งานหัวหน้าคนงาน จ านวน 3 คน 

3 



๔๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

2. งานโสตทัศนูปกรณ์ จ านวน 6 คน 

3. งานประชาสัมพันธ์ จ านวน 5 คน 

4. สัมพนัธ์ชุมชน เครือข่ายและวิเทศ
สัมพันธ์ จ านวน 5 คน 

5. งานธุรการและสารบรรณ จ านวน 4 คน 

6. งานการเงินการบัญชี และการ
ปฏิบัติงานในระบบGFMIS  

7.1 งานการเงิน  จ านวน 4 คน 
7.2 งานการบัญชี จ านวน 3 คน 
7.3 การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 

จ านวน 3 คน 

7. งานพัสดุและสินทรัพย์  
8.1 งานพัสดุ จ านวน 4 คน 
8.2 งานสินทรัพย์ จ านวน 3 คน 

8. งานระดมทุนและทรัพยากร จ านวน 4 
คน 



๕๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

9. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล จ านวน 3 คน 

10. งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษา จ านวน 4 คน 

11. งานยานพาหนะ จ านวน 4 คน 
 

เชิงคุณภาพ  
บุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไปศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์  มีความรู้ 
ความเข้าใจ กฎระเบียบข้อบังคับ ที่
เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มี
ความเชี่ยวชาญและม่ันใจในการ
ปฏิบัติงานลดปัญหาข้อผิดพลาด ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่ม 1. เพื่อให้บุคลากรกลุ่มบริหารงานทั่วไปมีความรู้ เชิงปริมาณ 2 



๕๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

บริหารงานทั่วไป ความเข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มบริหารงานทั่วไปสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว 
แม่นย า 
3. เพื่อไห้บุคลากรกลุ่มบริหารงานทั่วไปได้มีการ
แลกเปลี่ยนคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการในการ
ปฏิบัติงานและสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีให้เกิดข้ึนใน
องค์กร 

บุคลากรกลุ่มบริหารงานทั่วไปศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์  
จ านวน 35  คน 

1. งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
จ านวน 3 คน 

2. งานอาคารสถานที่/งานรักษาความ
ปลอดภัย/หัวหน้าคนงาน  

2.1 งานอาคารสถานที่และงานรักษา
ความปลอดภัย จ านวน 16 คน 

2.2 งานตรวจเวรยามรักษาความปลอดภัย 
จ านวน 3 คน 

2.3งานหัวหน้าคนงาน จ านวน 3 คน 

2. งานโสตทัศนูปกรณ์ จ านวน 6 คน 

3. งานประชาสัมพันธ์ จ านวน 5 คน 

4. สัมพันธ์ชุมชน เครือข่ายและวิเทศ
สัมพันธ์ จ านวน 5 คน 



๕๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

5. งานธุรการและสารบรรณ จ านวน 4 คน 

6. งานการเงินการบัญชี และการ
ปฏิบัติงานในระบบGFMIS  

7.1 งานการเงิน  จ านวน 4 คน 
7.2 งานการบัญชี จ านวน 3 คน 
7.3 การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 

จ านวน 3 คน 

7. งานพัสดุและสินทรัพย์  
8.1 งานพัสดุ จ านวน 4 คน 
8.2 งานสินทรัพย์ จ านวน 3 คน 

8. งานระดมทุนและทรัพยากร จ านวน 4 
คน 

9. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล จ านวน 3 คน 

10. งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษา จ านวน 4 คน 



๕๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

11. งานยานพาหนะ จ านวน 4 คน
เชิงคุณภาพ  
บุคลากรกลุ่มบริหารงานทั่วไปมีความรู้ 
ความเข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับ วิธี
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
รวดเร็ว แม่นย า มีการแลกเปลี่ยนคิดเห็น 
ทัศนคติ ประสบการในการปฏิบัติงานและ
สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร 

โครงการพัฒนาวัสดุและครุภัณฑ์ 1.  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานด้านพัสดุ ให้
สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
โปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
2.  เพื่อจัดระบบการตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม และ
พัฒนาระบบการบริหารงานพัสดุ 
3.  เพ่ือให้พัสดุและอุปกรณ์มีสภาพพร้อมใช้งานได้
ทันที 

เชิงปริมาณ 
1.บุคลากรงานพัสดุและสินทรัพย์  จ านวน  
5  คน 
เชิงคุณภาพ 
1.    บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานพัสดุ  
2.    วัสดุครุภัณฑ์ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ มี
ประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการ

1และ3 



๕๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

ของผู้ใช้ผู้รับบริการ 

โครงการการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการให้เป็นไปตามมาตรฐานส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการให้เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

เชิงปริมาณ 
 1.  ผู้บริหาร  ครูสอนและบุคลากร
ทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เข้าร่วมโครงการ  
จ านวน  77   คน 
 2.  เด็กที่มีความต้องการพิเศษท่ีเข้าร่วม
โครงการ  จ านวน  500  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. การศึกษาส าหรับคนพิการมีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 
 2. มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
 3. คนพิการได้รับการจัดการศึกษาอย่างมี

1, 2, 3 และ 4 



๕๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

คุณภาพเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 

โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

1.เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2.เพ่ือให้บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ มีแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่
เน้นผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
3.เพ่ือการนิเทศ ติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 
 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารครู/บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 77 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์      
2. บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแนวทางพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนให้
ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
มีการนิเทศ ติดตามและประเมินการ

ปฏิบัติงานประจ าปี 

1, 2, 3 และ 4 

โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่ม 1.เพ่ือให้บุคลากรมีความตระหนักต่อภาระหน้าที่  เชิงปริมาณ 1, 2, 3 และ 4 



๕๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

บริหารแผนงานฯ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและกระบวนการ
บริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
2.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
 

บุคลากรกลุ่มบริหารแผนงานและ
งบประมาณ   6   คน 
เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรมีความตระหนักต่อ
ภาระหน้าที่ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กรและกระบวนการบริหารงาน
แผนงานและงบประมาณ 
2. บุคลากรได้พัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

โครงการประกันคุณภาพภายใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์   

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการให้เป็นไปตามมาตรฐานส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการให้เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

เชิงปริมาณ 
1.  ผู้บริหาร  ครูสอนและบุคลากร
ทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เข้าร่วมโครงการ  
จ านวน  77   คน 
2.  เด็กที่มีความต้องการพิเศษท่ีเข้าร่วม
โครงการ  จ านวน  500  คน 

1, 2, 3 และ 4 



๕๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

เชิงคุณภาพ 
1. การศึกษาส าหรับคนพิการมีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 
2. มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
3. คนพิการได้รับการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 
 

โครงการนิเทศ  ติดตาม  
ประเมินผลและรายงานผลกลุ่ม
บริหารแผนงานฯ 

1.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการให้เป็นไปตามมาตรฐานส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 
2.  เพื่อพัฒนาระบบนิเทศ  ติดตาม ประเมินผลและ
รายงาผลภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  77  
คน 

1, 2, 3 และ 4 



๕๘ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

จังหวัดกาฬสินธุ์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
 

เชิงคุณภาพ 
1. จัดการศึกษาส าหรับคนพิการมีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 
2. ระบบนเิทศ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลภายในของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์มีคุณภาพดี
ยิ่งขึ้น 

โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา 

1. เพ่ือให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด มีระบบ
ฐานข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. เพ่ือให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด มีระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรเป็นรายบุคคล 
3. เพ่ือให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด มีระบบ
ฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
ครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ 
จ านวน 4 คน 
 
เชิงคุณภาพ 
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด มี
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด มี
ระบบฐานข้อมูลบุคลากรเป็นรายบุคคล 

1, 2, 3 และ 4 
 



๕๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัด มีระบบฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้น
ได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรกลุ่มงานบุคคล 

1. เพ่ือให้ทราบถึงความรู้ และความสามารถในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

2. เพ่ื อติดตามการปฏิบัติ งานของบุคลากรศูนย์

การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 

3.เพ่ื อ ให้ ท ราบ ถึ งปั ญ ห า และ อุปสรรค ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรและน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ใน

การพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

เชิงปริมาณ 

1.บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์

การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์

จ านวน 2 คนได้รับการนิเทศติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 เชิงคุณภาพ 

1.ร้อยละ 85 ของบุคลากรกลุ่มบริหารงาน

บุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด

กาฬสินธุ์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

1, 2 และ 3 
 

โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงาน 1. เพ่ือให้งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามภาระงาน เชิงปริมาณ 1, 2 และ 3 



๖๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

บุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคลด าเนินไปได้อย่างถูกต้อง และมี

ประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือให้งานสวัสดิการครูและบุคลากร  ด าเนินไปได้

อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยการจัดกิจกรรม

สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ 

การเยี่ยมไข้/แสดงความเสียใจของบุคลากร การอวย

พรวันเกิดบุคลากร กิจกรรมผูกแขนรับขวัญ แสดง

ความยินดี เนื่องในโอกาสส าเร็จการศึกษา เลื่อน

ต าแหน่ง และย้ายสถานที่ท างาน ตามภาระ  

 

1. ภาระงานของบุคลากรกลุ่มบริหารงาน

บุคคลจ านวน 2 ภาระงาน ได้รับการ

พัฒนาให้มีสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 85 ของงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  และงานสวัสดิการ
ครูและบุคลากร   มีการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

โครงการงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 เพ่ือให้ครู  บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  มีการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า 
จังหวัดกาฬสินธุ์  อย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองและชุมชน  

เชิงปริมาณ 
บุคลากรครูในศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์  จ านวน 20 คน เชิง
คุณภาพ 

1, 2 ,3 และ 4 
 



๖๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 มีการส่งเสริม ครู บุคลากร ผู้ปกครอง 
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตระหนัก
ถึงความส าคัญของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อ
นักเรียน และมีความสุขที่จะพัฒนา
นักเรียนในทุกด้าน 
 

โครงการงานนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผล 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

1. เพ่ือใหบุคลากรในกลุ่มบริหารงานวิชาการ และผู
ปฏิบัติงานเขาใจภาระงานที่พึงปฏิบัติ 
2.เพ่ือใหบุคลากรในกลุ่มบริหารงานวิชาการ และผู
ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 

เชิงปริมาณ 
 บุคลากรในกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
จ านวน 8 คน         
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรในกลุ่มบริหารงานวิชาการเขาใจ
ภาระงานที่พึงปฏิบัติ และสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 

1 และ 3 

โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่ม 1. เพ่ือจัดอบรมให้บุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการศูนย์ เชิงปริมาณ 2 และ3 



๖๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

บริหารงานวิชาการ การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์มีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
เด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

2. เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์สามารถให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ได้อย่างถูกต้อง 

 

  บุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์
จ านวน 50 คน 
เชิงคุณภาพ 
  ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่มบริหาร
วิชาการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าอบรมและมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 

 

 

 



๖๓ 
 

3.สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม 

1.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ มี
ห้องเรียนที่พร้อมให้บริการ การพัฒนาเด็กพิการให้
เหมาะสม และเพียงพอต่อเด็กพิการทั้ง 9 ประเภท 
2.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์มีการ
จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เหมาะสมเป็นแหล่ง
เรียนรู้แก่เด็กพิการ ผู้ปกครองหรือผู้สนใจ มาติดต่อ
ราชการ 

เชิงปริมาณ 
1.อาคารเรียนและอาคารประกอบ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน 14 หลัง 
เชิงคุณภาพ 
1. อาคารเรียนศูนย์ฯ มีห้องเรียนที่จัดเป็น
แหล่งเรียนรู้ แต่ละประเภทความพิการ  
2. พ้ืนที่รอบบริเวณภายในศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์มีการจัด
สภาพแวดล้อม 
บรรยากาศที่เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้
นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าถึงและ
น าไปใช้ ประโยชน์ 

1 และ 3 
 

โครงการพัฒนาหน่วยบริการอ าเภอ 
18 อ าเภอของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

