
๑ 

 

ตอนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ท่ีต้ัง ๕๕/๑ หมู่ ๔ ต าบล ม่วงหมู่ อ าเภอเมือง   
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทร ๐๓๖-๕๕๑๑๐๕ โทรสาร ๐๓๖-๕๕๑๑๐๖   
E-mail:psecsingburi@hotmail.com Website:www.specialssingburi.org 
เนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๑๐ ตารางวา เขตพื้นท่ีบริการท้ัง๖ อ าเภอ ภายในจังหวัดสิงห์บุรี 
 
 ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
 ด้วยคณะรัฐมนตรีใช้มติเมื่อวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรม
สามัญศึกษาด าเนินการจัดต้ังศูนย์การศึกษาเพื่อคนพิการประจ าจังหวัด เพื่อการจัดการศึกษาในลักษณะ
ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการอายุ ๐-๑๙ ปี สนับสนุนในด้านการ
เรียนการสอน การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกส่ือการให้บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
ตลอดจนการจัดครูเดินสอนแก่คนพิการ และสถานศึกษาได้ประกาศอนุมัติจัดต้ังจากกระทรวงศึกษาธิการ        
เมื่อวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เป็นสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่ท่ี ๕๕/๑ หมู่ ๔ ต าบลม่วงหมู่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ โดยมี นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
 ศูนย์การศึกษาพิ เศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี   ได้รับการประสานจาก  นายจงกล  บัวเกษ  
ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี  ซึ่งรับผิดชอบดูแลในการจัดต้ังศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยนายมงคลธร บัวประทุม  ผู้อ านวยการสามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ขอให้ โรงเรียน
ในสังกัด กรมสามัญศึกษา  เตรียมสถานท่ีท าการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด (ช่ัวคราว)  โดยได้รับ
ความสนับสนุนจาก  นายคมสัน  ทองประเสริฐ  ผู้อ านวยการโรงเรียนอินทร์บุรี (๒๕๔๓) ให้ความ
อนุเคราะห์ใช้สถานท่ี โรงเรียนอินทร์บุรี  จัดต้ังศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
 ปี ๒๕๔๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  ต้ังอยู่ (ภายใน)โรงเรียนอินทร์บุรีต าบล
อินทร์บุรี  อ าเภออินทร์บุรีโดยใช้สถานท่ีท าการและการบริการผู้พิการ  ซึ่งได้ขยายการให้บริการเพิ่มขึ้น จึง
ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานท่ีเพิ่มเติม  จากนายปราโมทย์ วุฒิวิชญานันต์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอินทร์
บุรี (๒๕๔๔) 
 ปี  ๒๕๔๕ จังหวัดสิงห์บุรี  ได้ประสบอุทกภัยท าให้ศูนย์ฯ ไม่สะดวกในการให้บริการช่วยเหลือผู้
พิการ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานท่ีท าการ  ต้ังอยู่ (ภายใน) โรงเรียนสิงห์บุรี  ต าบลบางมัญ  อ าเภอ
เมืองโดยใช้สถานท่ีท าการของส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีเป็นการช่ัวคราว และขณะเดียวกัน 
ได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านผู้อ านวยการ  มงคลธร  บัวประทุม  ผู้อ านวยการสามัญศึกษาจังหวัด
สิงห์บุรี  ด าเนินการประสานขอใช้สถานท่ี  อาคารศึกษาธิการจังหวัดหลังเดิมซึ่งเป็นอาคารไม้ยกพื้นสูง ๑ 
ช้ัน  เป็นสถานท่ีท าการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
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๒ 

 

 ปี ๒๕๔๖-๒๕๔๙  โดยในปี ๒๕๔๖  ทางศูนย์ฯ ได้ด าเนินการหาท่ีราชพัสดุ  ภายในเขตจังหวัด
สิงห์บุรี  เพื่อด าเนินการจัดต้ังเป็นสถานท่ีถาวรต่อไป  โดยความร่วมมือจาก ธนารักษ์จังหวัดสิงห์บุ รี (ร.ต. 
เฉวียง  จินาพันธ์ ) และสามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี  (นายมงคลธร  บัวประทุม) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี (นายวรทัศน์  รุ่งเรือง)  ได้ด าเนินการเจรจาทางส านักงานประมงน้ าจืดจังหวัดสิงห์บุรี ขอ
ความอนุเคราะห์พื้นท่ีท่ีได้ครอบครองและได้ใช้ประโยชน์ จ านวน  ๔๓ ไร่เศษ  คืนให้กับทางธนารักษ์
จังหวัดสิงห์บุรี  โดยทางศูนย์ฯ  ได้ด าเนินการจัดท าแบบขอให้พื้นท่ี จ านวน  ๘  ไร่  ๒ งาน  ๑๐  ตราราง
วา  จากแปลงดังกล่าวข้างต้น จนกระท่ังปี ๒๕๔๙  ธนารักษ์พื้นท่ีจังหวัดสิงห์บุรีได้อนุญาตให้ศูนย์ฯใช้ท่ีราช
พัสดุแปลงข้างต้น เป็นท่ีต้ังท าการ จนมีการพัฒนาถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

 
 
 



๔ 

 

 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 
 ๑)  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  ช่ือ – สกุล นายวรทัศน์  รุ่งเรือง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัณฑิตการบริหารการศึกษา   สาขา  บริหารการศึกษา         โทรศัพท์  ๐๘๑-
๐๓๕๑๕๙๓    e-mail -   Catsing@Gmail.com  ด ารงต าแหน่งท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษแห่งนี้      ต้ังแต่  ๑  
เมษายน  ๒๕๔๕  จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  ๑๓ ปี  ๑ เดือน 
 
 ๒)  รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  จ านวน   ๑ คน  ได้แก่ 
  ๒.๑  ช่ือ – นามสกุล นายเนื่อง  โตเขียว  วุฒิการศึกษาสูงสุด รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต 
สาขา รัฐประศาสนศาตตรมหาบัณฑิต     โทรศัพท์ ๐๘๙๒๗๑๘๙๔๓ e-mail   tuasungto@hotmail.com    
รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล    และก ากับดูแลกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ   กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ และกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓ 
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๕ 

 

๓.  ข้อมูลนักเรียน  ( ณ  วันที่  ๓๐  มกราคม ๒๕๕๘) 
 ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน     คน (นักเรียนพิการที่รับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน๑๐๑ คน   นักเรียนพิการที่รับบริการในโรงเรียนเรียนร่วม      -  คน 
 ๒) จ านวนนักเรียนจ าแนกตามประเภทความพิการ 

       หมายเหตุ  นักเรียนจ าแนกตามประเภทความพิการ หมายถึง นักเรียนพิการที่รับบริการในศูนย์   
การศึกษาพิเศษและรับบริการที่บ้าน 
 ๓) จ านวนนักเรียนจ าแนกตามกลุ่มเปูาหมายบริการสาธารณะ 

ท่ี กลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ 
จ านวน/คน รวม/

คน ชาย หญิง 
๑ นักเรียนพิการรับบริการในศูนย ์ ๑๒ ๕ ๑๗ 
๒ นักเรียนพิการรับบริการที่บ้าน ๔๖ ๓๘ ๘๔ 
๓ นักเรียนพิการรับบริการที่โรงเรียนเรียนร่วม ๔๓๕ ๒๒๕ ๖๖๐ 
๔ นักเรียนรับบริการที่ห้องเรียนเจ็บปุวยเรื้อรัง - - - 
๕ นักเรียนพิการรับบริการตามระบบคูปองการศึกษา ๒๓๕ ๑๘๑ ๔๑๖ 

รวม ๗๒๘ ๔๔๙ ๑,๑๗๗ 
     หมายเหตุ นักเรียนพิการที่รับบริการที่โรงเรียนเรียนร่วม หมายถึง นักเรียนท่ีเป็นผลผลิตของครูที่เป็น       
ครูของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 
 
 
 
 

ท่ี ประเภทความพิการ 
จ านวน/คน รวม/คน 

ชาย หญิง 
๑ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น ๕ ๒ ๗ 
๒ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ๑ ๖ ๗ 
๓ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ๒๒ ๑๓ ๓๕ 
๔ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 

หรือการเคล่ือนไว 
๑๐ ๑๐ ๒๐ 

๕ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ ๑ - ๑ 
๖ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพูดและภาษา      - ๑ ๑ 
๗ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ ๑ ๑ ๒ 
๘ บุคคลออทิสติก ๖ - ๖ 
๙ บุคคลพิการซ้อน ๑๒ ๑๐ ๒๒ 

รวม ๕๘ ๔๓ ๑๐๑ 



๖ 

 

 ๔)  จ านวนนักเรียนท่ีได้รับส่ิงอ านวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาตามระบบคูปองการศึกษา 
ท่ี สังกัด จ านวนคน จ านวนบาท 
๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๕๒๕ ๕๙๘,๖๔๕ 
๒ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - - 
๓ ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย 
- - 

หมายเหตุ นักเรียนท่ีได้รับส่ิงอานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ตามระบบคูปองการศึกษา หมายถึง นักเรียนพิการทุกคนในเขตพื้นท่ีบริการท่ีได้รับเงินตามระบบคูปอง
การศึกษา 

 
๕)  จ านวนนักเรียนท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษส่งต่อ  .......๒๒  คน...........  คิดเป็นรอ้ยละ  ..๒๑.๗๘.....   
 

  
๖)  อัตราส่วนครู  : นักเรียน = ………๑…..: ……๕…..… 

 
 
 หมายเหตุ  อัตราส่วนครู  :  นักเรียนหมายถึง  อัตราส่วนท่ีระบุในเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง
ข้าราชการครู  หนังสือของส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ท่ี  ศธ  ๐๔๐๐๙/๒๕๑๗  ลงวันท่ี  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๔๖  ดังนี้
(หลักฐานในภาคผนวก  ง)  และนับเฉพาะครูที่ให้บริการนักเรียนท่ีรับบริการในศูนย์และท่ีบ้าน 
 
 
ประเภทคนพิการ ครูต่อนักเรียน 
หูหนวก   
ตาบอด   
พิการแขนขา 

๑ : ๕ 

ปัญญาอ่อน 
พิการซ้อน 

๑ : ๔ 

ออทิสติก ๑ : ๓ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
     ๗)  จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา ๑๗ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 



๗ 

 

๔. ข้อมูลครูและบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่  ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 

 ๔.๑ ข้าราชการครู 

ท่ี ชื่อ- สกุล 
อายุ/

ปี 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 

สอนเด็ก
พิการกลุ่ม

เป้า 
หมาย

สาธารณะ 

จ านวน 
ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ป ี

๑ นายวรทัศน์  รุ่งเรือง ๔๖ ๒๒ 
ผู้อ านวยการ/ 
ช านาญการ

พิเศษ 
คบ. การศึกษาพิเศษ ๑,๒ 

๑๕๖
ช่ัวโมง/ปี 

๒ นายเนื่อง  โตเขียว ๓๙ ๑๑ 
รอง

ผู้อ านวยการ/ 
ช านาญการ 

รป.ม. 
รัฐประศาสน

ศาสตร์
มหาบัณฑิต 

๑,๒ 
๙๐

ช่ัวโมง/ปี 

๓ นางพัทธวรรณ รุ่งเรือง ๔๐ ๑๗ 
ครู/ช านาญ

การ 
กศ.ม 

วิจัยและสถิติ
การศึกษา 

๑,๒ 
๔๘

ช่ัวโมง/ปี 

๔ นางภควรรณ  ขันตี ๓๘ ๑๑ คศ.๑ คบ. การศึกษาพิเศษ 
ห้องเรียน
คู่ขนาน 

๓๐
ช่ัวโมง/ปี 

๕ นางนลินี    แกมทับทิม ๔๗ ๖ คศ.๑ ศษ.ม 
บริหาร

การศึกษา 
๑,๒ 

     ๔๘
ช่ัวโมง/ปี 

๖ น.ส.สมวาสนา เกิดเจริญ ๓๓ ๔ คศ.๑ ศษ.ม 
บริหาร

การศึกษา 
๑,๒ 

     ๔๒
ช่ัวโมง/ปี 

๗ นายชุมแพ ทองเนื้อแปด ๓๘ ๒ คศ.๑ วท.บ เกษตรศาสตร์ ๑,๒ 
     ๔๘
ช่ัวโมง/ปี 

 



๘ 

 

ท่ี ชื่อ- สกุล 
อายุ/

ปี 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 

สอนเด็ก
พิการกลุ่ม

เป้า 
หมาย

สาธารณะ 

จ านวน
คร้ัง/

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ป ี

๘ น.ส.วิลาสิณี  ศรีตะวัน ๓๐ ๒ คศ.๑ วท.บ กายภาพบ าบัด ๑,๒ 
๓๐

ช่ัวโมง/ปี 

๙ น.ส.ปาริฉัตร พลับพลาทอง ๒๕ ๑ ครูผู้ช่วย ศษ.บ ภาษาอังกฤษ ๑,๒ 
     ๔๘
ช่ัวโมง/ปี 

๑๐ น.ส.ลดาวัลย์  สุรินทร์ ๓๑ ๑ ครูผู้ช่วย คบ. การศึกษาพิเศษ ๑,๒ 
     ๔๒
ช่ัวโมง/ปี 

๑๑ นายนพธนะ  ขาวนิลรัตน์ ๓๐ ๓ เดือน ครูผู้ช่วย คบ. พลศึกษา ๑,๒ 
    ๓๐
ช่ัวโมง/ปี 

 
๔.๒ พนักงานราชการ 

ท่ี ชื่อ- สกุล 
อายุ
(ปี) 

ประสบการณ์
สอน (ปี) 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย

สาธารณะ 
จ้างด้วยเงิน 

๑ น.ส.ศิริวรรณ  พงศ์นิยมธรรม ๓๐ ๓ บธ.บ. คอมฯธุรกิจ ๑,๒ งบบุคลากร 

๒ นายพลกฤษณ์  เข็มเพชร ๓๑ ๔ วท.บ. ชีววิทยาประยุกต ์
ห้องเรียน
คู่ขนาน 

งบบุคลากร 

๓ น.ส.ศิริรัตน์  แก้วเป้ีย ๒๕ ๒ วท.บ. กายภาพบ าบัด ๑,๒ งบบุคลากร 

๔ นายปรุงวิทย์  ขยาติวนัย ๓๗ ๒ วท.บ. 
วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
๑,๒ งบบุคลากร 

๕ น.ส.เดือนนภา  เป้ียสินธุ ๒๕ ๒ วท.บ กายภาพบ าบัด ๑,๒ งบบุคลากร 
๖ น.ส.สาคร  ไชยมงคล ๓๖ ๑ คบ. การศึกษาพิเศษ ๑,๒ งบบุคลากร 
๗ น.ส.อัจฉราภรณ์  อินต๊ะสอน ๒๔ ๗ เดือน สศ.บ. สังคมสงเคราะห์ ๑,๒ งบบุคลากร 
๘ 
 

นายสิทธิชัย  อริยทรัพย์ ๓๔ 
 

๒ เดือน วทบ. 
 

วิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

๑,๒ 
 

งบบุคลากร 
 

หมายเหตุ  กลุ่มเปูาหมายสาธารณะ หมายถึง (๑) นักเรียนพิการที่รับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ (๒)นักเรียนพิการที่รับบริการที่บ้าน 



๙ 

 

 
๔.๓ ครูอัตราจ้าง/ธุรการ 
 

ท่ี ชื่อ- สกุล 
อายุ
(ปี) 

ประสบการณ์
สอน (ปี) 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย

สาธารณะ 
จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวผ่องพรรณ คณาฤทธิ์ ๒๖ ๑ บช.บ. การบัญชี - งบด าเนินงาน 
๒ นายประภาส  ค าปา ๒๕ ๑ คบ. พลศึกษา ๑,๒ งบด าเนินงาน 

      
  
 
 
จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก....................๔...........คน  คิดเป็นร้อยละ........๒๐............... 
จ านวนครูท่ีสอนตรงความถนัด..............๑๖..........คน    คิดเป็นร้อยละ......๘๐.............. 
 
 
 
 
 
 

๔.๔  ลูกจ้างประจ า 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์

การท างาน (ปี) 
วุฒิ วิชา เอก จ้างด้วยเงิน 

๑ - - - - - - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กลุ่มเปูาหมายสาธารณะ หมายถึง (๑) นักเรียนพิการที่รับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ (๒)นักเรียนพิการที่รับบริการที่บ้าน 



๑๐ 

 

๔.๕  พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์
การท างาน 

(ปี) 
วุฒ ิ วิชาเอก 

ดูแลเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย

สาธารณะ 
จ้างด้วยเงิน 

๑ น.ส.นุจรี แจ้งงุด ๓๐ ๔ ปวส. บัญช ี ห้องเรียน
คู่ขนาน 

งบด าเนินงาน 

๒ นางสมบัติ ปานนิยม ๕๓ ๕ ป.๗ ประถมศึกษา ๑ งบด าเนินงาน 

๓ นางเฉลา ผินใหม่ ๕๔ ๕ ปวช. บัญช ี ๒ งบด าเนินงาน 

๔  นายยุทธนา ผินใหม่ ๕๒ ๕ ปวช. ช่างยนต์ ๑ งบด าเนินงาน 

๕ นางสวิตตา  ฤทธิ์สวัสด์ิ ๓๓ ๓ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒ งบด าเนินงาน 

๖ น.ส.สุกัญญา  อินทร์วงษ ์ ๒๕ ๓ บธบ. บัญช ี ๑ งบด าเนินงาน 

๗ นางสาวสุชาวดี  สังข์แก้ว   ๒๒ ๒ ม.๖ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

๒ งบด าเนินงาน 

๘ นางรัชฎา  บุญมี ๕๐ ๒ ม.๖ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

๑ งบด าเนินงาน 

๙ นางสาวนวลปรางค์  กล่ิน
ดอกแก้ว 

๓๑ ๒ ม.๖ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

๑ งบด าเนินงาน 

๑๐ นางสาวมาริษา เมืองขวา ๒๖ ๒ ปวส. การตลาด ๒ งบด าเนินงาน 

๑๑ นางวาริณ  เทียนศรี ๔๕ ๒ ม.๓ มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

๑ งบด าเนินงาน 

๑๒ นายธนวินต์ วุฒวิิชญานันท์ ๓๕ ๑ ศศ.บ ส่ือสารมวลชน ๒ งบด าเนินงาน 

๑๓ น.ส.รุ้งลาวัลย์  ชังภัย ๒๙ ๒ ม.๖ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

๒ งบด าเนินงาน 

๑๔ นางสาวกาญจนา ค าพาพันธ์ ๒๑ ๒ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒ งบด าเนินงาน 

๑๕ นางเฉลิมพร พูนสวัสด์ิ  ๓๕ ๒ ปวส. บัญช ี ๒ งบด าเนินงาน 

๑๖ น.ส.โชติมา  มาลัยนาค ๒๙ ๑ ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ ๑ งบด าเนินงาน 

 



๑๑ 

 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์
การท างาน 

(ปี) 
วุฒ ิ วิชาเอก 

ดูแลเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย

สาธารณะ 
จ้างด้วยเงิน 

๑๗ น.ส.ขวัญพิชชา ค ามาก ๒๔ ๑ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒ งบด าเนินงาน 

๑๘ นายภาคภูมิ  กล่ินดอกแก้ว ๒๕ ๑ วศ.บ. วิศวกรรม
สารสนเทศและ
ส่ือสาร 

๑ งบด าเนินงาน 

๑๙ น.ส.ทวีพร กุนันตา ๒๕ ๑ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ๑ งบด าเนินงาน 

๒๐ นายเสน่ห์ สมบูรณ์ดี ๓๒ ๑ ศศบ. รัฐประศาสนศาสน์ ๒ งบด าเนินงาน 

๒๑ นางสาวปนัดดา โสนอ่อน ๓๓ ๑ ศศ.บ. ส่ือสารมวลชน ๒ งบด าเนินงาน 

๒๒ นางสาวนพวรรณ  โภควัฒน ์ ๓๒ ๗ เดือน บธ.บ. การจัดการ ๑ งบด าเนินงาน 

๒๓ นางสาวมานิต์สาต์  รอดมี
ฤทธิ์ 

๒๓ ๗ เดือน รป.ม. รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

๒ งบด าเนินงาน 

 
 
๔.๖  ลูกจ้างเหมาบริการ 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์
การท างาน 

(ปี) 
วุฒ ิ วิชาเอก จ้างด้วยเงิน 

๑ นางทองเปลว ทวีโคตร ๔๗ ๘ ม.๖ - งบด าเนินงาน 
๒ นางประเชิญ สมใจ ๕๗ ๖ ป.๖ - งบด าเนินงาน 
๓ นางพิมพ์พร  แจ่มกระจ่าง ๓๘ ๓ ม.๓ - งบด าเนินงาน 
๔ นางเจตสุภา  สละ ๔๘ ๗ เดือน ปวช. - งบด าเนินงาน 

 
 
 
๕.  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 อาคารเรียนจ านวน.......๒......หลัง  อาคารประกอบจ านวน........๕......หลัง  ส้วม.....๒.............หลัง 
สระว่ายน้ า.........-...........สระ  สนามเด็กเล่น..........๑........สนาม  สนามฟุตบอล.......-......สนาม 
สนามบาสเก็ตบอล........-..........สนาม  สนามเทนนิส........-........สนาม  อื่น ๆ  (ระบุ)  ...........-................ 
 