1. เพ่ือจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์  หน่วยบริการ  18  อ าเภอ   
ในจังหวัดกาฬสินธุ์  

เชิงปริมาณ 
จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์  หน่วยบริการ  จ านวน  18  

1, 2  และ 3  
 



๖๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

2. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพิการในหน่วยบริการอ าเภอ
ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างสะดวก 
รวดเร็ว  คล่องตัว  ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
3. เพ่ือเปิดโอกาสให้ครอบครัว  ชุมชน  และ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 
 

อ าเภอ  ในจังหวัดกาฬสินธุ์  
เชิงปริมาณ 
1. เด็กพิการในหน่วยบริการอ าเภอได้รับ
สิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างสะดวก  
รวดเร็ว  คล่องตัว  ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ครอบครัว  ชุมชน  และผู้เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 
 

4.ส่งเสริม สนับสนุนให้คนพิการ ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชนร่วมกันพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ในการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการสัมพันธ์ชุมชน เครือข่าย
และวิเทศสัมพันธ์ 

1. เพ่ือให้นักเรียน  ผู้ปกครอง และบุคลากรูศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ทราบ
ข่าวสารความรู้และกิจกรรมต่างๆ  
2 .เพ่ือให้ศูนย์การศึกษาประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานกิจกรรมสู่/
สาธารณชน 
3. เพ่ือให้ศูนย์การศึกษาประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์มี
ความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน 
 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์  จ านวน  80  คน   
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สัมพันธ์
ชุมชน  เครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์  
ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและ
สามารถน ามาขยาย  ให้กับบุคลากรคนอ่ืน
ให้ได้รับความรู้ต่อ  ซึ่งท าให้เกิดแนวทาง
ในการพัฒนาความคิดที่สร้างสรรค์ต่อไป 
 
 

3 

โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

1. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการอบรมตามเกณฑ์การอบรม 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิ เศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์จ านวน 80 คนได้รับการ

1, 2 และ 3 



๖๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

ในเรื่องต่างๆตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  

2. เพ่ือให้บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด

กาฬสินธุ์ได้รับการพัฒนาตนเอง ให้สามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

พัฒนาให้ได้รับการอบรมตามเกณฑ์การ
อบรม ในเรื่องต่างๆตามภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย  
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิ เศษประจ า
จั งหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 85 มีความรู้
เกี่ยวกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

โครงการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแล
คนพิการ บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. เพ่ือให้ผู้ดูแลคนพิการ  บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับช่วยเหลือ  ฟ้ืนฟูพัฒนา
เด็กพิการ  
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ครอบครัว  ชุมชน  และ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 

 
 

 

เชิงปริมาณ 
ผู้เกี่ยวข้อง ครู บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนเกณฑ์  100  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. เด็กพิการในหน่วยบริการอ าเภอได้รับ
สิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างสะดวก  
รวดเร็ว  คล่องตัว  ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ครอบครัว  ชุมชน  และผู้เกี่ยวข้องมี

3 



๖๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

ส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 

 



๖๘ 
 

ตอนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของศูนย์การศึกษาพิเศษ (ร้อยละ) 

 ๑.๑  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

กลยุทธ์ที่ ๑  ขยายโอกาสและบริการทางการศึกษาให้แก่คนพิการอย่างทั่วถึง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการงานระดม
ทุนและทรัพยากร 

เชิงปริมาณ 
1. ได้รับทุนค่าเดินทางของนักเรียน
ที่มารับบริการฟ้ืนฟูที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 
80 ทุน 
2. ได้รับทุนสนับสนุนอาหารกลางวัน
นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 10 ทุน 
3. ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา
นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 5  ทุน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้รับการ
สนับสนุนทุนเดินทาง  อาหารกลางวัน 
และมีการจัดการศึกษาที่ดี ท าให้มีการ
ด ารงชีวิตที่ดีข้ึนตามศักยภาพ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

1.จ านวนทุน และ
ทรัพยากร ที่ได้รับ
สนับสนุนการศึกษา
แก่เด็กพิการ 
2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจที่ได้รับการ
สนับสนุน 

1 และ 3 

โครงการงานอนามัย เชิงปริมาณ 1. ร้อยละ 80  เด็ก 1, 2 ,3 และ 4 



๖๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

และโภชนาการ 1. เด็กพิการสังกัดศูนย์การศึกษา
พิเศษ  ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์    
จ านวน   120  คน  
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 80  เด็กพิการสังกัดศูนย์
การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ได้รับประทานอาหารกลาง
วันที่มีคุณค่า ครบทั้ง 5 หมู่   สะอาด 
  ปลอดภัยและเหมาะสมต่อศักยภาพ
การเค้ียวกลืน 
2. ร้อยละ 80 เด็กพิการสังกัดศูนย์
การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ที่มีอาการเจ็บป่วยระหว่าง
มารับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ภายในศูนย์ฯได้รับบริการยา  
เวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์
รักษาพยาบาลเบื้องต้นจากตะกร้ายา
เคลื่อนที่ 
3.  ร้อยละ 80 เด็กพิการสังกัดศูนย์
การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้รับการจัดท าสถิติและ
ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย 

พิการสังกัดศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ได้
รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีคุณค่า 
ครบทั้ง 5 หมู่   
สะอาด   ปลอดภัย
และเหมาะสมต่อ
ศักยภาพการเค้ียว
กลืน 
2. ร้อยละ 80 เด็ก
พิการสังกัดศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ที่มีอาการ
เจ็บป่วยระหว่างมา
รับบริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มภายใน
ศูนย์ฯได้รับบริการยา  
เวชภัณฑ์ เครื่องมือ
และอุปกรณ์
รักษาพยาบาล
เบื้องต้นจากตะกร้า
ยาเคลื่อนที่ 
3.ร้อยละ 80 เด็ก
พิการสังกัดศูนย์
การศึกษาพิเศษ  

 



๗๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้รับการ
จัดท าสถิติและข้อมูล
ด้านสุขภาพอนามัย 

โครงการห้องเรียน
สร้างสรรค์พัฒนาเด็ก
พิการ 

เชิงปริมาณ 
1. ครอบครัวเด็กพิการที่รับบริการ
ห้องเรียนสร้างสรรค์ สร้างฝันเด็ก
พิการ จ านวน  50  คน 
2. เด็กพิการที่รับบริการห้องเรียน
สร้างสรรค์ สร้างฝันเด็กพิการ จ านวน  
50  คน 
 
เชิงคุณภาพ 
1. เด็กพิการที่รับบริการห้องเรียน
ส ร้ า งส ร รค์  ส ร้ า งฝั น เด็ ก พิ ก า ร 
สามารถช่ วย เหลื อตน เองได้ตาม
ศักยภาพ 
2. ครู  ผู้ ป กครอง ห รือผู้ ที่ มี ส่ วน
เกี่ยวข้องกับเด็กพิการ มีความรู้ ความ
เข้าใจในการดูแล ช่วยเหลือ พัฒนา
เด็ ก พิ การที่ รั บ บ ริ ก ารห้ อ งเรี ยน
สร้างสรรค์  สร้างฝัน เด็กพิการ  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตาม
ศักยภาพของเด็กพิการ 
3. ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ เด็กพิการ เกิดความ
ร่วมมือกัน ในการจัดการศึกษาให้กับ
เด็ ก พิ การที่ รั บ บ ริ ก ารห้ อ งเรี ยน

1. ร้อยละ 80 เด็ก
พิการที่รับบริการตรง
ต าม ป ระ เภ ท แล ะ
ศั ก ย ภ าพ ขอ ง เด็ ก
พิ ก า ร ให้ ส าม า ร ถ
ช่วยเหลือตนเองได้
ตามศักยภาพ 
2. ร้อยละ 80 ครู 
ผู้ปกครอง หรือผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับเด็ก
พิการ ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ดูแล ช่วยเหลือ 
พัฒนาเด็กพิการทีรับ
บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ตรงตามประเภทและ
ศักยภาพของเด็ก
พิการ 

1, 2 และ 3 



๗๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

สร้างสรรค์  สร้างฝัน เด็กพิการ  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามศักยภาพ
ของเด็กพิการ 

โครงการงานบริการ
สิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา
ตามระบบคูปอง 

เชิงปริมาณ 
 1. จ านวนเด็กพิการสังกัดศูนย์

การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน 200 คน     
2. จ านวนเด็กพิการสังกัดโรงเรียน
เรียนร่วมจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 
400 คน     

    เชิงคุณภาพ 
 1. ร้อยละ 80 ของเด็กพิการสังกัด
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้รับบริการสิ่งอ านวย 
ความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตาม
ระบบคูปอง  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
เด็กพิการอย่างทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 80 ของเด็กพิการสังกัด
โรงเรียนเรียนร่วมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ได้รับบริการสิ่งอ านวยความสะดวก 
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาตามระบบคูปอง เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของเด็กพิการอย่าง
ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ ของ
จ านวนเด็กพิการ
สังกัดศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ได้รับ
บริการสิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ 
บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาตามระบบ
คูปอง เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของเด็ก
พิการอย่างทั่วถึง 
และมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ ของ
จ านวนเด็กพิการ
สังกัดโรงเรียนเรียน
ร่วมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ที่ได้รับบริการสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาตาม
ระบบคูปอง  เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของ

1,3 และ 4 



๗๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

เด็กพิการอย่างทั่วถึง 
และมีประสิทธิภาพ 

โครงการกิจกรรม
นักเรียน 

เชิงปริมาณ 
 นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์  จ านวน 80 คน  
ได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยการเข้า
ร่วมโครงการกิจกรรมนักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
 มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  
ร้อยละ  80 

1. นักเรียนศูนย์
การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน 80 
คน ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพโดยการเข้า
ร่วมโครงการกิจกรรม
นักเรียน 
2.  มีการด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมและ
อนุรักษ์ขนมธรรม
เนียมประเพณีไทย 
ร้อยละ 80 

1 

โครงการการ
ให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มและ
เตรียมความพร้อม
ภายในและภายนอก
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

เชิงปริมาณ 

1.บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 70 
คน เข้าร่วมประชุมรับรู้และตระหนัก

ในบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรหรือแนวทางการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่
สอดคล้องกับประเภทความพิการ  

2.ผู้เรียนที่มารับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน 80 คน มีแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคล 

1.ร้อยละบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์รับรู้และ
ตระหนักในบทบาท
หน้าที่ในการจัด
การศึกษาตาม
หลักสูตรหรือแนว
ทางการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มท่ีสอดคล้อง
กับประเภทความ
พิการ 

4 



๗๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 เชิงคุณภาพ 

 1.ร้อยละ 80 บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับรู้
และตระหนักในบทบาทหน้าที่ในการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรหรือแนว
ทางการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มท่ีสอดคล้องกับประเภทความ
พิการ  

 2. ร้อยละ 80 ผู้ปกครอง หรือ ผู้เรียน 
ครูบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์มีการประชุม
วางแผนการจัดท าแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล 
 

2.ร้อยละผู้ปกครอง 
หรือ ผู้เรียน ครู
บุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์มีการ
ประชุมวางแผนการ
จัดท าแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๔ 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การจัด
การศึกษาพิเศษและส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) (IIP) (IFSP) สิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนในทางการศึกษาส าหรับผู้พิการ เพ่ือการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการนิเทศกลุ่ม
งานบริหารทั่วไป 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรกลุ่มบริหารงานทั่วไปศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์  จ านวน 35  คน 

1. งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
จ านวน 3 คน 

2. งานอาคารสถานที่/งานรักษาความ
ปลอดภัย/หัวหน้าคนงาน  

2.1 งานอาคารสถานที่และงานรักษา
ความปลอดภัย จ านวน 16 คน 

2.2 งานตรวจเวรยามรักษาความ
ปลอดภัย จ านวน 3 คน 

2.3งานหัวหน้าคนงาน จ านวน 3 คน 

2. งานโสตทัศนูปกรณ์ จ านวน 6 คน 

3. งานประชาสัมพันธ์ จ านวน 5 คน 

4. สัมพันธ์ชุมชน เครือข่ายและวิเทศ
สัมพันธ์ จ านวน 5 คน 

5. งานธุรการและสารบรรณ จ านวน 4 
คน 

6. งานการเงินการบัญชี และการ
ปฏิบัติงานในระบบGFMIS  

7.1 งานการเงิน  จ านวน 4 คน 
7.2 งานการบัญชี จ านวน 3 คน 
7.3 การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 