 

หมายเหตุ  กลุ่มเปูาหมายสาธารณะ หมายถึง (๑) นักเรียนพิการที่รับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ (๒)นักเรียนพิการที่รับบริการที่บ้าน 



๑๒ 

 

๖.  ข้อมูลงบประมาณ   งบประมาณ (รับ-จ่าย) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

 
รายรับ จ านวน / บาท รายจ่าย จ านวน / บาท คิดเป็นร้อยละ 

เงินงบประมาณ ๑๑,๗๕๗,๗๑๓.๗๓ - งบบุคลากร 
 
- งบอุดหนุน 
 
- งบด าเนินงาน 
 
- งบลงทุน 
 
- งบกลาง 

๔,๔๒๙,๙๔๘.๖๔ 
 
๕๖๗,๐๐๙.๐๐ 
 
๔,๕๖๑,๗๗๓.๐๗ 
 
๑,๗๑๐,๖๐๐.๐๐๑

๒๘,๔๑๙.๐๘ 

๙๗.๒๒๑ 
 
๗๐.๘๔๑ 
 
๑๐๐ 
 
๑๐๐ 
 
๑๐๐ 

เงินอื่นๆ ( ระบุ ) 
- ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม 
 

 
๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 

  
- มอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณ
พุ่ม 
 

 
๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 

 
๑๐๐ 

 
 

รวมรายรับ ๑๒,๒๕๗,๗๑๓.๗๓ รวมรายจ่าย ๑๑,๘๙๗,๗๐๙.๘๐ ๑๐๐ 

 
 - งบบุคลากร คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๗ ของเงินงบประมาณ   
 - งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
  - งบด าเนินการ   คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๒ ของเงินงบประมาณ   
  - งบอุดหนุน   คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๗  ของเงินงบประมาณ   
  - งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๑ ของเงินงบประมาณ   
  - ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ ของเงินงบประมาณท่ีได้รับ   
   

 

 

 

 



๑๓ 

 

๗.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษ มีลักษณะเป็นชุมชนชนบท มีประชากร 
ประมาณ ๑๑๕,๙๘๙ คน  บริเวณใกล้เคียงรอบศูนย์การศึกษาพิเศษได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงหมู่ 
อาชีพหลักของชุมชนคือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ี
รู้จักโดยท่ัวไปคือ อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน , เครื่องปั้นดินเผาแม่น้ าน้อย , งานประเพณีก าฟูา 
 ๒) จังหวัดสิงห์บุรี มี  ๖ อ าเภอ 
  ๑. อ าเภอเมืองสิงหบุรี มี ๘ ต าบล ๕๘ หมูบ่าน ๑๓ ชุมชน 

๒. อ าเภออินทรบุรี มี ๑๐ ต าบล ๑๐๕ หมบูาน 
๓. อ าเภอพรหมบุรี มี ๗ ต าบล ๔๒ หมบูาน 
๔. อ าเภอบางระจัน มี ๘ ต าบล ๗๗ หมบูาน 
๕. อ าเภอทาชาง มี ๔ ต าบล ๒๓ หมบูาน 
๖. อ าเภอคายบางระจัน มี ๖ ต าบล ๕๙ หมูบ่าน 
 
 ลักษณะภูมิศาสตร์เป็นพื้นท่ีราบลุ่มติดกับแม่น้ าหลายสาย ได้แก่แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าลพบุรี แม่น้ า

น้อยและจากสถิติกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ จังหวัดสิงหบุรีมีประชากร
ท้ังส้ิน จ านวนประชากร ๒๑๒,๑๕๘ คน  จ านวนคนพิการท่ีจดทะเบียนแล้วจ านวน  ๕,๘๘๘  คน (ข้อมูลจาก
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ณ วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 ๓) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม   
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี ๕๐,๐๐๐ บาทจ านวน 
คนเฉล่ียต่อครอบครัว ๔ คน 
 ๔) โอกาสและข้อจ ากัดของศูนย์การศึกษาพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษ 

โอกาส ศูนย์การศึกษาพิเศษต้ังอยู่ติดกับองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงหมู่ได้รับการสนับสนุนจาก
ชุมชนและสโมสรโรตารีจังหวัดสิงห์บุรี 
  ข้อจ ากัด การคมนาคมไม่สะดวกเท่าท่ีควรเนื่องจากไม่มีรถประจ าทางผ่าน 
๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสิงห์บุรี พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

๙. แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 ๑) ห้องสมุดมีขนาด ๔ X ๖ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด  เล่มการสืบค้นหนังสือและการ
ยืม-คืน ใช้ระบบ สมุดทะเบียนคุม 
 ๒) จ านวนผู้ท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน ๒๕๕๗  เฉล่ีย ๒ คน ต่อวัน 
 ๓) คอมพิวเตอร์     จ านวน ๑๓ เครื่อง 
     - ใช้ในการเรียนการสอน   จ านวน  ๑ เครื่อง 
     - ใช้ในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  จ านวน ๑ เครื่อง 
     - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ   จ านวน ๑๑ เครื่อง 



๑๔ 

 

         ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ 

   ๕) แหล่งเรียนรู้นอกศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
จ านวนผู้ใช ้

 (คน) 
จ านวนที่ใช้ (คร้ัง) 

๑ ห้องนิทาน ๔๐ ๕๓ 
๒ ห้องสมุด ๔๕ ๒๐๐ 
๓ ห้องกายภาพ ๙ ๙๖ 
๔ บ่อเล้ียงปลา ๓๕ ๒๐ 
๕ สนามเด็กเล่น/พร้อมเครื่องเล่น ๔๐ ตลอดปีการศึกษา 
๖ แปลงเกษตรบ าบัด ๑๒ ๒๐ 
๗ สนามกระตุ้นประสาท ๔๐ ๔๗ 
๘ ห้องฝึกอาชีพ ๔๐ ๒๐ 
๙ มุมแห่งการเรียนรู ้ ๕๐ ตลอดปีการศึกษา 

๑๐ สนามพื้นบ้าน ๕๐ ตลอดปีการศึกษา 
๑๑ ศาลาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ๕๐ ตลอดปีการศึกษา 
 รวม ๔๑๑ ๔๕๖ 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนผู้ใช้ (คน) จ านวนที่ใช้ (คร้ัง) 

๑ วัดศรีสาคร ๔๐ ๑ 
๒ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ๔๐ ๑ 
๓ โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

(หนองลาด) 
๔๐ ๑ 

๔ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านวังกระจับ ๔๐ ๑ 

๕ วัดศรัทธาภิรม ๕๐ ๒ 

๖ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ๑ 

๗ อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ ๕๐ ๑ 

๘ สวนสัตว์ลพบุรี ๕๐ ๑ 

๙ สวนนกชัยนาท ๕๐ 

 

 

๑ 
 
 

๑๐ งานวันคนพกิารสากล สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี ๕๐ ๑ 

 รวม ๔๖๐ ๑๑ 



๑๕ 

 

๖) ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเชิญมาให้ความรู้แก่
ครู นักเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
  ๖.๑ ช่ือ – สกุล นายสมพงษ์ วินิจ ให้ความรู้เรื่อง การกดดินและท าโมบายเครื่องปั้นดินเผา    
  ๖.๒ ช่ือ – สกุล นางสมเกียรติ สมเจริญ ให้ความรู้เรื่อง การแกะปูายดินเผา และการขึ้นรูป  
  ๖.๓ ช่ือ – สกุล นางอ าพร จันทร์ถาวร ให้ความรู้เรื่อง งานจักสาน จากวัสดุธรรมชาติ 
  ๖.๔ ช่ือ – สกุล นายจักรพันธ์ จุลละนันท์ ให้ความรู้เรื่อง งานหล่อเทียน 
  ๖.๕ ช่ือ – สกุล นายสัมพันธ์  ไล้เลิศ ให้ความรู้เรื่อง พิธีการทางศาสนา 
  ๖.๖ ช่ือ – สกุล คุณสมชาย ปานทอง ให้ความรู้เรื่อง น้ าส้มกล่ันควันไม ้
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

๑๐.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๐.๑ ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ผู้บริหาร 

นายวรทัศน์ รุงเรือง 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันกีฬาสา
กร เปตองผู้บริหาร การแข่งขันกีฬาศูนย์
การศึกษาพิเศษ ในเขตการศึกษา ๖ สัมพันธ์ 
“ฮอร์นบิลเกมส์”  
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

สศศ. / เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษเครือข่ายท่ี ๖ 

ผู้บริหาร 
นายเนื่อง  โตเขียว 

รางวัลข้าราชการดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๗ 
ให้ไว้ ณ วันท่ี  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

สศศ. / เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษเครือข่ายท่ี ๖ 

รางวัล ยอดนักพูดประจ ารุ่นท่ี ๑๑/๒๕๕๘ 
หลักสูตรผู้อ านวยการสถานศึกษา  
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑  

ครู 
นางพัทธวรรณ รุ่งเรือง 

รางวัลครูวิชาการดีเด่น  
ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๘  
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

สศศ. / เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษเครือข่ายท่ี ๖ 

ครู 
นางภควรรณ  ขันต ี

รางวัลครูผู้เสียสละเพื่อการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

สศศ. / เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษเครือข่ายท่ี ๖ 

ครู 
นางสาววิลาสิณี  ศรีตะวัน 

รางวัลครูผู้สอนดี   
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘   
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

สศศ. / เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษเครือข่ายท่ี ๖ 

ครู 
นางสาวปาริฉัตร  พลับพลา

ทอง 

รางวัลครูผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

สศศ. / เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษเครือข่ายท่ี ๖ 

ครู 
นายนพธนะ  ขาวนิลรัตน์ 

รางวัลพนักงานราชการดีเด่น  
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

สศศ. / เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษเครือข่ายท่ี ๖ 

ครู 
นางสาวสาคร  ไชยมงคล 

รางวัลครูวิชาการดีเด่น 
ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๘  
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

สศศ. / เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษเครือข่ายท่ี ๖ 

ครู 
นายพลกฤษณ์  เข็มเพ็ชร 

รางวัลครูผู้สอนดี   
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘   
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

สศศ. / เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษเครือข่ายท่ี ๖ 



๑๗ 

 

ครู 
นางสาวเดือนนภา  เป้ียสินธุ 

รางวัลครูผู้เสียสละเพื่อการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

สศศ. / เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษเครือข่ายท่ี ๖ 

ครู 
นางสาวศิริวรรณ  พงศ์นิยธรรม 

รางวัลครูผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

สศศ. / เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษเครือข่ายท่ี ๖ 

ครู 
นายประภาส  ค าปา 

รางวัลครูผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

สศศ. / เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษเครือข่ายท่ี ๖ 

ครู 
นายสิทธิชัย  อริยทรัพย์ 

รางวัลครูวิชาการดีเด่น  
ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๘  
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

สศศ. / เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษเครือข่ายท่ี ๖ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน วิ่ง
กระสอบ การแข่งขันกีฬาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ในเขตการศึกษา ๖ สัมพันธ์ “ฮอร์นบิลเกมส์”  
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

สศศ. / เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษเครือข่ายท่ี ๖ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันกีฬา
สากล วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาศูนย์
การศึกษาพิเศษ ในเขตการศึกษา ๖ สัมพันธ์ 
“ฮอร์นบิลเกมส์”  
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

สศศ. / เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษเครือข่ายท่ี ๖ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันกีฬา
พื้นบ้าน ชักเย่อ การแข่งขันกีฬาศูนย์การศึกษา
พิเศษ ในเขตการศึกษา ๖ สัมพันธ์ “ฮอร์นบิล
เกมส์”  ให้ไว้ ณ วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