1.บุคลากรกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 
ร้อยละ85มีความรู้
ความเข้าใจ 
กฎระเบียบข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้องกับงานที่
รับผิดชอบ 
2. บุคลากรกลุ่ม
บริหารงานทั่วไปร้อย
ละ85สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน มี
ความเชี่ยวชาญ และ
มั่นใจในการ
ปฏิบัติงานลดปัญหา
ข้อผิดพลาด ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

3 



๗๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

จ านวน 3 คน 

7. งานพัสดุและสินทรัพย์  
8.1 งานพัสดุ จ านวน 4 คน 
8.2 งานสินทรัพย์ จ านวน 3 คน 

8. งานระดมทุนและทรัพยากร 
จ านวน 4 คน 

9. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล จ านวน 3 คน 

10. งานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 
4 คน 

11. งานยานพาหนะ จ านวน 4 
คน 

เชิงคุณภาพ  
บุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไปศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์  มีความรู้ ความเข้าใจ 
กฎระเบียบข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับ
งานที่รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีความ
เชี่ยวชาญและม่ันใจในการปฏิบัติงาน
ลดปัญหาข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

โครงการพัฒนา
บุคลากรกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรกลุ่มบริหารงานทั่วไปศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์  จ านวน 35  คน 

1. งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 

1 บุคลากรกลุ่ม
บริหารงานทั่วไปร้อย
ละ90มีความรู้ ความ
เข้าใจกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ วิธี

2 



๗๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

จ านวน 3 คน 
2. งานอาคารสถานที่/งานรักษาความ

ปลอดภัย/หัวหน้าคนงาน  
2.1 งานอาคารสถานที่และงานรักษา

ความปลอดภัย จ านวน 16 คน 
2.2 งานตรวจเวรยามรักษาความ

ปลอดภัย จ านวน 3 คน 
2.3งานหัวหน้าคนงาน จ านวน 3 คน 

2. งานโสตทัศนูปกรณ์ จ านวน 6 คน 

3. งานประชาสัมพันธ์ จ านวน 5 คน 

4. สัมพันธ์ชุมชน เครือข่ายและวิเทศ
สัมพันธ์ จ านวน 5 คน 

5. งานธุรการและสารบรรณ จ านวน 4 
คน 

6. งานการเงินการบัญชี และการ
ปฏิบัติงานในระบบGFMIS  

7.1 งานการเงิน  จ านวน 4 คน 
7.2 งานการบัญชี จ านวน 3 คน 
7.3 การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 

จ านวน 3 คน 

7. งานพัสดุและสินทรัพย์  
8.1 งานพัสดุ จ านวน 4 คน 
8.2 งานสินทรัพย์ จ านวน 3 คน 

8. งานระดมทุนและทรัพยากร 
จ านวน 4 คน 

9. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล จ านวน 3 คน 

10. งานเลขานุการ

ปฏิบัติงาน 
2. บุคลากรกลุ่ม
บริหารงานทั่วไปร้อย
ละ90สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
รวดเร็ว แม่นย า 
3. บุคลากรกลุ่ม
บริหารงานทั่วไปร้อย
ละ90ได้มีการ
แลกเปลี่ยนคิดเห็น 
ทัศนคติ ประสบการ
ในการปฏิบัติงานและ
สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี
ให้เกิดข้ึนในองค์กร 
 



๗๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 
4 คน 

11. งานยานพาหนะ จ านวน 4 
คน 
เชิงคุณภาพ  
บุคลากรกลุ่มบริหารงานทั่วไปมี
ความรู้ ความเข้าใจกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย า 
มีการแลกเปลี่ยนคิดเห็น ทัศนคติ 
ประสบการในการปฏิบัติงานและ
สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีให้เกิดขึ้นใน
องค์กร 

โครงการพัฒนาวัสดุ
และครุภัณฑ์ 

เชิงปริมาณ 
1.บุคลากรงานพัสดุและสินทรัพย์  
จ านวน  5  คน 
เชิงคุณภาพ 
1.    บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานพัสดุ  
2.    วัสดุครุภัณฑ์ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ มี
ประสิทธิภาพและตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ผู้รับบริการ 

1.ร้อยละ 80 ของ
บุคลากร 
กลุ่มงานพัสดุมี
ประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินการ
ของงานพัสดุ 
2.ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรกลุ่มงาน
พัสดุสามารถ
ตรวจสอบจ านวน 
พัสดุและอุปกรณ์ท่ี
สามารถใช้งานได้ 
3. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรกลุ่มงาน 
พัสดุสามารถ

1และ3 



๗๘ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

ตรวจสอบความ
ถูกต้องของการ
ด าเนินงานด้านพัสดุ 

โครงการการจัดวาง
ระบบการควบคุม
ภายใน 

เชิงปริมาณ 
 1.  ผู้บริหาร  ครูสอนและบุคลากร
ทางการศึกษาของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เข้า
ร่วมโครงการ  จ านวน  77   คน 
 2.  เด็กที่มีความต้องการพิเศษท่ีเข้า
ร่วมโครงการ  จ านวน  500  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. การศึกษาส าหรับคนพิการมี
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 2. มีการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 3. คนพิการได้รับการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพเหมาะสมกับศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 

ร้อยละ 80 ศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์มีคุณภาพ
การจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการที่มี
คุณภาพ ตรงตาม
มาตรฐานส านัก
บริหารงานการศึกษา
พิเศษ 

1, 2, 3 และ 4 

โครงการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารครู/บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 
77 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ร้อยละ 80 ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ มี
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2561 
 

1, 2, 3 และ 4 



๗๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์      
2. บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแนวทาง
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีเน้น
ผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
มีการนิเทศ ติดตามและประเมินการ

ปฏิบัติงานประจ าปี 

โครงการพัฒนา
บุคลากรกลุม่บริหาร
แผนงานฯ 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรกลุ่มบริหารแผนงานและ
งบประมาณ   6   คน 
เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรมีความตระหนักต่อ
ภาระหน้าที่ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่
ดีต่อองค์กรและกระบวนการ
บริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
2. บุคลากรได้พัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

1.  ร้อยละ 80 
บุคลากรกลุ่มบริหาร
แผนงานและ
งบประมาณ มีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดท ามาตรฐาน
การศึกษา 
2. ร้อยละ 80 
บุคลากรกลุ่มบริหาร
แผนงานและ
งบประมาณ  มีการ
ปรับปรุงแก้ไขการ
จัดท ามาตรฐาน
การศึกษา ได้อย่าง
เหมาะสม 

1, 2, 3 และ 4 

โครงการประกัน
คุณภาพภายในศูนย์
การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์   

เชิงปริมาณ 
1.  ผู้บริหาร  ครูสอนและบุคลากร
ทางการศึกษาของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เข้า
ร่วมโครงการ  จ านวน  77   คน 

ร้อยละ 80 ศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์มีคุณภาพ
การจัดการศึกษา

1, 2, 3 และ 4 



๘๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

2.  เด็กที่มีความต้องการพิเศษท่ีเข้า
ร่วมโครงการ  จ านวน  500  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. การศึกษาส าหรับคนพิการมี
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 
2. มีการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
3. คนพิการได้รับการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพเหมาะสมกับศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 

ส าหรับคนพิการที่มี
คุณภาพ ตรงตาม
มาตรฐานส านัก
บริหารงานการศึกษา
พิเศษ 

โครงการนิเทศ  
ติดตาม  ประเมินผล
และรายงานผลกลุ่ม
บริหารแผนงานฯ 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เข้าร่วมโครงการ  
จ านวน  77  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. จัดการศึกษาส าหรับคนพิการมี
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 
2. ระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลภายในของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

ร้อยละ 80 ศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์มีคุณภาพ
การจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการที่มี
คุณภาพ ตรงตาม
มาตรฐานส านัก
บริหารงานการศึกษา
พิเศษ 

1, 2, 3 และ 4 

โครงการพัฒนา
ระบบข้อมูล

เชิงปริมาณ 
ครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ 

1. ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัด

1, 2, 3 และ 4 



๘๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

สารสนเทศทาง
การศึกษา 

จ านวน 4 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัด มีระบบฐานข้อมูลนักเรียน
เป็นรายบุคคล 
2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัด มีระบบฐานข้อมูลบุคลากร
เป็นรายบุคคล 
3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัด มีระบบฐานข้อมูลที่สามารถ
สืบค้นได้สะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

กาฬสินธุ์ มีระบบ
ฐานข้อมูลนักเรียน
และบุคลากรเป็น
รายบุคคล 
2. ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ มีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาท่ีชัดเจน  
ถูกต้อง 

โครงการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร
กลุ่มงานบุคคล 

เชิงปริมาณ 
1.บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์จ านวน 2 คนได้รับการนิเทศ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 85 ของบุคลากรกลุ่ม
บริหารงานบุคคล ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 85 ของ
บุคลากรกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์จ านวน 2 
คนได้รับการนิเทศ
ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1, 2 และ 3 
 

โครงการพัฒนางาน
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

เชิงปริมาณ 
1. ภาระงานของบุคลากรกลุ่ม
บริหารงานบุคคลจ านวน 2 ภาระงาน 
ได้รับการพัฒนาให้มีสามารถ

ร้อยละ 85 ของงาน
เครื่องราชอิสริยาภร
ณ์  และงาน
สวัสดิการครูและ

1, 2 และ 3 
 



๘๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 85 ของงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  และงาน
สวัสดิการครูและบุคลากร   มีการ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

บุคลากร   มีการ
พัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

โครงการงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

เชิงปริมาณ 
เด็กพิการสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 400  
คน 
เชิงคุณภาพร้อยละ 80 ของเด็กพิการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้รับการบริการจากระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ 
 

1. ร้อยละ..80…ของ
เด็กพิการในเขตพ้ืนที่
อ าเภอ 
ยางตลาดได้รับ
บริการอย่างทั่วถึง 
2. ร้อยละ  80  ของ
เด็กพิการในหน่วย
บริการยางตลาด มี
พัฒนาการที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นของ
เด็กพิการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละ  80  ของ
หน่วยบริการยาง
ตลาด  มีการปรับ
สภาพแวดล้อมใน
หน่วยบริการและที่
บ้านเด็กพิการ4. ร้อย
ละ  80  ของหน่อย
บริการยางตลาด  มี

1, 2 ,3 และ 4 

 



๘๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

การจัดหาสื่อ 
อุปกรณ์ ในการ
ให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม และ
เตรียมความพร้อม 
5. ร้อยละ  80  ของ
หน่อยบริการยาง
ตลาด  การพัฒนา
องค์ความรู้ให้กับ 
ผู้ปกครอง ครู และผู้
ที่เก่ียวข้อง 
6. ร้อยละ  80  ของ
หน่อยบริการยาง
ตลาด   
มีการพัฒนาการ

ประสานงาน

เครือข่ายในการ

พัฒนาเด็กพิการ

หน่วยบริการ 

ยางตลาด 

โครงการงานนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล 
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรในกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
จ านวน  32  คน    
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรในกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
เขาใจภาระงานที่พึงปฏิบัติ และ
สามารถปฏิบัติงานไดอย่างถูกต้อง  

1. ร้อยละ  80  ของ

บุคลการกลุ่ม

บริหารงานวิชาการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจ าจังหวัด 

กาฬสินธุ์  ได้รับการ

3 



๘๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 นิเทศ  ติดตาม  
ประเมินผลและ
รายงานผลการปฏิบัติ 
2. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรในกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 
เข้าใจภาระงานที่พึง
ปฏิบัติ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