สศศ. / เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษเครือข่ายท่ี ๖ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันกีฬา
สากล เปตองหญิง การแข่งขันกีฬาศูนย์
การศึกษาพิเศษ ในเขตการศึกษา ๖ สัมพันธ์ 
“ฮอร์นบิลเกมส์”  
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

สศศ. / เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษเครือข่ายท่ี ๖ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันกีฬา
สากล แชร์บอล การแข่งขันกีฬาศูนย์การศึกษา
พิเศษ ในเขตการศึกษา ๖ สัมพันธ์  
“ฮอร์นบิลเกมส์”  
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

สศศ. / เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษเครือข่ายท่ี ๖ 

 
 



๑๘ 

 

๑๐.๒  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ   
 

ท่ี ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ (ย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ(จ านวน/ร้อย
ละ) 

๑ โครงการส่งเสริมผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมวันปิยมหาราช 
กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ 
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
กิจกรรมวันมาฆบูชา 
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
กิจกรรมวันไหว้คร ู
กิจกรรมวัน
อาสาฬหบูชา 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

๑.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน  
ผู้ปกครอง  ครู  และ
บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี  มีคุณธรรม  
และจริยธรรม 
๒.เพื่อให้ผู้เรียน  
ผู้ปกครอง  ครู  
บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรีเห็นความส าคัญ  
และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของวันส าคัญ
ต่างๆ 
๓.เพื่อให้ผู้เรียน  
ผู้ปกครอง  ครู  
บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี ได้รู้จักและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 

- จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติจากผู้บริหาร 
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ด าเนินการตามโครงการ 
-ประชุมกรรมการเพื่อ
จัดการวางแผน 
-จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
ส าหรับผู้เรียน ผู้ดูแลคน
พิการ 
-สอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองและ
บุคลากรศูนย์ 
-ประเมินโครงการ 
-สรุปโครงการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 โครงการนี้ด าเนินกิจกรรมกับ
ผู้ เ รี ย น ท่ี ม า รั บ บริ ก า ร ท่ี ศูน ย์
การศึกษาพิ เศษประจ าจังหวัด
สิ งห์บุ รี   ผู้ปกครอง   ครู และ
บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี   จ านวน  
๔๐  คน  
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ผู้ เ รี ยน   ผู้ปกครอง   ครู และ
บุคลากรศูนย์การ ศึกษาพิ เศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีร้อยละ ๗๐ 
มีความพึ งพอใจในการด า เนิน
โครงการ 

๒ โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาส าหรับ
บุคลออทิสติก 

๑.เพื่อให้บุคคลออทิ
สติกได้รับความรู้และ
ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒.เพื่อติดตามการ
ด าเนินงานของ
ห้องเรียนคู่ขนานอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

- จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
- ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการ
ด าเนินการ 
-ด าเนินการตาม
กิจกรรม 
- นิเทศติดตาม 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑.บุคคลออทิสติก โรงเรียนวัดประ
โชติการาม จ านวน ๗ คน 
๒.ครูและบุคลากรของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี จ านวน ๒ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.บุคคลออทิสติกได้รับความรู้และ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๒.ห้องเรียนคู่ขนานมีการ
ด าเนินงานท่ีเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 



๑๙ 

 

 

ท่ี ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ (ย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๓ โครงการพัฒนาคุณภาพ
เด็กพิการโดยเครือข่าย
พ่อแม่  ผู้ปกครอง 
 

๑. เพื่อให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
( EI ) และเตรียมความ
พร้อมแก่เด็กพิการตั้งแต่
แรกเกิด – ๕ ปี ท่ีมารับ
บริการท่ีศูนย์การศึกษา
พิเศษร่วมกับพ่อแม่  
ผู้ปกครองและชุมชน 
๒. เพื่อให้ พ่อแม่  
ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้อง มีความ
ตระหนักรู้และมีองค์
ความรู้ด้านการศึกษา
พิเศษ สามารถเล้ียงดู
และพัฒนาศักยภาพเด็ก
พิการแรกเกิด – ๕ ปี 
ให้มีคุณภาพและพัฒนา
ตามศักยภาพได้พร้อมท่ี
จะเรียนรู้และเข้ารับ
การศึกษาก่อน
ประถมศึกษา 
๓. เพื่อให้เด็กพิการแรก
เกิด – ๕ ปี ท่ีมารับ
บริการท่ีศูนย์การศึกษา
พิเศษได้รับการ
พัฒนาการด้านร่างกาย
และจิตใจร่วมกัน
ระหว่างพ่อแม่ 
ครอบครัว และศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
 

- กิจกรรมให้ความรู้ใน
เรื่องของการศึกษา
พิเศษกับผู้ปกครองและ
อาสาสมัคร 
- กิจกรรมออกให้บริการ
ฟื้นฟูผู้พิการและให้
ค าปรึกษาผู้ปกครองท่ี
อยู่ตามบ้าน 
- กิจกรรมการประสาน
ส่งต่อ 
-  ติดตาม ประเมินผล 
และสรุปโครงการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
โครงการนี้ด าเนินกิจกรรมกับ
ผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี อายุ ๐ -๕ 
ปี 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ได้รับการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่
สอดคล้องกับประเภทความพิการ 
๒.ผู้เรียนร้อยละ ๗๐  มี
สภาพแวดล้อมท่ีผู้เรียนได้เรียน
อย่างมีความสุขโดยผู้ปกครองมี
ส่วนร่วม 
๓.ผู้เรียนร้อยละ ๗๐  มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท าให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
๔.ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ได้รับ
เทคโนโลยี  ส่ิงอ านวยความ
สะดวก ส่ือการเรียนรู้บริการและ
ความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาส าหรับคนพิการ 
๕.ผู้เรียนร้อยละ  ๗๐ ได้รับบริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดย
ครอบครัวและชุมชนด้วย
กระบวนการทางการศึกษา 
๖.ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ  ๗๐ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินโครงการ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 
 

 



๒๐ 

 

ท่ี ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ (ย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ(จ านวน/ร้อย
ละ) 

๔ โครงการพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม ห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ 
 

๑.เพื่อส่งเสริมให้ครูมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การผลิต/ใช้ส่ือประเภท
ชุดฝึกทักษะและชุดการ
สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ      
๒.เพื่อให้ผู้เรียนได้รับส่ือ
ท่ีมีความหลากหลาย
และเหมาะสมกับความ
พิการของแต่ละบุคคล 
๓.เพื่อจัดบรรยากาศใน
ห้องสมุดให้เอื้อต่อการ
ค้นคว้า/การให้บริการ 
การจักสภาพแวดล้อม
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาการอย่างเต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละ
บุคคลอย่างเป็นรูปธรรม 
 

- จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
- ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการ
ด าเนินการ 
-จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
- สอบถามความพึง
พอใจ ผู้ปกครองคน
พิการ 
- สรุปผลการด าเนินงาน 
 
 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน  ๑๙  คน 
๒. เด็กพิการท่ีรับบริการของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี จ านวน  ๗๕  คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ครูร้อยละ ๘๐ ผลิตและใช้ส่ือ
และเทคโนโลยีและเทคนิควิธีการ
สอนใหม่ๆ ในการพัฒนาผู้เรียน 
และมีการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู ้
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ มีทักษะใน
การอ่าน ฟัง/ดู พูด เขียน  ต้ัง
ค าถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๒๑ 

 

ท่ี ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ (ย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ(จ านวน/ร้อย
ละ) 

๕ โครงการสนามพื้นบ้าน
เสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู ้

๑.เพื่อให้มีสนามเด็กเล่น
ท่ีเกิดจากนวัตกรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ส าหรับ
เด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษท่ีรับบริการจาก
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
๒.เพื่อส่งเสริมเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษ  
ท่ีมารับบริการจากศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรีให้มีการ
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
บุคคลอื่น 

- จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
- ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการ
ด าเนินการ 
-ด าเนินการตาม
กิจกรรม 
- สอบถามความพึง
พอใจ ผู้ปกครองคน
พิการ 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เด็กพิการ  ผู้ปกครอง  และ
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  มีส่วนร่วม
ในการใช้สนามพื้นบ้าน  จ านวน  
๔๐  คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนท่ีมารับบริการจากศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี มีสนามเด็กเล่นและได้รับ
การกระตุ้นพฒันาการจากการเล่น
จากเครื่องเล่นสนามท่ี แข็งแรง 
ทนทาน และมีความปลอดภัย
ส าหรับเด็ก 

๖ โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยผู้เรียน                     

๑.เพื่อให้ผู้พิการที่มารับ
การบริการฟื้นฟูมี
สุขภาพอนามัยแข็งแรง
สมบูรณ์ 
๒.เพื่อคัดกรองผู้พิการ
ท่ีมารับการบริการฟื้นฟู
ท่ีศูนย์ฯ โดยมีแพทย์
ร่วมวินิจฉัยความพิการ  
๓.เพื่อให้ผู้พิการที่มารับ
การบริการฟื้นฟูที่มี
น้ าหนัก–ส่วนสูงต่ ากว่า
เกณฑ์มีน้ าหนักและ
ส่วนสูงเพิ่มข้ึน 
 

- จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
- ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการ
ด าเนินการ 
-ด าเนินการตาม
กิจกรรม 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้เรียนรับบริการท่ีศูนย์การศึกษา
พิ เ ศษป ร ะ จ า จั ง ห วั ด สิ ง ห์ บุ รี 
จ านวน ๑๗ ราย 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ผู้พิการได้รับการตรวจสุขภาพ
และได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันเป็น
รายบุคคล 
๒.ผู้พิการ มีน้ าหนัก–ส่วนสูง ตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย                                               
๓.ผู้พิการได้ รับประทานอาหาร
ครบ ๕ หมู่ ตามหลักโภชนาการ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

ท่ี ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ (ย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ(จ านวน/ร้อย
ละ) 

๗ โครงการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิการโดย
ครอบครัวและชุมชน 
(โครงการปรับบ้านเป็น
ห้องเรียน เปล่ียนพ่อแม่
เป็นครู)                     

๑. เพื่อส่งเสริมและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพของ
เด็กพิการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สติปัญญาและสังคม 
๒. เพื่อให้พ่อ แม่ 
ผู้ปกครอง และชุมชน มี
ความตระหนักรู้และมี
องค์ความรู้ด้านการดูแล
และพัฒนาศักยภาพเด็ก
พิการ ให้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้น 
๓. เพื่อฝึกฝนและ
พัฒนาทักษะต่างๆท่ี
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
ให้แก่เด็กพิการ การ
ช่วยเหลือตัวเองสามารถ
พึ่งพาตนเองมีความ
พร้อมท่ีจะเรียนรู้ การ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้ 

-จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
- ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการ
ด าเนินการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการ
ในการจัดหาส่ือส่งเสริม
พัฒนาการเด็กพิการ 
- จัดท าฐานข้อมูล
สารสนเทศ 
- นิเทศ ติดตาม 
ช่วยเหลือร่วมพัฒนา
เด็กพิการรุนแรงตาม
บ้าน 
-แลกเปล่ียนเรียนรู้
ผู้ปกครองของเด็กพิการ
ร่วมกับบุคลากรในศูนย์ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
รุ่นท่ี  ๑ – รุ่นท่ี ๕ ผู้ปกครองและ
เด็กพิการ จ านวน  ๖๖ ครอบครัว 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.เกิดความร่วมมือระหว่าง
ครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน และ
องค์กรต่างๆในชุมชน รวมถึง
สถานศึกษาในการส ารวจข้อมูล
เด็กพิการ ก่อนวัยเรียน 
๒.มีฐานข้อมูลเด็กพิการก่อนวัย
เรียนและวัยเรียน ตลอดจน
งานวิจัยเกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูล
ไปในการพัฒนาเด็กต่อไป 
๓.ครอบครัวและชุมชนมีความรู้
ร่วมมือกันจัดการศึกษาให้กับเด็ก
พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตรงตามศักยภาพของเด็กพิการ 
๔.เด็กพิการรุนแรงท่ีไม่สามารถเข้า
เรียนในโรงเรียนได้รับการพฒันา 

๘ โครงการกายภาพบ าบัด
เพื่อการเรียนรู ้

๑.เพื่อให้ห้อง
กายภาพบ าบัดเป็น
แหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียนและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี 
๒.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้รับการกระตุ้นโดยใช้
อุปกรณ์ได้ใช้อุปกรณ์ท่ีมี
อยู่ในห้อง
กายภาพบ าบัด 

- จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
- ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการ
ด าเนินการ 
-ด าเนินการตาม
กิจกรรม 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้เรียนและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรีมีส่วน
ร่วมในการใช้ห้องกายภาพบ าบัด 
จ านวน ๓๐ ครั้ง 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีมีความรู้
เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ต่างๆใน
ห้องกายภาพบ าบัด 
 
 
 

 



๒๓ 

 

ท่ี ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ (ย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ(จ านวน/
ร้อยละ) 

๙ โครงการเกษตรบ าบัด 
 

๑ เพื่อให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการฝึก
ปฏิบัติจริง 
๒ เพื่อให้นักเรียนพัฒนา
สมรรถภาพทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม การส่ือสารและ
การเรียนรู้ อย่างมี
คุณภาพ 
๓ เพื่อให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 

- จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
- ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการ
ด าเนินการ 
-ด าเนินการตาม
กิจกรรม 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนพิการศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
จ านวน ๑๔ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนพิการศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ร้อย
ละ ๘๐ เข้าร่วมการจัดกิจกรรม 
และมีพัฒนาสมรรถภาพทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม การส่ือสาร และ
การเรียนรู้ ตามศักยภาพ 

๑๐ โครงการอบรมการวิจัย
ควบคู่การท างาน 

๑.เพื่อให้ครูมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วิจัยและการพัฒนางาน
วิชาการ 
๒.เพื่อให้ครูสามารถ
เขียนรายงานวิจัยได้ 

-จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
- ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการ
ด าเนินการ 
-แต่งต้ังคณะด าเนินการ 
-จัดท าคู่มือประกอบการ
อบรม 
-อบรมครูและบุคลากร
ในศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
- ประเมินและสรุปผล 
โครงการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ๒๐ 
คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ครูร้อยละ ๗๐ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและการ
พัฒนางานวิชาการ 
๒.ครูร้อยละ ๗๐ สามารถเขียน
รายงานการวิจัยได้ 
๓.ครูร้อยละ ๗๐ มีความพึงพอใจ
ในการด าเนินโครงการของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

ท่ี ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ (ย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๑ โรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วม 
         

๑. เพื่อโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่เด็กและ
เยาวชนพิการได้อย่าง
ท่ัวถึง ครอบคลุมทุก
พื้นท่ีตามเปูาหมายของ
รัฐบาลท่ีต้ังไว้ 
๒. เพื่อให้เด็กพิการ
เรียนร่วมได้รับสิทธิและ
โอกาสท่ีเท่าเทียมกันใน
การได้รับพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล 
๓. สร้างความพร้อม
เพื่อท่ีจะเป็นโรงเรียน
ต้นแบบการเรียนรวมท่ี
มีคุณภาพกระจายทุก
พื้นท่ีเป็นศูนย์รวม เป็น
แหล่งเรียนรู้ เป็น
เครือข่ายการพัฒนา 
และการให้โอกาสเด็ก
พิการเรียนร่วมเข้าถึง
การศึกษามากขึ้น 

-จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
- ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการ
ด าเนินการ 
-แต่งต้ังคณะด าเนินการ 
-ติดตาม นิเทศโรงเรียน
แกนน าการจัดการเรียน
ร่วมท่ีมีนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการ
เรียนรู ้
ประเมินและสรุปผล
โครงการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนพิการเรียนร่วมใน
โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 
๒๙ โรงเรียน และโรงเรียนเรียน
ร่วม จ านวน ๓๘โรงเรียน ได้รับ
สิทธิและโอกาสทางการศึกษา
อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียน
ร่วม/โรงเรียนต้นแบบการเรียน
รวมมีความสุข ความสามารถ 
และทักษะในการจัดการศึกษา
ส าหรับนักเรียนพิการ 
๒.โรงเรียนแกนน าจัดการเรียน
ร่วม/โรงเรียนต้นแบบการเรียน
รวม สามารถจัดการศึกษาส า
หนับนักเรียนพิการเรียนร่วมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๑๒ โครงการศาลา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ส าหรับผู้ดูแลเด็กพิการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

๑.เพื่อให้ผู้ปกครองและ
บุคลากรทางการศึกษา 
มีท่ีพักรับรองในการมา
รับผู้เรียนท่ีมารับบริการ
ท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
๒.เพื่อให้ผู้ปกครองและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับทราบข้อมูล 
ข่าวสาร มุมความรู้ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

- จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
- ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการ
ด าเนินการ 
-ด าเนินการตาม
กิจกรรม 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้ปกครองและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ 
จ านวน ๔๐ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้ปกครองและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ ๘๐ มีความพึง
พอใจในการบริการแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้ดูแลเด็กพิการศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี 

 



๒๕ 

 

ท่ี ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๓ โครงการอบรมผู้คัด
กรองคนพิการ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี 
 

๑.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ ความ
เป็นมาและความส าคัญใน
เรื่องการคัดกรองตาม
ประเภทคนพิการทาง
การศึกษา 
๒.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีทักษะในการใช้แบบคัด
กรองตามประเภทคนพิการ
ทางการศึกษา 
๓.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีเจคติท่ีดีต่อคนพิการ 

-จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
- ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการ
ด าเนินการ 
-แต่งต้ังคณะด าเนินการ 
-จัดท าคู่มือประกอบการ
อบรม 
-อบรมครูและบุคลากร
ในศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
- ประเมินและสรุปผล 
โครงการ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
จ านวน ๔๐ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๘๐ 
มีความรู้ ความเข้าใจ ความ
เป็นมาและความส าคัญในเรื่อง
การคัดกรองตามประเภทคน
พิการทางการศึกษา 
๒.ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๘๐ 
มีทักษะในการใช้แบบคัดกรอง
ตามประเภทคนพิการทาง
การศึกษา 
๓.ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๘๐ 
มีเจคติท่ีดีต่อคนพิการ 
 

๑๔ โครงการศึกษาดูงาน
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเฉพาะความ
พิการและเข้าร่วม
กีฬาสัมพันธ์ กลุ่ม
สถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาส าหรับคน
พิการฯ กลุ่ม ๒ 

๑.เพื่อศึกษาและ
แลกเปล่ียนการเรียนรู้
ระหว่างศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี
กับโรงเรียนเฉพาะความ
พิการ โรงเรียนโสตศึกษา
ปราจีนบุรี 
๒.เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ของกลุ่มสถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม ๒ 

- ส ารวจครู พนักงาน
ราชการ และบุคลากร ผู้
ท่ีประสงค์จะเดินทาง
เพื่อศึกษาดูงาน 
- ตระเตรียม
ยานพาหนะให้เพียงพอ
กับผู้ท่ีจะเดินทาง 
-  เดินทางไปศึกษาดู
งาน 
- ประเมินผลโครงการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
จ านวน ๔๗ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี ร้อยละ ๗๐ มีความพึง
พอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการ 
 
 
 
 
 
 

 

 



๒๖ 

 

ท่ี ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๕ โครงการพัฒนา
หลักสูตรการ
ให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มส าหรับ
เด็กพิการศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

๑.ผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
มีความรู้ ความเข้าใจ 
หลักการส าคัญของ
หลักสูตรฯและสามารถน า
หลักสูตรไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนได้ 
๒.ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีมี
หลักสูตรที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบท การ
ด าเนินงานและ
สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาและสภาพ
ชุมชน 

- จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
- ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการ
ด าเนินการ 
-ด าเนินการตาม
กิจกรรม 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี จ านวน ๓๙ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี มีความรู้ ความเข้าใจ
หลักการส าคัญของหลักสูตรฯและ
สามารถน าหลักสูตรไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนได้ 
 
 

๑๖ ท าบุญศูนย์
การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี 
ปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ 
 

๑.ผู้บริหาร  คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะครู  
ผู้ปกครอง เด็กพิการรับ
บริการท่ีศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี เห็นถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของการท าบุญ
ในพระพุทธศาสนา 
๒.เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้
ซึ่งประเพณีการท าบุญของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี ให้มีสืบ
ต่อไป 
 

- จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
- ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการ
ด าเนินการ 
-ด าเนินการตาม
กิจกรรม 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑.ผู้บริหาร  คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะครู  ผู้ปกครอง 
เด็กพิการรับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี จ านวน ๗๐ คน 
๒.มีประชากรกลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมงานมี
ความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการท าบุญศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ า จังหวัดสิงห์บุรี 

 

 



๒๗ 

 

ท่ี ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๗ โครงการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มและเตรียม
ความพร้อมศูนย์
การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี 

๑.เพื่อให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มและเตรียม
ความพร้อมตามแผน
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว รวมท้ังแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
๒.เพื่อจัดส่ิงอ านวยความ
สะดวก ส่ือ อุปกรณ์และ
สภาพแวดล้อมเพื่อให้
บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม 
๓.เพื่อประเมินและ
พัฒนาการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและ
เตรียมความพร้อม 
 

- จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
- ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการ
ด าเนินการ 
-ด าเนินการตาม
กิจกรรม 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี ๙๔ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ได้รับการ
พัฒนาตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและ
แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว 
๒.ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ได้รับส่ิง
อ านวยความสะดวก ส่ือ วัสดุ
อุปกรณ์และสภาพแวดล้อมในการ
บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและ
เตรียมความพร้อม 
๓.การให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มและเตรียมความพร้อม มี
การพัฒนาร้อยละ ๗๐ 
๔.ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๐ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินโครงการ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

๑๘ ต้นไม้พูดได้ ๑.เพื่อพัฒนาครูผู้สอนและ
นักเรียนมีความรู้เรื่องต้นไม ้
๒.เพื่อให้สถานศึกษาเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 

- จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
- ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการ
ด าเนินการ 
-ด าเนินการตาม
กิจกรรม 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้ปกครองและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ 
จ านวน ๔๐ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้ปกครองและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ ๘๐ มีความพึง
พอใจในการบริการแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้ดูแลเด็กพิการศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี 

 



๒๘ 

 

ท่ี ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๙ โครงการมอบ
ทุนการศึกษาส าหรับ
เด็กออทิสติกและ
เด็กพิการในมูลนิธิ
คุณพุ่ม 
 

๑.ส่งเสริม
สนับสนุน ด าเนินการ
พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนให้เป็นคนเก่ง คนดี  
มีคุณธรรม 
๒.ส่งเสริมสนับสนุน
สงเคราะห์ผู้ท่ีมีความ
บกพร่องและมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
๓.ด าเนินกิจกรรม ในการ
รณรงค์ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
๔.ด าเนินกิจกรรม ในการ
ช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  
๕.ด าเนินการเพื่อ
สาธารณประโยชน์ หรือ
ร่วมมือกับองค์กรการกุศล
ต่างๆเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

- จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
- ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการ
ด าเนินการ 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เด็กพิการตามความบกพร่อง
ประเภทต่างๆ  จ านวน   ๑๐๖   
คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
๑.เด็กพิการร้อยละ ๘๐ ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตามความต้องการ
จ าเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละ   
บุคคล 
๒.ผู้ปกครองร้อยละ ๙๐ น า
ทุนการศึกษาท่ีได้รับไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับ
ทุนการศึกษา   

๒๐ โครงการ
ประชาสัมพันธ์สู่
ชุมชน 
 

๑. เพื่อให้ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นท่ีรู้จักของหน่วยงาน 
องค์กร และชุมชน 
    ได้อย่างถูกต้อง 
๒. เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
นักเรียน รวมถึงกิจกรรม
ต่างๆ ของศูนย์การศึกษา 
    พิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี 
๓. เพื่อให้ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้าน
ต่างๆ ของผู้พิการ 

- จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติจากผู้บริหาร 
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ด าเนินการตามโครงการ 
-ประชุมกรรมการเพื่อ
จัดการวางแผน 
-ด าเนินการตาม
กิจกรรม 
-ประเมินโครงการ 
-สรุปโครงการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ผู้ปกครอง จ านวน ๘๙  คน 
๒. หน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๑๐  
แห่ง 
๓. หน่วยงานเอกชน จ านวน ๑๐  
แห่ง 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
หน่วยงาน องค์กรและชุมชน ร้อย
ละ ๘๐ รู้จักหน่วยงาน /บทบาท
หน้าท่ี /ภารกิจ/ กิจกรรมการ
ด าเนินของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  
 



๒๙ 

 

 

 

ท่ี ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๒๑ โครงการหน่วยบ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข สร้าง
รอยยิ้มให้ประชาชน  
 

๑.เพื่อให้ผู้พิการได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้พิการ 
๒.เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ของผู้
พิการแก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ  
๓.เพื่อประสานความ
ร่วมมือระหว่างศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรีกับ
ครอบครัวผู้พิการ  องค์กร/
หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ
และเอกชน  ในการ
จัดบริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มและเตรียมความ
พร้อมทางการศึกษา 
 

- จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
- ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการ
ด าเนินการ 
-ด าเนินการตาม
กิจกรรม 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ ประชาชน
และหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ ใน
จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน ๑๐๐  คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ร้อยละ ๗๐ ของผู้พิการ ผู้ดูแลผู้
พิการ หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ประชาชนในจังหวัด
สิงห์บุรี มีความ      พึงพอใจใน
การให้บริการทางการศึกษาและ
สิทธิประโยชน์ต่างๆท่ีควรรู้ 
 
 

๒๒ โครงการพัฒนา
ทักษะชีวิตส าหรับผู้
พิการและครอบครัว 
 

๑. เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพของผู้พิการและ
ครอบครัว ในด้านอาชีพ 
สามารถด ารงชีวิตได้ตาม
ศักยภาพของตนเอง 
๒. เพื่อสนับสนุนหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือ ผู้พิการ/
ครอบครัวผู้พิการ ให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น                                  
๓. เพื่อให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีส่วนช่วยเหลือ
ท้ังทางตรงและทางอ้อม 
 

- จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
- ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการ
ด าเนินการ 
-ด าเนินการตาม
กิจกรรม 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
ผู้พิการ ครอบครัวผู้พิการ และผู้
ช่วย เห ลือ ผู้พิ ก าร  ใน จังหวั ด
สิงห์บุรี  จ านวน  ๔๐ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
ร้ อ ย ล ะ  ๗ ๐  ข อ ง ผู้ พิ ก า ร 
ครอบครัว   และ ผู้ช่วยเหลือ ผู้
พิการ ท่ีมาเข้ารับการฝึกมีความ
พึ ง พ อ ใ จ ใ น โ ค ร ง ก า ร นี้ แ ล ะ
สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
 



๓๐ 

 

ท่ี ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๒๓ โครงการ ๕ ส.ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี 
 

๑. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ และมีวินัยใน
การปฏิบัติงาน ให้
ความส าคัญต่อการพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 
๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การท างานให้แก่บุคลากร 
๓. เพื่อน ากิจกรรมตาม
โครงการ ๕ ส มาใช้เป็น
พื้นฐานในการด าเนินงาน
และการประกันคุณภาพ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
 

-จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
- ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการ
ด าเนินการ 
-แต่งต้ังคณะด าเนินการ 
- ก าหนดวันเพื่อท า
Bigcleaning day 
- ด าเนินการตาม
โครงการ 
-ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
- ประเมินและสรุปผล
การด าเนินกิจกรรม 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรีจ านวน
๔๐คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรีพัฒนาคุณภาพการท างาน
ให้แก่บุคลากรทุกคนได้ท ากิจกรรม
๕ส.(สะสาง สะอาด สะดวก 
สุขลักษณะ สร้างนิสัย)เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและเพิ่มคุณภาพงาน
บริการให้มีประสิทธิภาพ 

๒๔ โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อ
ติดตามผลของผู้เรียน 
 

๑.เพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจถึงบทบาท หน้าท่ี 
ภาระงาน และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง         
ศูนย์ฯ กับชุมชน และภาคี
เครือข่าย 
๒.เพื่อประสานขอความ
ร่วมมือ ให้บริการและให้
ความร่วมมือกับชุมชน 
๓.เพื่อให้นักเรียนได้น า
ความรู้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์และสามารถ
ด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุขและ
ปลอดภัย 
 

-จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
- ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการ
ด าเนินการ 
-แต่งต้ังคณะด าเนินการ 
- ด าเนินการตาม
โครงการ 
- ศึกษาข้อมูล 
- จัดท าระบบข้อมูล 
- ทดลองใช้งาน 
- ประเมินและสรุปผล
การด าเนินกิจกรรม 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษจ านวนท้ังหมด ๔๖ คน 
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องของ
ผู้เรียนท่ีเข้ารับบริการท่ีศูนย์ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรีมีระบบข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบันและสะดวกต่อการใช้งาน 
๒.บุคลากรของศูนย์และผู้ปกครอง
สามารถดูผลการติดตามและผล
การประเมินคุณภาพผู้เรียนได้
สะดวกรวดเร็ว 
๓.มีแหล่งส ารองไฟล์เอกสารไว้ใน
ระบบสารสนเทศเพื่อลดการสูญ
หายของเอกสาร 
 

 



๓๑ 

 

ท่ี ชื่องาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๒๕ โครงการเรียน
ฟรี ๑๕ ปีตาม
นโยบายการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ 

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับ
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐานโดยรัฐ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในรายการ
พื้นฐานให้ ได้แก่ ค่าจัดการ
เรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบ นักเรียนและค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

-จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
- ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการ
ด าเนินการ 
-แต่งต้ังคณะด าเนินการ 
-สรุปประเมินผลการ
ด าเนินงานและปรับปรุง 
แก้ไข และพัฒนา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละ๘๐เด็กพิการท่ีมารับ
บริการท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๒.ร้อยละ๘๐ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจท่ีได้รับบริการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
๓.ร้อยละ ๑๐๐ -นักเรียนได้รับ
การสนับสนุนหนังสือเรียน
เครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน อุปกรณ์การเรียนและ
กิจกรรม 

๒๖ โครงการพัฒนา
ศูนย์การเรียน
เฉพาะความ
พิการ ๑ อ าเภอ 
๑ ศูนย์ 

๑.  เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กพิการ
รุนแรงท่ีรับบริการทาง
การศึกษาท่ีบ้านได้มีเจตคติ 
ความรู้และทักษะและการจัด
การศึกษาให้กับเด็กพิการ
รุนแรงท่ีรับบริการทาง
การศึกษาท่ีบ้าน 
๒.  เพื่อให้เด็กพิการรุนแรง
ได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นทางการ
ศึกษา และมีศักยภาพสูงขึ้น 
๓.เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียน
เฉพาะความพิการในพื้นท่ี
จังหวัดสิงห์บุรีทั้ง ๖ อ าเภอ 
 

-จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
- ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการ
ด าเนินการ 
-แต่งต้ังคณะด าเนินการ 
-สรุปประเมินผลการ
ด าเนินงานและปรับปรุง 
แก้ไข และพัฒนา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
พื้นท่ีในจังหวัดสิงห์บุรีทั้ง ๖ 
อ าเภอ ประกอบด้วย อ.อินทร์บุรี   
อ.เมือง       อ.พรหมบุรี  อ.ท่า
ช้าง  อ.บางระจัน          อ.
บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.  เกิดความร่วมมือระหว่าง
ครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน  และ
องค์กรต่างๆ  ในชุมชน  รวมถึง
สถานศึกษาในการพัฒนาเด็กพิการ
รุนแรงตามบ้าน 
๒  ครอบครัวและชุมชนมีความรู้ 
และร่วมมือการจัดการศึกษาให้กับ
เด็กพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตรงตามศักยภาพของเด็ก
พิการ 

 

 

 

 



๓๒ 

 

ท่ี ชื่องาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๒๗ โครงการประกัน
คุณภาพ
การศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี 
 

๑.เพื่อให้ครูและบุคลากรเตรียม
รับการประเมินคุณภาพภายใน
จากหน่วยงานต้นสังกัด 
๒.เพื่อให้การจัดการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 

- การให้ความรู้การ
ประกันคุณภาพ 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี ของ
ศูนย์ฯ 
- การฝึกปฏิบัติ 
น าเสนอเครื่องมือ 
- จัดท ารูปเล่ม 
มาตรฐานของศูนย์ฯ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษจ านวนท้ังหมด ๔๐ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรีได้รับ
การประเมินคุณภาพภายในจาก
หน่วยต้นสังกัด 
๒.ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรีเกิด
ความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
๓. ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรีเกิด
องค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาและ
เตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายใน(ประเมินตนเอง)ในรอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนัก 

 
ผลการ 

ประเมินฯ/ 
คะแนนที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ความหมาย 
(แปล

คุณภาพ) 

มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม 
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

๓๐ ๒๖.๑๗ ๔ ดีมาก 

๑.๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการตามท่ีก าหนดไว้ใน 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและ 
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 