โครงการพัฒนา
บุคลากรกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์จ านวน 50 คน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่มบริหาร
วิชาการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าอบรมและมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มเด็กพิการของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์สามารถ
น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้เข้า
อบรมและมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการ
ให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มเด็ก
พิการของศูนย์
การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์สามารถ
น าไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 

2 และ3 

 



๘๕ 
 

 กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการอย่างมี

คุณภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่ แหล่ง
เรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อม 

เชิงปริมาณ 
1.อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน 14 หลัง 
เชิงคุณภาพ 
1. อาคารเรียนศูนย์ฯ มีห้องเรียนที่
จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ แต่ละประเภท
ความพิการ  
2. พ้ืนที่รอบบริเวณภายในศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์มีการจัดสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศที่เหมาะสมเป็นแหล่ง
เรียนรู้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถ
เข้าถึงและน าไปใช้ ประโยชน์ 

1.ร้อยละ 80 ของ
พ้ืนที่รอบบริเวณ
ภายในศูนย์ มีการจัด
สภาพแวดล้อม 
บรรยากาศที่
เหมาะสมเป็นแหล่ง
เรียนรู้ นักเรียน และ
ผู้ปกครองสามารถ
เข้าถึงและน าไปใช้
ประโยชน์ 
2.ร้อยละ 80 ของ
เด็กพิการมีความพึง
พอใจในการเข้าใช้
ประโยชน์อย่าง
สะดวก เหมาะสม 

1 และ 3 
 

โครงการพัฒนา
หน่วยบริการอ าเภอ 
18 อ าเภอของศูนย์
การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

เชิงปริมาณ 
จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดกาฬสินธุ์  หน่วยบริการ  

จ านวน  18  อ าเภอ ในจังหวัด

กาฬสินธุ์  

เชิงคุณภาพ 

1. เด็กพิการในหน่วยบริการอ าเภอ
ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
อย่างสะดวก  รวดเร็ว  คล่องตัว  
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

1. ร้อยละ  80  ศูนย์
การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์  มีหน่วย
บริการ  จ านวน  18  
อ าเภอ   
2. ร้อยละ 80 ของ
เด็กพิการในหน่วย
บริการอ าเภอได้รับ
สิทธิและโอกาส

1, 2  และ 3  

 



๘๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

2. ครอบครัว  ชุมชน  และผู้เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเด็ก
พิการ 

ทางการศึกษาอย่าง
สะดวก  รวดเร็ว  
คล่องตัว  ทั่วถึงและ
มีคุณภาพ   
3. ร้อยละ 80 ของ
ครอบครัว  ชุมชน  
และผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการ 

 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้คนพิการ ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชน

ร่วมกันพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ในการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการสัมพันธ์
ชุมชน เครือข่ายและ
วิเทศสัมพันธ์ 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์  จ านวน  80  คน   
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ 
สัมพันธ์ชุมชน  เครือข่ายและวิเทศ
สัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้รับการพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ าเสมอและสามารถ
น ามาขยาย  ให้กับบุคลากรคนอื่นให้

1. ร้อยละ  80  ของ
นักเรียน  ผู้ปกครอง 
และบุคลากรูศูนย์
การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ได้ทราบ
ข่าวสารความรู้และ
กิจกรรมต่างๆ 
2. ร้อยละ 80 ของ
ศูนย์การศึกษา

3      



๘๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

ได้รับความรู้ต่อ  ซึ่งท าให้เกิดแนวทาง
ในการพัฒนาความคิดที่สร้างสรรค์
ต่อไป 
 

ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่งานกิจกรรม
สู่/สาธารณชน 

โครงการพัฒนา
บุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์จ านวน 80 คนได้รับ
การพัฒนาให้ได้รับการอบรมตาม
เกณฑ์การอบรม ในเรื่องต่างๆตาม
ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 85 มีความรู้
เกี่ยวกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
และสามารถปฏิบัติ งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ร้อยละ 85 บุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ได้รับการ
อบรมตามเกณฑ์การ
อบรม ในเรื่องต่างๆ
ตามภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย และ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

1, 2 และ 3 

โครงการพัฒนาและ
ฝึกอบรมผู้ดูแลคน
พิการ บุคลากรและผู้
ที่เก่ียวข้อง 

เชิงปริมาณ 
ผู้เกี่ยวข้อง ครู บุคลากรศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนเกณฑ์  100  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. เด็กพิการในหน่วยบริการอ าเภอ
ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
อย่างสะดวก  รวดเร็ว  คล่องตัว  
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ครอบครัว  ชุมชน  และผู้เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเด็ก
พิการ 

1.ร้อยละ  80  ของ
ผู้ดูแลคนพิการ  
บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ช่วยเหลือ  ฟ้ืนฟู
พัฒนาเด็กพิการ 
2. ร้อยละ 80 ของ
ครอบครัว  ชุมชน  
และผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา

3 



๘๘ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 ศักยภาพเด็กพิการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ด้านที่ ๑  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

 มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๔ ดีเยี่ยม 

๑) สารสนเทศศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๒) แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล 

๓) แผนการให้บริการ
เฉพาะครอบครัว 

๔) สมุดรายงานผลการ
พัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษทาง
การศึกษาตามแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) 

๕) รายงานโครงการพัฒนา
ผู้เรียน จ านวน ๑๖ 
โครงการ 

ภาพรวม ๔ ดีเยี่ยม 
 

๑) วิธีการพัฒนา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษกาฬสินธุ์ได้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยด าเนินการ

ดังนี้ 
๑. การให้บริการผู้พิการ ในลักษณะต่อไปนี้   

๑.๑   การให้บริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
๑.๒   การให้บริการภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 บริการนักเรียนตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู  
จ านวน ๒๐๐ ครอบครัว 

 บริการนักเรียนในหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษกาฬสินธุ์ จ านวน 
๑๘ หน่วย จ านวน ๔๘๒ คน 



๙๐ 
 

 บริการนักเรียนตามโครงการเด็กเจ็บป่วยเรื้องรังในโรงพยาบาล จ านวน ๑ 
แห่ง (โรงพยาบาลกาฬสินธุ์) จ านวน ๒๓ คน 

 บริการนักเรียนตามโครงการห้องเรียนคู่ขนานเด็กออทิสติก  
 จ านวน ๑ แห่ง (โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์) จ านวน ๑๘ คน 

๑.๓   การให้บริการโรงเรียนเรียนรวม  

 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
(สพม.๒๔) จ านวน  ๙  โรงเรยีน นักเรียน ๑๓๙  คน 

 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา กาฬสินธุ ์
เขต  ๑ จ านวน ๕๘  โรงเรียน   ๙๙๘ คน 

 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา กาฬสินธุ ์
เขต  ๒ จ านวน  ๕๕ โรงเรียน  ๗๓๓  คน 

 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา กาฬสินธุ ์
เขต  ๓ จ านวน  ๖๔ โรงเรียน  ๙๒๖  คน 

 การศึกษานอกระบบและ  (กศน.) จ านวน ๕  โรงเรียน ๑๔๙ คน 
๒. ผู้เรียนที่มารับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและ

โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ได้รับการบริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (EI) ๗ ขั้นตอน ประกอบด้วย 

1. การรวบรวมข้อมูลทั่วไปของเด็กพิการ 
2. การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา/ ส่งต่อ 
3. การประเมินความสามารถพ้ืนฐาน 
4. การจัดท าแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวและแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล 
5. การให้บริการด้วยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมในการส่งเสริม 
6. การประเมินความก้าวหน้า 
7. การนิเทศ  ติดตาม ประเมินผลและการส่งต่อ 

   ๓.  ผู้เรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเรียนรวม จ านวน ๓,๒๓๕ คน ได้รับการบริการสื่อ สิ่ง 
อ านวยความสะดวก   

นอกจากนี้ ศูนย์ ฯ ยังสนับสนุนการให้มีระบบบริการให้ค าปรึกษาพ่อแม่ ผู้ปกครอง  
และผู้ดูแลคนพิการ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้พิการเข้าถึงสื่อ บริการ สิ่งอ านวยความสะดวก ตามสิทธิ์ที่ควรจะ
ได้รับอย่างเหมาะสม และมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น โครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัด, 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม, โครงการตามวันส าคัญ เป็นต้น  
 



๙๑ 
 

๒) ผลการพัฒนา 

 ผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 ผู้เรียนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๓) แนวทางการพัฒนา 

  ๓.๑) พัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล ( IEP) ให้เหมาะสมกับสภาพความ
พิการ และควรทบทวนแผนพัฒนาเฉพาะบุคคลทุกภาคเรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง
และทีมสหวิชาชีพให้มากขึ้น 
   ๓.๒) ควรเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน การอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และการปฏิบัติตนในสังคมโดยแสดงออกถึงความต้องการของตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์
กับผู้อ่ืนและปฏิบัติตนตามมารยาทในสังคม 
   ๓.๓) การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อพัฒนาการผู้เรียนอย่างหลากหลายและเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล 
   ๓.๔) ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต/สื่อ บริการ สิ่งอ านวยความสะดวก และความช่วยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
   ๓.๕) มีระบบการส่งต่อคนพิการในรูปแบบการเปลี่ยนผ่านทางการศึกษา (Transition Plan)  
   ๓.๖) สนับสนุนทุนเดินทางให้เด็กพิการได้มีโอกาสเข้าถึงศูนย์ที่ใหบ้ริการเพ่ือพัฒนาการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

ด้านที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

๔ ดีเยี่ยม 

๑) แผนการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๒) แผนการปฏิบัติการประจ าปี 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๓) รายงาน งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

๔) บันทึกการประชุม
ประจ าเดือน 

๕) รายงานประจ าปีของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๖) หลักสูตรและแนวทางการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม 

๗) บันทึกการนิเทศฝ่ายงานของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ      
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๘) สมุดนิเทศ 
๙) รายงานความพึงพอใจในการ

ใช้บริการของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๑๐) สมุดเยี่ยมของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

๑๑) แฟ้มสะสมผลงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาศูนย์



๙๓ 
 

 มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ภาพรวม ๔ ดีเยี่ยม 
 

 
๑) วิธีการพัฒนา   

๑.๑ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครอง  
ชุมชนและ  ผู้ที่เก่ียวข้องได้รับรู้ และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เสนอและเลือก
แนวทางประกอบการตัดสินใจ เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ ระยะ ๕ ปี 

๑.๒ ประชุมวางแผนการบริหารจัดการการศึกษาส าหรับคนพิการให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติรายการประจ าปี 

๑.๓ ประชุมวางแผนการบริหารจัดการการศึกษาส าหรับคนพิการให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย ร่วมรับผิดชอบ
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ มีการนิเทศ ติดตาม ก ากับ และประเมินผลการด าเนินงาน และสร้างขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

๑.๔ แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อพัฒนาครู  บุคลากร  ผู้ปกครอง  และ 
ผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาผู้เรียน มีการ
ด าเนินงาน นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม ประเมินการด าเนินงาน และรายงานผลประจ าปีตามแผนงาน โครงการหรือ
กิจกรรม ตามระยะเวลาที่ก าหนด มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพครูและบุคลากร 

๒) ผลการพัฒนา   
มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยการเชื่อมโยง 

กระบวนการเรียนรู้ให้เข้ากับบริบทพื้นที่หรือชุมชน ซึ่งเก่ียวข้องกับประเพณี และวิถีการด ารงชีวิตตามฤดูกาล 
และมีการประเมินผล รายงานผลอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้  
ดีเยี่ยม 

๓) แนวทางการพัฒนา   
๓.๑ ก ากับ ติดตาม นิเทศ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบของแผนพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
๓.๒ น าผลจากรายงานการปฏิบัติงาน มาวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

ต่อไป 
 



๙๔ 
 

ด้านที่  ๓   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๔ ดีเยี่ยม 

๑) หลักสูตร/แนวทางการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ
ที่มารับบริการในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์  

๒) บันทึกการประชุม
ประจ าเดือนของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๓) สมุดนิเทศงานศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