๒๐ ๑๙.๐๑ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๒ ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมี 
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

๑๐ ๗.๑๖ ๔ ดีมาก 

 
มาตรฐานท่ี ๒ ครูปฏิบัติงานตามบทบาท 
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

๒๐ ๑๖.๑๗ ๔ ดีมาก 

๒.๑ ครูมีคุณวุฒิหรือความรู้ความสามารถ 
ตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ และครูมีเพียงพอ 

๒ ๑.๔๑ ๓ ดี 

๒.๒ ครูเข้าใจปรัชญาการจัดการศึกษา 
ส าหรับคนพิการและสามารถประยุกต์ใช้ได้ 

๒ ๑.๔๑ ๓ ดี 

๒.๓ ครูมีความเมตตา และอดทนต่อการเอาใจใส่
ดูแลผู้เรียน 

๒ ๒ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๔ ครูจัดผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรับรู้ 
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดกับผู้เรียน 

๒ ๑.๗๖ ๔ ดีมาก 

๒.๕ ครูจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ 
บุคคลและแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัวตามข้อก าหนดของการจัดท าแผนและมี
การทบทวนแผนเป็นระยะ 

๒ ๑.๔๑ ๓ ดี 

๒.๖ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนโดยใช้
เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก 
(Assistive Technology)ส่ือการเรียนรู้ 
บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาได้
ตรงตามความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน 

๓ ๒.๖๕ ๔ ดีมาก 

๒.๗ ครูใช้เครื่องมอและวิธีการวัดและประเมินการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย และสรุป 

๓ ๒.๑๒ ๓ ดี 



๓๔ 

 

 

 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนัก 

 
ผลการ 

ประเมินฯ/ 
คะแนนที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ความหมาย 
(แปล

คุณภาพ) 

๒.๘ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ 
จัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การสอน 

๒ ๑.๔๑ ๓ ดี 

๒.๙ ครูมีทักษะในการท างานร่วมกับ 
ผู้ปกครองและทีมสหวิทยาการ 
 

๒ ๒ ๕ ดีมาก 

 
มาตรฐานท่ี ๓ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

๑๐ ๑๐ ๕ ดีเย่ียม 

๓.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า ความคิดริเริ่ม
และมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการศึกษาส าหรับผู้
พิการ 

๑ ๑ ๑ ดีเย่ียม 

 
๓.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็น
ฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

๒ ๒ ๑.๖๐ ดีมาก 

 
๓.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ 
การศึกษาส าหรับผู้พิการให้บรรลุเปูาหมาย 

๒ ๒ ๒ ดีเย่ียม 

 
๓.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู
บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องให้มีส่วน 
ร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 

๒ ๒ ๒ ดีเย่ียม 

 
๓.๕ ผู้บริหารสามารถประสานงานภาคี 
เครือข่าย ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชา 
การแก่บุคลากรในศูนย์ และปฏิบัติหน้าท่ี 
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๒ ๒ ๒ ดีเย่ียม 



๓๕ 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนัก 

 
ผลการ 

ประเมินฯ/ 
คะแนนที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ความหมาย 
(แปล

คุณภาพ) 

มาตรฐานท่ี ๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดท า
หลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
ระบบการให้บริการผู้เรียนตามภาระหน้าท่ีท่ี
ก าหนด 

๒๕ ๒๕ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๑ มีหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่สอดคล้องกับประเภท
ความพิการ 

๓ ๓ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๒ จัดหรือปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้ 
เรียนอย่างมีความสุขโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

๓ ๓ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๔ ๔ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๔ จัดให้มีเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก 
ส่ือการเรียนรู้ บริการและความช่วยเหลืออื่น 
ใดทางการศึกษาส าหรับผู้พิการเพียงพอ 

๔ ๔ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๕ ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดย
ครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทาง
การศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ 

๔ ๔ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๖ จัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในโรงเรียน
เรียนร่วม 

๔ ๔ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๗ สนับสนุนการจัดการเรียนร่วมอย่าง 
เป็นระบบ และประสานงานการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการในจังหวัด 

๓ ๓ ๕ ดีเย่ียม 



๓๖ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนัก 

 
ผลการ 

ประเมินฯ/ 
คะแนนที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ความหมาย 
(แปล

คุณภาพ) 

มาตรฐานท่ี ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการ 
สร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นสังคมแห่ง 
การเรียนรู ้

๑๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๕.๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์ให้ผู้พิการและ 
ครอบครัวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

๓ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๕.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง 
บุคลากรภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษกับครอบครัว 
ชุมชน และภาคีเครือข่าย 

๔ ๔.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๕.๓ พัฒนาผู้ปกครองและอาสาสมัครใน 
ชุมชนเข้าร่วมรับผิดชอบและช่วยเครือผู้ 
พิการภายในท้องถิ่น 

๓ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบ 
การประกันคุณภาพภายในตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาศูนย์ 
การศึกษาพิเศษ 

๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษา 
พิเศษท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา 
เต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา                
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๕ น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๖ จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

รวมคะแนนการประเมินคุณภาพของ         
ศูนย์การศึกษาพิเศษทุกมาตรฐาน 

๑๐๐ ๙๑.๑๔ ๕ ดีเย่ียม 



๓๗ 

 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่า 

น้ าหนัก 

 
คะแนนที ่

ได้ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความหมาย 
(แปล

คุณภาพ) 

มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 

๓๐ ๒๗.๖๕ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๒ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๒๐ ๑๗.๖๙ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๓ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑๐ ๙.๔๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการ 
จัดท าหลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน และระบบการให้บริการผู้เรียนตาม
ภาระหน้าท่ีท่ีก าหนด 

๒๕ ๒๒.๔๐ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีหารสร้าง
ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๑๐ ๙.๔๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบ 
การประกันคุณภาพภายในตามท่ีก าหนดใน 
กฎกระทรวง 

๕ ๔.๕๐ ๕ ดีเย่ียม 

รวมคะแนนการประเมินคุณภาพของศูนย์
การศึกษาพิเศษทุกมาตรฐาน 

๑๐๐ ๙๑.๐๔ ๕ ดีเย่ียม 



๓๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

๑๓. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 
   
 ๖.๑ ผลพัฒนาการผู้เรียน 
 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนผู้เรียน 

ที่ประเมิน 
จ านวน/ร้อยละของผู้เรียนตามระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ๘๑ ๑ ๒ ๓ ๔๙ ๗ 
ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ๘๑ ๑ - ๓ ๔๔ ๙ 
ทักษะทางสังคม ๘๑ ๑ - ๓ ๔๕ ๗ 
ทักษะการช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจ าวัน 

๘๑ ๑ ๑ ๓ ๔๙ ๙ 

ทักษะการรับรู้และ 
แสดงออกทางภาษา 

๘๑ ๑ ๑ ๒ ๕๑ ๓ 

ทักษะทางสติปัญญาหรือ 
การเตรียมความพร้อมทางวิชาการ 

๘๑ ๑ ๖ ๑ ๓๖ ๑๔ 

ทักษะจ าเป็นเฉพาะความ 
พิการหรือทักษะจ าเป็นอืน่ๆ 

๘๑ - - ๑ ๕ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

๑๔.  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ประเภทความพิการ 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

บุคคลที่มีความบกพร่อง 
ทางการเห็น 

๗ ๖ ๑ 

บุคคลที่มีความบกพร่อง 
ทางการได้ยิน 

๕ ๔ ๑ 

บุคคลที่มีความบกพร่อง 
ทางสติปัญญา 

๓๑ ๑๖ ๑๕ 

บุคคลที่มีความบกพร่อง 
ทางร่างกายหรือสุขภาพ 

หรือการเคลื่อนไหว 
๑๔ ๔ ๑๐ 

บุคคลที่มีความบกพร่อง 
ทางการเรียนรู้ 

๑ - ๑ 

บุคคลที่มีความบกพร่อง 
ทางการพูดและภาษา 

- - - 

บุคคลที่มีความบกพร่อง 
ทางพฤติกรรมและอารมณ์ 

๑ - ๑ 

บุคคลออทิสติก ๔ ๓ ๑ 

บุคคลพิการซ้อน ๑๘ ๗ ๑๑ 

รวม ๘๑ ๔๐ ๔๑ 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๔๙.๓๘ ๕๐.๖๒ 
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ตอนที่ ๒ 
แผนปฏิบตัิการประจ าปีของสถานศึกษา   

 
โครงสร้างการบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ด้านได้แก่ด้าน
วิชาการ,ด้านแผนและงบประมาณ ,ด้านบริหารงานบุคคล    และ ด้านบริหารท่ัวไปผู้บริหารยึดหลักการ
บริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ PDCA , SBM 
 หลักการท างาน วงจร PDCA คือ วางแผน, ปฏิบัติ, ตรวจสอบ, ปรับปรุง การด าเนินกิจกรรม PDCA 
อย่างเป็นระบบให้ครบวงจร อย่างต่อเนื่อง หมุนเวียนไปเรื่อยๆ ย่อมส่งผลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพเพิ่มขึ้น 
 

โครงสร้างการบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
 

      
 
            
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๑ โครงสร้างการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อ านวยการ 

ด้านการบริหาร
วิชาการ 

ด้านการบริหาร
งบประมาณ 

ด้านการบริหารงาน
บุคคล 

ด้านการบริหาร
ทั่วไป 

รองผู้อ านวยการ 
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โครงสร้างการบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผู้อ านวยการ คณะกรรมการสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

กลุ่มบริหารแผนงาน
และงบประมาณ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล 

- งานแผนปฏิบัติการและ 
  สารสนเทศ 
- งานบริการช่วยเหลือระยะ 
  แรกเร่ิม (EI) และเตรียมความ 
  พร้อม 
- งานบริการช่วยเหลือเฉพาะ 
  ครอบครัว 
- งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ 
  เรียนร่วม การจัดการศึกษา 
- ในห้องเรียนคู่ขนาน 
- งานส่งเสริม สนับสนุนการฟ้ืนฟู 
  สมรรถภาพคนพิการ โดย 
  ครอบครัวและชุมชน 
- งานทะเบียนนักเรียน 
- งานวดัผลและประเมินผล 
- งานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานบริการส่ิงอ านวยความ 
  สะดวก สื่อ บริการและความ 
  ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  
  (ระบบคูปองการศึกษา) 
- งานพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคน 
  พิการบุคลากร และผู้ที่เก่ียวข้อง 
- งานให้ค าปรึกษา แนะแนว และ 
  ส่งต่อ 
- งานจัดการศึกษาส าหรับเด็ก 
  เจ็บปุวยเร้ือรังในโรงพยาบาล 
- งานนิเทศ ตดิตาม ประเมินผล 
  และรายงานผล 

- งานแผนปฏิบัติการและ 
  สารสนเทศ 
- งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 
- งานทะเบียนประวัติบุคลากร 
- งานพัฒนาครูและบุคลากร 
- งานสวัสดิการครูและบุคลากร 
- งานวินัยและรักษาวินัย 
- งานพิจารณาความดีความชอบ 
- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- งานมาตรฐานวิชาชีพและ       
  วิทยฐานะ 
- งานนิเทศ ตดิตาม ประเมินผล 
  และรายงานผล 
- งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

- งานแผนปฏิบัติการและ 
  สารสนเทศ 

- งานอาคารสถานที ่
- งานรักษาความปลอดภัย 

- งานยานพาหนะ 

- งานสัมพันธ์ชุมชน เครือข่าย และ 
  วิเทศสัมพันธ ์

- งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร ่

- งานอนามัยและโภชนาการ 

- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- งานโสตทัศนูปกรณ์ 

- งานกิจกรรมนักเรียน 

- งานระดมทุนและทรัพยากร 

- งานธุรการและสารบรรณ 

- งานนิเทศ ตดิตาม ประเมินผล 
  และรายงานผล 

- งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

- งานแผนปฏิบัติการและ  
  สารสนเทศ 
- งานแผนงานและจัดตัง้ 
  งบประมาณ 
- งานศูนย์ข้อมูลและระบบ 
  สารสนเทศ 
- งานการเงิน 
- งานบัญช ี
- งานพัสดุและสินทรัพย์ 
- งานควบคุมภายใน 
- งานนิเทศ ตดิตาม 
ประเมินผล 
  และรายงานผล 
- งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองผู้อ านวยการ 
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วิสัยทัศน์ 
เป็นศูนย์ให้บริการผู้พิการตามมาตรฐานการศึกษา  มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในการพัฒนาผู้พิการโดยการ

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

Vision 
To be a service center for the disabled in accordance with the standards of 

the special education. To provide professional staff qualified to improve the 
quality of life of the disabled by encouraging participation and cooperation from 
all sections.  