๔) สมุดรายงานพัฒนาการ
นักเรียนตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล 

๕) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล 

๖) แผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว 

๗) รายงานการให้บริการ สื่อ สิ่ง
อ านวยความสะดวกและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๘) รายงานผลห้องเรียน/
กิจกรรมในการพัฒนาเด็ก



๙๕ 
 

 มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
พิการในศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

๙) รายงานความพึงพอใจในการ
ใช้บริการของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

๑๐) รายงานโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ภาพรวม ๔ ดีเยี่ยม 
 

 
๑) วิธีการพัฒนา  

๑.๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการจัดท าหลักสูตรหรือ 
แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่สอดคล้องกับประเภทความพิการทางการศึกษา เช่น  แนว
ทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการพัฒนาศักยภาพส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น  
ทางการได้ยิน ทางสติปัญญา บุคคลออทิสติก  ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ  เป็นต้น โดยใช้
กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

๑.๒ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ืออนุมัติใช้หลักสูตรหรือแนว 
ทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่สอดคล้องกับประเภทความพิการทางการศึกษาในสถานศึกษา 

๑.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

๑.๔ การจัดหรือปรับสภาพแวดล้อม ให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสมกับ 
ประเภทและสภาพความพิการเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

๑.๕ จัดให้มีเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้ บริการและ 
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับผู้พิการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ  ต่อการพัฒนาผู้เรียนตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 

๑.๖ จัดบริการโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชนเป็นแกน 



๙๖ 
 

หลักในการให้ความช่วยเหลือคนพิการด้วยกระบวนการทางการศึกษา  เพ่ือสนองความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ของคนพิการ ทั้งนี้เพ่ือให้คนพิการได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑.๗ การสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับคน 
พิการทั้งในศูนย์การศึกษาพิเศษ, โรงเรียนเฉพาะความพิการ, โรงเรียนเรียนร่วมในจังหวัด, ห้องเรียนคู่ขนาน
ส าหรับเด็กออทิสติก, ศูนย์การเรียนรู้ผู้เจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล  มีการนเิทศ  ก ากับ  ติดตาม ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      (๑.๘) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์มีการจัดโครงการ/กิจกรรม/เวที 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ กับครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่าย   
      (๑.๙) จัดกิจกรรมให้เด็กพิการได้เข้าถึง – ปรับเปลี่ยน – เรียนรู้ และปรับตัวเข้ากับ 
สถานการณ์สังคมปัจจุบัน สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

๒) ผลการพัฒนา  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีหลักสูตร 
หรอืแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ที่สอดคล้องกับประเภทความพิการ จัดหรือปรับ
สภาพแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อการเรียนรู้ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการ
ทางการศึกษา  เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลในโรงเรียนเรียนร่วม  สนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และมีการประสานงานการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการในจังหวัดอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับคุณภาพ ๕ แปลคุณภาพได้ ดีเยี่ยม 

๓) แนวทางการพัฒนา 
(๑) ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีระบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กพิการตาม 

ศักยภาพของแต่ละบุคคลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
      (๒) ส่งเสริมจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้พิการได้มีโอกาสเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับ 
สถานการณ์สังคมปัจจุบัน สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
     (๓) นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล รายงานและเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

 มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 
 

๔ ดีเยี่ยม 

๑) แผนการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๒) แผนการปฏิบัติการประจ าปี 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๓) รายงาน งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

๔) บันทึกการประชุม
ประจ าเดือน 

๕) รายงานประจ าปีของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๖) ข้อมูลสารสนเทศศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๗) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ภาพรวม ๔ ดีเยี่ยม 
 

  

๑) วิธีการพัฒนา  
๑.๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการประชุม วางแผน วิเคราะห์ ให้ 



๙๘ 
 

ครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทราบจุดเด่น จุดด้อย ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์  

๑.๒ จัดท าข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ 
ต้องการให้เกิดขึ้นกับศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์  เพ่ือใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์มาจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ  นโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้โดยค านึงถึงศักยภาพของ
ผู้เรียน ศักยภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษ บริบทของชุมชนและท้องถิ่น มาตรฐานที่ก าหนดขึ้นผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

๑.๓ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา, แผนปฏิบัติการ 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์  

๑.๔ จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการในการพัฒนาคุณภาพการ 
จัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๑.๕ นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
การศึกษาพิเศษ 

๑.๖ น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป 

๒) ผลการพัฒนา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีระบบการประกัน 
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจน โดยการมีระบบขั้นตอนที่มีการวางแผน
ร่วมกัน ปฏิบัติการเรียนรู้ร่วมกัน และประเมินผลร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายงาน อยู่ในระดับคุณภาพ ๕ 
แปลคุณภาพได้ ดีเยี่ยม 

๓) แนวทางการพัฒนา   
๓.๑ จัดการประชุมวางแผนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
๓.๒ นิเทศ  ก ากับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ของ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
๓.๓ น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 



๙๙ 
 

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๔ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๔ 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

๔ 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 

๔ 

ดีเยี่ยม 

ภาพรวม 
๔ 

ดีเยี่ยม 

 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์  มีผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา  ๒๕๖๐  
ในภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 
 



๑๐๐ 
 

๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 

 ๔.๑  ผลพัฒนาการผู้เรียน 

ทักษะที่พัฒนา 
จ านวน
ผู้เรียน          

ที่ประเมิน 

(ร้อยละ) ของผู้เรียนตามระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 

ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ๒๙๕    ๑๐๐ 

ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ๓๔๓    ๑๐๐ 

ทักษะการช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑๗๑    ๑๐๐ 

ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา ๑๖๑    ๑๐๐ 

ทักษะทางสังคม ๕๗    ๑๐๐ 

ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียม
ความพร้อมทางวิชาการ 

๑๗๙    ๑๐๐ 

ทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการหรือ
ทักษะจ าเป็นอ่ืนๆ 

๑๖    ๑๐๐ 

 
 
    



๑๐๑ 
 

 ๖.๒  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ประเภทความพิการ 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ๗ ๗ ๑๐๐ - ๐ 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ๙ ๙ ๑๐๐ - ๐ 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ๑๙๑ ๑๙๑ ๑๐๐ - ๐ 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือ
สุขภาพหรือการเคลื่อนไหว 

 
 

๑๔๗ 

 
 

๑๔๗ 
๑๐๐ 

- 

๐ 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ - - ๑๐๐ - ๐ 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและ
ภาษา 

๘ ๘ ๑๐๐ 
- 

๐ 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและ
อารมณ์ 

๒ ๒ ๑๐๐ 
- 

๐ 

บุคคลออทิสติก ๔๖ ๔๖ ๑๐๐ - ๐ 

บุคคลพิการซ้อน ๗๒ ๗๒ ๑๐๐ - ๐ 

รวม ๔๘๒ ๔๘๒ ๑๐๐ - ๐ 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - ๐ 

 
   

 
 
 
 
 

 

 

 
 



ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช ้

 

๑. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 

 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๑. โครงการนิเทศกลุ่มงานบริหารทั่วไป บุคลากรกลุ่มบริหารงานทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานใน

หน้าที่ ความรับผิดชอบ ได้ถูกต้องจากสภาพจริง 

๒. โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 

บุคลากรกลุ่มบริหารงานทั่วไปได้มีการแลกเปลี่ยนคิดเห็น ทัศนคติ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีให้เกิดข้ึน
ในองค์กร 

๓. โครงการพัฒนาวัสดุและครุภัณฑ์ การบริหารงานด้านพัสดุ   สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  โปร่งใส  ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

๔. โครงการงานระดมทุนและทรัพยากร ได้รับการสนับสนุนทุนค่าเดินทางของนักเรียนที่มารับบริการฟื้นฟูที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๕. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่ง
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อม 

อาคารเรียนและอาคารประกอบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์มีห้องเรียนที่จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ แต่ละประเภท
ความพิการ 

๖. โครงการงานอนามัยและโภชนาการ เด็กพิการสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มี
อาการเจ็บป่วยระหว่างมารับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มภายใน
ศูนย์ฯได้รับบริการยา  เวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์
รักษาพยาบาลเบื้องต้นจากตะกร้ายาเคลื่อนที่ 

๗. โครงการสัมพันธ์ชุมชน เครือข่ายและ
วิเทศสัมพันธ์ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ให้การบริการด้าน
ปรึกษา ด้านข่าวสารและด้านอาคารสถานที่ให้กับชุมชน หน่วยงาน 
องค์กรต่างๆที่ขอใช้บริการ 



๑๐๓ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

๘. โครงการการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน 

การศึกษาส าหรับคนพิการมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 

๙. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแนวทาง
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนา
ตามศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

๑๐. โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหาร
แผนงานฯ 

บุคลากรได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และบทบาทหน้าที่
ที่รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๑. โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์   

การศึกษาส าหรับคนพิการมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 

๑๒. โครงการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล
และรายงานผลกลุ่มบริหารแผนงานฯ 

ระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลภายในของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

๑๓. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาที่ชัดเจน  ถูกต้อง 

๑๔. โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากร
กลุ่มงานบุคคล 

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์จ านวน 2 คนได้รับการนิเทศติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๕. โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

งานสวัสดิการครูและบุคลากร  ด าเนินไปได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ โดยการจัดกิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ได้แก่ การเยี่ยมไข้/แสดงความเสียใจของบุคลากร การอวยพรวัน
เกิดบุคลากร กิจกรรมผูกแขนรับขวัญ แสดงความยินดีเนื่องใน
โอกาสส าเร็จการศึกษา เลื่อนต าแหน่ง และย้ายสถานที่ท างาน ตาม
ภาระ 

๑๖. โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการ

อบรมตามเกณฑ์การอบรม ในเรื่องต่างๆตามภาระงานที่ได้รับ

มอบหมาย และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๑๗. โครงการห้องเรียนสร้างสรรค์พัฒนา
เด็กพิการ 

ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กพิการ ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการดูแล ช่วยเหลือ พัฒนาเด็กพิการทีรับบริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามประเภทและศักยภาพของเด็ก
พิการ 



๑๐๔ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

๑๘. โครงการการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มและเตรียมความพร้อมภายใน
และภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ผู้ปกครอง หรือ ผู้เรียน ครูบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์มีการประชุมวางแผนการจัดท าแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล 
 

๑๙. โครงการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคน
พิการ บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้อง 

ผู้เกี่ยวข้อง ครู บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์มีความรู้ความ
เข้าใจในการพัฒนาเด็กพิการ 

๒๐. โครงการงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

คร ูบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตระหนัก
ถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีทัศนคติท่ีดี
ต่อนักเรียน และมีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน 

๒๑. โครงการงานนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

บุคลากรในกลุ่มบริหารงานวิชาการเขาใจภาระงานที่พึงปฏิบัติ  
และสามารถปฏิบัติงานได อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และมีการท างานร่วมกันระหว่างครอบครัว ครู  และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๒๒. โครงการงานบริการสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษาตามระบบคูปอง 

เด็กพิการสังกัดโรงเรียนเรียนร่วมจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ส่งขอรับสิทธิ์ 
บริการสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาเพ่ือพัฒนาตรงตามศักยภาพ  ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

๒๓. โครงการพัฒนาหน่วยบริการอ าเภอ 
18 อ าเภอของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

เด็กพิการในหน่วยบริการอ าเภอได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
อย่างสะดวก  รวดเร็ว  คล่องตัว  ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

๒๔. โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

บุคลากรกลุม่บริหารวิชาการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้เข้าอบรมและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

๒๕. โครงการกิจกรรมนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์  มีการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญต่าง ๆ ส่งผลให้นักเรียน  ผู้ปกครองและครู  ได้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ประเพณีท่ีดีงาม  ได้รับประสบการณ์เพ่ิมเติมจากการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน  รวมถึงนักเรียนได้มีประสบการณ์ในการ
ท างานร่วมกันเป็นทีม  สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้  และอยู่
ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
 



๑๐๕ 
 

 

 โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 

- ไม่มี - - 
 

๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  

       ๑) มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 จุดเด่น  ผู้เรียนมีผลการพัฒนาตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและ

แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด ตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล  
   จุดที่ควรพัฒนา ควรเน้นกระบวนการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

  ๒) มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  จุดเด่น  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า  ความคิดริเริ่ม  มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ  โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายงาน 

จุดที่ควรพัฒนา  ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการเพ่ือให้ผู้
ที่เกีย่วข้องทุกฝ่ายได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในการพัฒนาคนพิการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
  ๓) มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 จุดเด่น  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการจัดระบบและส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาหน่วยบริการอ าเภอ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ  ครอบครัว ชุมชน 
โดยใช้กลไกลเชิงพ้ืนที่และภาคีเครือข่าย  
   จุดที่ควรพัฒนา  

๑. นิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ทั่วถึง และต่อเนื่อง 
๒. ควรมีการวางแผนและนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อในการเรียนการ

สอนมากยิ่งขึ้นและจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 

 



๑๐๖ 
 

  ๔) มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 จุดเด่น  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 

อย่างชัดเจนโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
 จุดที่ควรพัฒนา ควรมีระบบการติดตามตรวจสอบ ควรให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต้น

สังกัดมีส่วนร่วมในการกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์ฯ และควรใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จาก
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และผลการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์ฯ และจากหน่วยงานต้น
สังกัด เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษให้ชัดเจน  
 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
          ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้บริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถประสานงานการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ครูและบุคลากรมีความเสียสละ อุทิศตนเพ่ือการปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ มีแหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ที่สามารถให้บริการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เข้ากับผู้เรียน และผู้ปกครองสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ มีสถานศึกษาเฉพาะความพิการที่รองรับการส่งต่อด้านการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนทรัพยากร และมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
นอกจากนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษยังได้สนับสนุนให้ครูผู้สอน จัดท าสื่อนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เพ่ือยกระดับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลการ
ประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
 
๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ  

๔.๑ สนับสนุนงานวิชาการด้านหลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 ๔.๒ สนับสนุนอัตราพ่ีเลี้ยงเด็กพิการที่เหมาะสมกับจ านวนนักเรียน 

๔.๓ สนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้องกับจ านวนคนพิการ 



 

ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๓๐/๔๕๖                                  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์                                      
                     ๔๐๐ หมู่ ๑ ต.ยางตลาด  อ.ยางตลาด 
                        จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๒๐ 

 

            ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง  เผยแพร่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

เรียน  ผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทุกแห่ง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐                      จ านวน ๑ ชุด 

                  ๒. ประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐                   จ านวน ๑ ชุด 

         ๓. แบบตอบรับ                 จ านวน ๑ ฉบับ 
      

                   ด้วย กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานั้น 
  ในการนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ด าเนินการเรียบร้อย จึงขอเผยแพร่การ
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ          
 

                 ขอแสดงความนับถือ 
  
 

                 ( นายสวุรรณ  บัวพันธ์ )    
                                          ผู้อ านวยการศนูย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์     
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ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา          
พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ และการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ปกครอง และประชาชนใน
ชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพ
ภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษา ในการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 
 ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  
 
 
   

      ( นายสุวรรณ  บัวพันธ์ ) 
                                ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 



 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

แนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ฉบับลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มีจ านวน ๔  มาตรฐาน คือ  
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
     ๑. ผลการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
           ๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ๑. ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
      ๑.๑ ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุ
ไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
         ๑.๒ ผู้เรียนได้รับบริการและเข้าถึง เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
      ๑.๓ ผู้เรียนได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อ หรือการส่งต่อ  
    ๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
          ๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
   ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
   ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุม่เป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
    ๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
    ๒.๓ การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
    ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 



  ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 
  ๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
๑.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้กับผู้เรียนสอดคล้องกับความต้องการ

จ าเป็นเฉพาะบุคคลอย่างเป็นระบบ 
๑.๒ ให้ผู้เรียนหรือผู้ที่ทีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อจัดท าแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 

๑.๓ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยได้ปฏิบัติจริงตามศักยภาพของผู้เรียน ด้วยเทคนิค วิธีการ 
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

๑.๔ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการทักษะด้านต่างๆ 
๑.๕ จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความ

ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 ๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น (มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ สหวิทยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม) 
       ๒.๑ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดการเรียนการสอน 
       ๒.๒ ชุมชนมีส่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็น หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 
 ๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
    ๓.๑  ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
    ๓.๒  มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
    ๓.๓  ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการ
สอน 
    ๓.๔  ผู้ปกครอง หรือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
    ๓.๕  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้พัฒนาผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
  สถานศึกษาใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด

กาฬสินธุ์ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
-------------------------------------------------------- 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศ ณ 
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่าง
ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษา ไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการ
มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์  ผู้ปกครองและ
ประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาการ
ประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ประกาศค่าเป้าหมายการพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ และการประเมินคุณภาพภายใน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
    
   ประกาศ ณ วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 

( นายสุวรรณ  บัวพันธ์ ) 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 



ก าหนดค่าเป้าหมาย 
แนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
  ๑. ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
       ๑.๑ ผลการพฒันาศักยภาพของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว 
       ๑.๒ ผู้เรียนได้รับบริการและเข้าถึง เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
       ๑.๓ ผู้เรียนได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อ หรือการส่งต่อ  
๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
       ๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ระดับ ๔ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
ทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
    ๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง   
    ๒.๓ การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
    ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ระดับ ๔ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

     ๑.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้กับผู้เรียนสอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นเฉพาะบุคคลอย่างเป็นระบบ 

ระดับ ๔ ดีเยี่ยม 



มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 

๑.๒ ให้ผู้เรียนหรือผู้ที่ทีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อจัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวที่
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

๑.๓ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยได้ปฏิบัติจริงตามศักยภาพของผู้เรียน ด้วยเทคนิค 
วิธีการ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

๑.๔ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการทักษะด้านต่างๆ 
๑.๕ จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและ

ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น (มี
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ สหวิทยากร และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
    ๒.๑ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 
    ๒.๒ ชุมชนมีส่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็น หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 
    ๓.๑  ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
    ๓.๒  มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
    ๓.๓  ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการ
จัดการเรียนการสอน 
    ๓.๔  ผู้ปกครอง หรือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
    ๓.๕  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองหรือผู้ที่เก่ียวข้องน าไปใช้พัฒนาผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  
๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. จดัท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพและมาตรฐานของ สถานศึกษา 
๓. จัดระบบบริหารสารสนเทศ 
๔. ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๕. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๖. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๗. จัดท ารายงานประจ าปีทีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับ ๔ ดีเยี่ยม 



มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 

๘. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
ของชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบตอบรับประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
---------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานศึกษา............................................................... ...........................................................................................  
ที่อยู่...................................................................................................................... ...................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์....................................................โทรสาร.................................................... .................................. 
 ได้รับเอกสารประกาศประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมาย
การพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าได้ศึกษาและได้น าเอกสารไปใช้เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาและน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในหน่วยงานแล้วมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ๑.จัดท าการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามรูปแบบทีห่น่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
          ดีมาก            ดี           พอใช้                ปรับปรุง 
 ๒.ข้อมูลเนื้อหาในเอกสารการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
                            ดีมาก            ดี            พอใช้                ปรับปรุง 
 ๓. ข้อมูลสารสนเทศมีประโยชน์สามารถน ามาใช้ในหน่วยงานได้ 
         ดีมาก            ดี            พอใช้                ปรับปรุง 
 
ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................... ........... 
 
        ลงชื่อ                         ผู้ตอบ 
           ( .................................... ) 
       ต าแหน่ง .......................................................... 
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ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2560 

มาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
/แผนการศึกษาชาติ  

/แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 

นโยบาย/กลยุทธ์  
สศศ. 2560 

บริบท พันธกิจ เป้าประสงค์ 
หลัก กลยุทธ์ ของ

สถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
พ.ศ. 2560-2579  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียง”  
หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า 
“ม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน  
  1) พัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต  
  2) การยกระดับการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และท่ัวถึง  

 วิสัยทัศน์ (Vision)   
คนพิการและเด็กด้อยโอกาส
เข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและมี
คุณภาพ ด้วยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน  
 
พันธกิจ (Mission) 
1. เสริมสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง เสมอภาค ด้วย
วิธีการและรูปแบบที่ 
หลากหลาย  
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามหลักสูตร และส่งเสริม

บริบท 
สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมใน
การให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มสำหรับเด็กพิการ
ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบ
ความพิการจนถึงสิบแปดปี   
โดยมีการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
ผู้เรียนและบริบทของชุมชน  
มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอก มีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ และได้ลงมือปฏิบัติจริง 
โดยความร่วมมือจากทุกภาค

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 
  1.1 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
ผลการพัฒนาตามที่กำหนดไว้ 
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล หรือ แผนการให้ บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
  1.2 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช หรือ
เขา้ถึงเทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวก สื่อ สิ่งอํานวย
ความสะดวก บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา    
  1.3 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
ความพร้อมในการส่งต่อหรือ 

ประเด็นพิจารณา 
1. ผลพัฒนาการของผู้เรียน  
  1.1 ผู้เรียนมีผลการพัฒนาตามท่ี
กำหนดไว้ ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้ 
บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว    
  1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ใช หรือเขา้ถึงเทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวก สื่อ สิ่งอํานวยความ
สะดวก บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  
  1.3 ผู้เรียนมีความพร้อมในการ 
ส่งต่อ หรือ การเปลี่ยนผ่าน  
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2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 
ผู้เรียน  
  2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
  2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย  
  2.3 การยอมรับที่จะอยู่รว่มกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย     
  2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และ
ลักษณะจิตสังคม 

  3) ปลูกฝังระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค ์ 
  4) การสร้างเสริมให้คนมีสุข
ภาวะที่ดี  
  5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของ
ครอบครัวไทย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม  
  1) สร้างความม่ันคงและการลด
ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและ
สังคม  
  2) พัฒนาระบบบริการและ
ระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
  3) มีสภาพแวดล้อมและ
นวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิต

ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 
ประการ  
3. พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความรู้
ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
ศาสตร์เฉพาะทาง  
4. พัฒนาระบบสื่อ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และเหมาะสมกับความ 
ต้องการของผู้เรียน  
5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมา 

ส่วน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถดำรงชีวิตได้อย่าง
อิสระตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล  
 
วิสัยทัศน์   
“ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดกาฬสินธุ์เป็น
สถานศึกษาท่ีมีความเข้มแข็ง
ทันสมัยเป็นที่ยอมรับ ของ
สังคมและชุมชน โดยมุ่ง
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ให้มีศักยภาพและสามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างมี ความสุข”   
 
พันธกิจ    
1. ส่งเสริม สนับสนุนและ

การเปลี่ยนผ่าน 
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
  2.1 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  2.2 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 
  2.3 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
การยอมรับที่จะอยู่รว่มกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย   
  2.4 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี 
สุขภาวะทางร่างกาย และ
ลักษณะจิตสังคม 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

ในสังคมสูงวัย  
  4) สร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันทางสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน  
  5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้
เป็นกลไกในการสนับสนุนการ
พัฒนา 
 
แผนการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2560 -2579  
วิสัยทัศน์  
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเปน็สุข 
สอดคล้อง กับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการ

ภิบาล และการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน  
เป้าประสงค์ (Goal)  
1. คนพิการและเด็กด้อย
โอกาส เข้าถึงบริการทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมเท่า
ถึง ด้วยรูปแบบและ วิธีการ
ที่หลากหลาย  
2. คนพิการและเด็กด้อย
โอกาสได้รับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ด้าน
ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ 
และทักษะชีวิตรวมถึง
คุณธรรมจริยธรรม และ
สามารถดำเนินชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีความสุข ตามหลัก

พัฒนาการจัดการศึกษา ของ
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้
สามารถจัดการศึกษาได้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ  
2. ปรับปรุง พัฒนาระบบการ
บริหารการจัดการศึกษาพิเศษ 
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่  
ปราศจากอุปสรรคพร้อมทั้ง
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
3. ส่งเสริมการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาและส่งเสริมทักษะ
ด้านอาชีพโดย วิจัย พัฒนา
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนให้

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ ที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน     
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา     
  1) การวางแผนและ
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน  
ทุก กลุ่มเป้าหมาย และ
ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม    
  2) การวางแผนและ
ดำเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

 ประเด็นการพิจารณา 
1. การมีเปา้หมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน  
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา  
  2.1 การวางแผนและดําเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของ 
ผู้เรียน ทุกกลุ่มเปา้หมาย และ
ดำเนินการอย่างเปน็รูปธรรม  
  2.2 การวางแผนและดําเนินงาน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
  2.3 การวางแผนการบริหารและ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง
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เป็นระบบ  
  2.4 การวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ  
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และ
ไดม้าตรฐาน  
4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษา 

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 
21”  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการ
ศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคม
และประเทศชาติ  
  1. คนทุกช่วงวัยมีความรักใน
สถาบันหลักของชาติและยึดมั่น
การปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ ได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ   

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะ
เฉพาะทาง มีประสบการณ์ 
ทางศาสตร์การศึกษาพิเศษ 
และการศึกษาสงเคราะห์  
4. ระบบสื่อ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา
พิเศษและการศึกษา
สงเคราะห์ มีคุณภาพและ 
สอดคล้องเหมาะสมกับ
ความต้องการจำเป็นของ
ผู้เรียน  
5. ระบบบริหารจัดการของ

คนพิการประกอบอาชีพ
พ่ึงตนเองได้ มีคุณธรรม และ
อยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข   
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้คน
พิการ ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์กรเอกชน ร่วมกัน
พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใน
การจัดการศึกษา   
เป้าประสงค์  
1. คนพิการในจังหวัด
กาฬสินธุ์ได้รับการจัด
การศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ  
2. มีระบบการบริหารการจัด
การศึกษาพิเศษที่มี

  3) การวางแผนและการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ     
4) การวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ    
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษา ให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน    
4. การกำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

  3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา
การดูแลและป้องกันจากภัย
คุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่   
  4. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม ทาง
เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
  1. ผู้เรียนมีทักษะและ
คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมือง
ไทยและทักษะและคุณลักษณะ ที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
   2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้
ความสามารถและสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษา และ

สถานศึกษาเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลและเน้นการมี
ส่วนร่วมของทุก ภาคส่วน  
 
กลยุทธ์ (Strategic 
Formulation)  
1. การเพิ่มโอกาสให้คน
พิการและเด็กด้อยโอกาส 
เข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง ครอบคลุม และ
เต็มตามศักยภาพ เหมาะสม
กับอัตลักษณ์แห่งตน  
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด้านหลักสูตร และการ
จัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

ประสิทธิภาพ ส่งผลให้คน
พิการได้รับบริการอย่าง ทั่วถึง  
3. มีชุมชนเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ด้านการศึกษาพิเศษ 
ส่งผลให้คนพิการสามารถ
พ่ึงตนเองได้และอยู่ ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ร่วมกัน   
ยุทธศาสตร์  
1. การเพ่ิมโอกาสให้คนพิการ
และเด็กด้อยโอกาส เข้าถึง
บริการทางการศึกษา อย่าง
ทั่วถึง ครอบคลุมและเต็มตาม
ศักยภาพ เหมาะสมกับ 
อัตลักษณ์แห่งตน  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. การมีกระบวนการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วม    
2. การจัดการเรียนการสอนที่
ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น    
3. การตรวจสอบและประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 

 ประเด็นการพิจารณา  
1. การมีกระบวนการเรียนการสอน
ที่สร้างโอกาสให้ ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม  
  1.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้ กับผู้เรียน
สอดคล้องกับความ ต้องการจําเป็น
พิเศษเฉพาะบุคคลอย่างเปน็ระบบ  
  1.2 ให้ผู้เรียนหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือจัดทำแผนการ
จัด การศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ 
แผนการให บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว ที่สอดคล้องกับความ
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ต้องการจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล  
  1.3 เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนเรียนรู้ 
โดยได ้ปฏิบัติจริงตามศักยภาพของ
ผู้เรียนด้วยเทคนิค วิธีการ และใช้ 
แหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลาย  
 1.4 จัดกิจกรรมให ้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ โดยเชื่อมโยงบูรณาการ
ทักษะด้านต่างๆ  
  1.5 จัดให้ ผู้เรียนได้ เรียนรู้ โดย
ใช้ เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวก (Assistive Technology) 
สื่อ เทคโนโลยี บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตาม
ความต องการจําเป็นพิเศษของ 
ผู้ เรียนแต่ละบุคคล  
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึด
โยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  

มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ตามศักยภา 
   3. สถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/
กระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
   4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตำรำเรียน 
นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มี
คุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเขา้ถึงได้โดยไม่
จำกัดเวลาและสถานที่  
   5. ระบบและกลไกการวัด การ
ติดตามและประเมินผลมี
ประสิทธิภาพ   
   6. ระบบการผลิตครู อาจารย ์
และบุคลากรทางการศึกษาได้
มาตรฐานระดับสากล  

3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้
สามารถจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการและ 
เด็ก ด้อยโอกาสได้อย่างมี
คุณภาพ  
4. พัฒนาระบบสื่อ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษาพิเศษและ
การศึกษาสงเคราะห์ให้มี 
คุณภาพและเหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้เรียน  
5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ ตามหลักธรรมา 
ภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน  
จุดเน้นการดำเนินงาน  

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด้านหลักสูตร และการจัดการ
เรียนรู้อย่างหลากหลายตาม
หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้
สามารถจัดการศึกษาสำหรับ
คนพิการและ เด็กด้อยโอกาส
ได้อย่างมีคุณภาพ  
4. พัฒนาระบบสื่อ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับ
ความ ต้องการของผู้เรียน  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาลโดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   
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  2.1 จัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้ 
เรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียน
การสอน  
  2.2 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น หรือร่วมจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง 
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
3. การตรวจสอบและประเมิน
ความกา้วหน้าพัฒนาการของ 
ผู้เรียนตามศักยภาพอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ  
  3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง    
  3.2 มีข้ันตอนตรวจสอบและ
ประเมินอย่างเปน็ระบบ  
  3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับ

   7. คร ูอาจารย ์และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐาน   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้าง
โอกาส ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา   
  1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาส
และความเสมอภาคในการเขา้ถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ   
  2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
  3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและ
สารสนเทศทางการศึกษาที่
ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัด

1. ด้านคนพิการและ 
เด็กด้อยโอกาสเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมี
คุณภาพ  
2. ด้านหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้  
3. ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
4. ด้านการทดสอบ การ
ประเมิน การประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  
5. ด้านพัฒนากำลังคนและ
งานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ  
6. ด้านสื่อ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา  

กลยุทธ์   
1. ขยายโอกาสและบริการ
ทางการศึกษาให้แก่คนพิการ
อย่างทั่วถึง    
2. ส่งเสริม การศกึษาวิจัย  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ  และ
มาตรฐานหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การ
จัดการศึกษาพิเศษและ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) แผนการสอน 
เฉพาะบุคคล (IIP) และ
แผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว (IFSP) 
บริการสื่อ สิ่งอำนวยความ 
สะดวก และความช่วยเหลือ
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เป้าหมายและการจัดการเรียนการ
สอน  
  3.4 ผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข 
องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล  
  3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแกผู่้ 
ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องนําไปใช้ 
พัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาการติดตามประเมิน
และรายงานผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการ
ศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และนำแนวคิดตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ  
   2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้และ
สื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

7. ด้านการบริหารจัดการ 
 

อ่ืนใดทางการศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ
การศึกษาแบบเรียนรู้ตลอด 
ชีวิต    
3. สร้างความเข้มแข็งด้านการ
บริหารจัดการให้แก่หน่วยงาน
ที่จัดการศึกษาสำหรับ 
คนพิการอย่างมี คุณภาพ       
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ 
คนพิการ ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรเอกชน ร่วมกันพัฒนา
และสร้างความรู้ในการจัด
การศึกษา   
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มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

   3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรมด้านการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อม   
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการศึกษา   
   1. โครงสร้าง บทบาท และ
ระบบการบริหารจัดการ
การศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้   
   2. ระบบการบริหารจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา  
   3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาที่

จุดเน้น  
1. ด้านคนพิการและเด็กด้อย
โอกาสเข้าถึงโอกาสทางการ
ศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ  
2. ด้านหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้  
3. ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
4. ด้านการทดสอบ การ
ประเมิน การประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา  
5. ด้านพัฒนากำลังคนและ
งานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ  
6. ด้านสื่อ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา  
7. ด้านการบริหารจัดการ 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 
การใช้ระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

ประเด็นการพิจารณา  
   สถานศึกษาใช้ระบบการประกัน
คุณภาพภายในเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และ
แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้  
1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  
2. จัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพและ
มาตรฐานของสถานศึกษา  
3. จัดระบบบริหาร และสารสนเทศ 
4. ดำเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา  
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มาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
/แผนการศึกษาชาติ  

/แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 

นโยบาย/กลยุทธ์  
สศศ. 2560 

บริบท พันธกิจ เป้าประสงค์ 
หลัก กลยุทธ์ ของ

สถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายใน ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
7. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน  
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน 
หนว่ยงาน ภาครัฐ และเอกชน 

ตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชนและพ้ืนที่  
   4. กฎหมายและรูปแบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางการ
ศึกษารองรับลักษณะ ที่แตกต่าง
กันของผู้เรียน สถานศึกษา และ
ความต้องการกำลังแรงงานของ
ประเทศ   
   5. ระบบบริหารงานบุคคลของ
คร ูอาจารย ์และบุคลากร
ทางการศึกษามีความเป็นธรรม
สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ   
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มาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
/แผนการศึกษาชาติ  

/แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 

นโยบาย/กลยุทธ์  
สศศ. 2560 

บริบท พันธกิจ เป้าประสงค์ 
หลัก กลยุทธ์ ของ

สถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564)  
วิสัยทัศน์  
“มุง่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่
คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความสุขในสังคม”  
พันธกิจ  
  1. ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/
ประเภทสู่สากล  
  2. เสริมสร้างโอกาสการเขา้ถึง
บริการทางการศึกษาของ
ประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม    
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
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การวิเคราะห์ค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ                                                               
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ ์

 

 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ                                                                                                                                
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                                                                                                             

กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                                                                   
ปีการศึกษา 2560 





























แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
 
 

ที ่ ชื่อเอกสารอ้างอิง QR code 
๑ คู่มือหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็ก

พิการศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
 
 
 

 

 

๒ แนวทางการจัดกิจกรรม ตามหลักสูตรให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม ส าหรับเด็กพิการ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
 
 

 
๓ แผนปฏิบัติการกลุ่มงานบริหารวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 

 

๔ แผนปฏิบัติการกลุ่มงานบริหารท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

 



ที ่ ชื่อเอกสารอ้างอิง QR code 
๕ แผนปฏิบัติการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๖ แผนปฏิบัติการกลุ่มงานบริหารบุคคล ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

 

๗ ปฏิทินปฏิบัติงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๘ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

 

๙ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

 



ที ่ ชื่อเอกสารอ้างอิง QR code 
๑๐ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๑๑ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารบุคคล ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

 

๑๒ คู่มือปฏิบัติงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๑๓ คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

 

๑๔ คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

 



ที ่ ชื่อเอกสารอ้างอิง QR code 
๑๕ คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๑๖ คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารบุคคล ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

 

๑๗ ค าส่ังปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

 

๑๘ ค าส่ังปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

 

๑๙ ค าส่ังปฏิบัติงานกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

 



ที ่ ชื่อเอกสารอ้างอิง QR code 
๒๐ ค าส่ังปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารบุคคล ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 

 

๒๑ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทาการศึกษา 
วอลดอร์ฟ 

ช่วงอายุแรกเกิด – ๖ ปี ภาคเรียนท่ี 1 

 

 

 ช่วงอายุแรกเกิด – ๖ ปี ภาคเรียนท่ี 2 

 

ช่วงอายุ ๗ – ๑๒ ปี ภาคเรียนท่ี 1 

 



ที ่ ชื่อเอกสารอ้างอิง QR code 
ช่วงอายุ ๗ – ๑๒ ปี ภาคเรียนท่ี 2 

 

ช่วงอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป ภาคเรียนท่ี 1 

 

ช่วงอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป ภาคเรียนท่ี 2 

 

๒๒ สรุปผลการประเมินผลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP)  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๒๓ สรุปรายการท่ีได้รับรางวัลของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดกาฬสินธ์ุ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 



ที ่ ชื่อเอกสารอ้างอิง QR code 
๒๔ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการแผนปฏิบัติการประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๒๕ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน 
เปล่ียนพ่อแม่เป็นครู ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
 

 

๒๖ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีแหล่ง
เรียนรู้และส่ิงแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 
 

 

 

 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 

  



 

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ปีการศึกษา 2560 

 
ฉบับที่ เร่ือง วัน เดือน ป ี

1 โครงการอบรมสร้างอาชีพ 
เพาะเห็ดเพื่อการดำรงชีพอย่างยั่งยืน 

วันท่ี 26-27 มิถุนายน 2560   

2 
รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 
ผลงานระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขาส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

วันท่ี 26 มิถุนายน 2560 

3 
ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำพระองค์  
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 

4 
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

วันท่ี 26 ตุลาคม 2560 
 

5 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  
ศึกษาดูงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี 

วันท่ี 12 ตุลาคม 2560 
 

6 พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต วันท่ี 23 ตุลาคม 2560 

7 
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 

วันท่ี 23 ตุลาคม 2560 

8 
ต้ังองค์กฐินสามัคคี เพื่อร่วมสร้างพระมหาเจดีย์  
วัดป่ามัชฌิมวาส จังหวัดกาฬสินธุ์ ถวายเป็นพระราชกุศล 
แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

วันท่ี 6 ตุลาตม 2560   

9 กิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 

10 
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 34 
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “กาฬสินธุ์เกมส์” 

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 

11 
อำเภอเคล่ือนท่ี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
กาฬสินธุ์ หน่วยบริการห้วยเม็ก 

วันท่ี 7 ธันวาคม 2560 

12 
ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  
ประจำปี 2560 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2560  

13 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม 
 ศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2560 

14 
เจมส์ เคเบิ้ล ทีวี  ถ่ายรายการ ท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 

วันท่ี 21 ธันวาคม 2561 

15 
โครงการคุณธรรม จริยธรรม 
ณ วัดป่ามัชฌิมวาส  

วันท่ี 27 – 29 ธันวาคม 2560 



ฉบับที่ เร่ือง วัน เดือน ป ี

16 
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2561 

วันท่ี 27 ธันวาคม 2560 
 

รวม 16 ฉบับ  
 

  





 

  





 

  



 



 

 

 

  





 

  





 

  





 

  





 

  





 

  



 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 

  



งานประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ปีการศึกษา 2560  https://www.sks.go.th/ 

 
ฉบับที่ เร่ือง วัน เดือน ป ี

1 
โครงการอบรมสร้างอาชีพเพาะเห็ดเพื่อการดำรงชีพ
อย่างยั่งยืน โดยศูนย์บริการคนพิการ  

วันท่ี 26-27 มิถุนายน 2560 

2 
กิจกรรมรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อสาน
ต่อแก้ปัญหายาเสพติด”  

วันท่ี 26 มิถุนายน 2560 

3 ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558  วันท่ี 26 มิถุนายน 2560 

4 
กิจกรรมเสริมทักษะ “ศิลปบำบัด” สร้างสรรค์งาน
ศิลปะด้วยสองมือน้อยๆ (พับดอกบัว)  

วันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 

5 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  วันท่ี 7 กรกฎาคม 2560  

6 
คุณวรรณวิไล นาสินเพิ่ม มอบขนมและเครื่องด่ืมให้กับ
เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2560 

7 
นิเทศและแนะนำกิจกรรมการเรียนการสอนภายในศูนย์ 
ณ ศูนย์เจ็บป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  

วันท่ี 13กรกฎาคม 2560  

8 
เมตตาจิต ทีมงานพัชระ 1 นำทีมโดย ผู้จัดการเจ๊ียบ 
และคุณพงศ์ปกรณ์(โก้) เนื่องในวันคล้ายวันเกิด  

วันท่ี 14กรกฎาคม 2560 

9 กิจกรรมเสริมทักษะ ศิลปบำบัด วันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 

10 โครงการเก้าอี้พาสุข วันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 

11 
ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน ของจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งท่ี  

วันท่ี 20 กรกฎาคม 2560  

12 ศูนย์บริการอำเภอหนองกุงศรี ร่วมบริจาคโลหิต วันท่ี 25 กรกฎาคม2560 

13 
 ปลูกต้นไม้ประจำพระองค์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 65 พรรษา 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 

14 การเเข่งขันกีฬาทักษะกลไก ปี 2560 วันท่ี 3 สิงหาคม 2560 

15 
“ผู้ใหญ่ใจดี” คุณแม่แจ่มจันทร์ ลี มอบทีวีและไก่KFC 
ให้แก่นักเรียนของหน่วยบริการสมเด็จ  

วันท่ี 3 สิงหาคม 2560 

16 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและกีฬาสเปเชียลโอลิมปิก 
ประจำปี 2560 

 
 
 

วันท่ี 11สิงหาคม 2560 

17 ร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ วันท่ี 13 ตุลาคม 2560 



ฉบับที่ เร่ือง วัน เดือน ป ี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร 1 ปี  

18 
ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวนั 
ปิยมหาราช 

ในวันท่ี 23 ตุลาคม 2560  

19 

ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตรณ  

วันท่ี 26 ตุลาคม 2560 
 

รวม 19 ฉบับ  

 

  

https://www.sks.go.th/%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2/


ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมสร้างอาชีพเพาะเห็ดเพื่อการ

ดำรงชีพอย่างยั่งยืน โดยศูนย์บริการคนพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่ออบรมให้

ความรู้ความเข้าใจและทักษะกระบวนการเกี่ยวกับวิธีการเพาะเห็ดให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
กิจกรรมรณรงค์ และเพื่อร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้ต่อพสก

นิกรชาวไทย กิจกรรมรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพอ่สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” ณ สนาม

หน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัล 

MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 ผลงานระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขาส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ครูได้พานักเรียนทำกิจกรรมเสริมทักษะ “ศิลปบำบัด” สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยสองมือน้อยๆ (พับ

ดอกบัว) เพือ่เสริมสร้างทักษะ ความรู้ในด้านต่างๆ ของเด็กๆ ให้เพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมถวายภัตตาหารเช้า ณ วัดป่ามัชฌิมาวาส อำเภอเมือง จังหวัด

กาฬสินธุ์ และร่วมกันถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัย เคร่ืองไทยธรรม ณ วัดขวัญเมือง อำเภอ

ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และวัดสามัคคีดงบ่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในวัน

อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อทะนุบำรุงศาสนาและทำจิตใจให้สะอาด ผ่องใส บริสุทธิ์ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
คุณวรรณวิไล นาสินเพิ่ม มอบขนมและเคร่ืองด่ืมให้กับเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

กาฬสินธุ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



รองฯ ภัทรนันท์ อิงภู (รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์) และ อาจารย์ปนัดดา  

อามาตย์สมบัติ ได้ออกมานิเทศและแนะนำกิจกรรมการเรียนการสอนภายในศูนย์ ณ ศูนย์เจ็บปว่ยเร้ือรัง 

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และช้ีแนะการทำมาตรฐานของศูนย์การเรียนให้พัฒนายิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
เมตตาจิต ทีมงานพัชระ 1 นำทีมโดย ผู้จัดการเจี๊ยบ และคุณพงศ์ปกรณ์(โก้) เนื่องในวันคล้ายวันเกิด และ

ได้มอบขนม นม น้ำผลไม้ และอีกมากมาย แก่เด็กๆ และผู้ปกครองในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

กาฬสินธุ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
นักเรียนทำกิจกรรมเสริมทักษะ “ศิลปบำบัด” สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยสองมือน้อยๆ (ดอกไม้วิเศษ) จาก

วัสดุเหลือใช้ (ลอตเตอร่ีเก่า) เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ในด้านต่างๆ ของเด็กๆ ให้เพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเก้าอี้พาสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
หน่วยบริการเมืองร่วมกับพันธมิตรหน่วยบริการสหัสขันธ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ของจังหวัดกาฬสินธุ์คร้ังที่ 10 ณ โรงเรียน
ชุมชนหนองสอวิทยาคาร ตำบลลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ศูนย์บริการอำเภอหนองกุงศรี ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเปน็พระราชกุศล ร่วมกับภาคีเครือข่ายอำเภอ

หนองกุงศรี 

 

  



 
 
คณะครู บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำพระองค์ เนื่องใน

โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเเข่งขันกีฬาทักษะกลไก ปี 2560ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

 

 



 
“ผู้ใหญ่ใจดี” คุณแม่แจ่มจันทร์ ลี มอบทีวีและไก่KFC ให้แก่นักเรียนของหน่วยบริการสมเด็จ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและกีฬาสเปเชียลโอลิมปิก ประจำปี 
2560 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และ

บุคลากร ได้เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช บรมนาถบพิตร 1 ป ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และ

บุคลากร ได้เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวัน ปิยมหาราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และ
บุคลากร ได้เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตรณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



 



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

 



 

คณะท ำงำน 
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 นายมานิตย์  ค างาม 
คณะกรรมกำร 
 นายสุวรรณ  บัวพันธ์ 
 นายภัทรนันท์  อิงภู 
 นางพิกุล  หินวิเศษ 
 นางสาวคุณาพร บัวพันธ์ 
 นางสาวศรัญญา  ขานหยู 
  
คณะท ำงำนรับผิดชอบรำยมำตรฐำน 

๑) มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

 นางพิกุล  หินวิเศษ 
 นางสาวลลิดา ศรีมหาไชย 
 นางสาวอัญชิสา ช านาญ 
 นางสาววราภรณ์ อุตรโส 
  นางสาวโสรยา อินพรม 
  นางสาวเอ้ือมพร นาถวิล 
  นางสาวพนิดา ภูขันสูง 
  นางสาวน้ าฝน บัวผัน 

๒) มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 นางสาวคุณาพร  บัวพันธ์ 
 นางกุลทวี  พลขันธ์ 
 นางสาวธีรภรณ์  ศรีอนันต์ 
 นายอรรควุฒิ  คัดทะจันทร์ 
  นางสาวรวิวรรณ กองสอน 
 นางสาวมัณฑนา มัศยามา 



 

 นางช่อทิพย์  นาถเหนือ 
  นางสาวละมัย อุทัยแพน 
  นางนิภารัตน์ ถาเหลา 

๓)  มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 นางปนัดดา  อามาตย์สมบัติ 
 นางสาวประไพพักตร์  ทัตสอย 
 นางปิยวรรณ ทองดี 
 นางสาวนิภาพรรณ เทียมสกุล 
 นายชัยยงค์ พยัคฆ์ทอง 
 นางสาวธัญญารัตน์ ค ายุธา 
  นางสาวพัชรา พิมพ์สิน 
  นางสาวศมนยา จะแรมรัมย์ 

๔)  มำตรฐำนที่ ๔ ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 

 นายภัทรนันท์  อิงภู 
 นางสาวศรัญญา  ขานหยู 
 นางสาวนฤมล  โสภาชัย 
 นางณัฐมน  กอหาร 
 นางสาวชนาพร  ภูพิลา 
 นางสาวเมธิกา  เทพศรีหา 
 นางสาวรสนันท์  หน่อสีดา 
  นายทนงศักดิ์ พุทไธสงค์ 
  นายณรงค์กร อธิสุมงคล 
 