พันธกิจ 
๑. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนผู้พิการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน 
๓. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ 
๔. ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแก่ผู้พิการ  

 

Mission 
 ๑. Encourage the disabled to improve their knowledge and individual life 
skills capabilities within the standards of the special education. 
 ๒. Ensure that the teachers and educational personnel are of the standard 
of special educational professionals in accordance with the standards of the 
special education. 
 ๓. Provide the learning resources to support the potential of the disabled. 
 ๔. Develop and maintain cooperation with all sectors within the special 
educational administration for the disabled. 
 

อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
ผู้เรียนสะอาด มีพัฒนาการดี 

Characters 
The students are healthy and properly development 
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เอกลักษณ์สถานศึกษา 
ธรรมชาติร่มรื่น เป็นแหล่งเรียนรู้ 

Identity 
The nature is shady, to be learning resource 

เป้าประสงค์   
๑. ผู้พิการได้รับบริการช่วยเหลือฟื้นฟู  ระยะแรกเริ่มเตรียมความพร้อมท่ีมีคุณภาพ 
๒. ศูนย์การศึกษาพิเศษมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพและมีเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง 
๓. ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ๔.  ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีแหล่งข้อมูล เสริมสร้างประสบการณ์   
ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ 

. Goals 
 ๑.  The disabled are treated and helped with early intervention and 
provided with the standard of special education. 
 ๒.  Singburi Special Education Center has the professional staff and  strong 
networks. 
 ๓.  Singburi Special Education Center has an efficient administration. 
 ๔.  Singburi Special Education Center is  the social learning and has  learning 
resource to support  the experiences for the disabled. 

 
 

กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่  ๑.  พัฒนาเด็กพิการทุกประเภทให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคล 
 กลยุทธ์ที่  ๒.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 กลยุทธ์ที่  ๓.  พัฒนาการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่  ๔.  ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดท าหลักสูตร  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และ 
ระบบการให้บริการผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่  ๕.  พัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เป็นแหล่งข้อมูลเสริมสร้าง 
ประสบการณ์ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ 
 กลยุทธ์ที่  ๖.  ศูนย์การศึกษามีระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
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Strategies 

Strategy ๑ : To develop all type of disabled to the properly development 
of the individual potential. 

Strategy  ๒ : To develop professional teachers and educational personnel 
to be able to  perform their duties with efficiency and effectiveness. 

Strategy ๓ : To develop the special education center administration by 
participation of  all sections. 

Strategy  ๔  : Singburi Special Center has a special education curriculum, 
learning activities and the efficient service system.   

Strategy ๕ : To develop the special educational center is the social learning 
resource to support  the experiences for the disabled. 
 Strategy  ๖ :  Singburi Special Center has a quality assurance system 
according to the special education standards. 

************* 
 
 
 
 

 
. 
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การก าหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี เร่ืองการ
ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้กลุ่มผู้เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก
รับทราบทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล  
๑.๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคลและแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
ระดับคุณภาพ ๕ 

๑.๒ ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ระดับคุณภาพ ๕ 
มาตรฐานด้านครู 
มาตรฐานที่ ๒ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

 

๒.๑ ครูมีคุณวุฒิหรือความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและ
ครูมีเพียงพอ 

ระดับคุณภาพ ๕ 

๒.๒ ครูเข้าใจปรัชญาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการและสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ 

ระดับคุณภาพ ๕ 

๒.๓ ครูมีความเมตตาและอดทนต่อการเอาใจใส่ดูแลผู้เรียน ระดับคุณภาพ ๕ 
๒.๔ ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรับรู้ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดกับ

ผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ ๕ 

๒.๕ ครูจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวตามข้อก าหนดของการจัดท าแผน และ
มีการทบทวนแผนเป็นระยะ 

ระดับคุณภาพ ๕ 

๒.๖ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนโดยใช้เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความ
สะดวก (Assistive Technology) ส่ือการเรียนรู้ บริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาได้ตรงตามความต้องการจ าเป็นของ
ผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ ๒ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

 

๒.๗ ครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน
เพื่อเข้าสู่ระบบช่วงเช่ือมต่อ 

ระดับคุณภาพ ๕ 

๒.๘ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการสอน 

ระดับคุณภาพ ๕ 

๒.๙ ครูมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้ปกครองและทีมสหวิทยาการ ระดับคุณภาพ ๕ 
มาตรฐานด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานที่  ๓ ผู้บ ริหารปฏิบั ติงานตามบทบาทหน้าที่อย่ างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

๓.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า ความคิดริเริ่ม และมีเจตคติท่ีดี
ต่อการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ 

ระดับคุณภาพ ๕ 

๓.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการ
จัดการ 

ระดับคุณภาพ ๕ 

๓.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาส าหรับผู้พิการให้
บรรลุเปูาหมายตามท่ีก าหนดไว้ 

ระดับคุณภาพ ๕ 

๓.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร ผู้ปกครอง 
และผู้เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ ๕ 

๓.๕ ผู้บริหารสามารถประสานงานภาคีเครือข่าย ให้ค าแนะน า
ค าปรึกษาทางวิชาการแก่บุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีและปฏิบัติหน้าท่ีเต็มศักยภาพละเต็มเวลา 

ระดับคุณภาพ ๕ 

๓.๖ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการจัดการศึกษา ระดับคุณภาพ ๕ 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี มีการจัดท า
หลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบการให้บริการผู้เรียน
ตามภาระหน้าที่ที่ก าหนด 

 

๔.๑ มีหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มท่ี
สอดคล้องกับประเภทความพิการ 

ระดับคุณภาพ ๕ 

๔.๒ จัดหรือปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุขโดย
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

ระดับคุณภาพ ๕ 

๔.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพ 

ระดับคุณภาพ ๕ 



๔๘ 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ ๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี มีการจัดท า
หลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบการให้บริการผู้เรียน
ตามภาระหน้าที่ที่ก าหนด 

 

๔.๔ จัดให้มีเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือการเรียนรู้ บริการ 
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาส าหรับผู้พิการอย่าง
เพียงพอ 

ระดับคุณภาพ ๔ 

๔.๕ ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน
ด้วยกระบวนการทางการศึกษา 

ระดับคุณภาพ ๕ 

๔.๖ จัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลในโรงเรียนเรียนร่วม 

ระดับคุณภาพ ๕ 

๔.๗ สนับสนุนการจัดการเรียนร่วมอย่างเป็นระบบ และประสานงาน
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในจังหวัด 

ระดับคุณภาพ ๕ 

มาตรฐานด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

๕.๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์ให้ผู้พิการและครอบครัวสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

ระดับคุณภาพ ๕ 

๕.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีกับครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่าย 

ระดับคุณภาพ ๕ 

๕.๓ พัฒนาผู้ปกครองและอาสาสมัครในชุมชนเข้าร่วมรับผิดชอบ
และช่วยเหลือผู้พิการภายในท้องถิ่น 

ระดับคุณภาพ ๕ 

มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

๖.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี 

ระดับคุณภาพ ๕ 

๖.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ท่ีมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ระดับคุณภาพ ๔ 

๖.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี 

ระดับคุณภาพ ๕ 



๔๙ 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ ๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

๖.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

ระดับคุณภาพ ๕ 

๖.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ระดับคุณภาพ ๕ 

๖.๖ จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

ระดับคุณภาพ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

 การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่  ๑.  พัฒนาเด็กพิการทุกประเภทให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคล  

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาส าหรับ
บุคลออทิสติก 
 

๑.เพื่อให้บุคคลออทิสติกได้รับ
ความรู้และได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
๒.เพื่อติดตามการด าเนินงาน
ของห้องเรียนคู่ขนานอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑.บุคคลออทิสติก โรงเรียนวัดประโชติกา
ราม จ านวน ๗ คน 
๒.ครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน ๒ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.บุคคลออทิสติกได้รับความรู้และการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๒.ห้องเรียนคู่ขนานมีการด าเนินงานท่ีเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๑ 
มาตรฐานท่ี ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๒.๖ 

โครงการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิการโดย
ครอบครัวและชุมชน 
(โครงการปรับบ้านเป็น
ห้องเรียน เปล่ียนพ่อแม่
เป็นครู)                           

๑. เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟู
สมรรถภาพของเด็กพิการ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สติปัญญาและสังคม 
๒. เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
และชุมชน มีความตระหนักรู้
และมีองค์ความรู้ด้านการดูแล
และพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
๓. เพื่อฝึกฝนและพัฒนา
ทักษะต่างๆท่ีจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตให้แก่เด็กพิการ การ
ช่วยเหลือตัวเองสามารถพึ่งพา
ตนเองมีความพร้อมท่ีจะ
เรียนรู้ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
รุ่นท่ี  ๑ – รุ่นท่ี ๕ ผู้ปกครองและเด็ก
พิการ จ านวน  ๖๖ ครอบครัว 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.เกิดความร่วมมือระหว่างครอบครัว 
ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆใน
ชุมชน รวมถึงสถานศึกษาในการส ารวจ
ข้อมูลเด็กพิการ ก่อนวัยเรียน 
๒.มีฐานข้อมูลเด็กพิการก่อนวัยเรียนและ
วัยเรียน ตลอดจนงานวิจัยเกี่ยวข้อง
สามารถน าข้อมูลไปในการพัฒนาเด็กต่อไป 
๓.ครอบครัวและชุมชนมีความรู้ร่วมมือกัน
จัดการศึกษาให้กับเด็กพิการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงตามศักยภาพของ
เด็กพิการ 
๔.เด็กพิการรุนแรงท่ีไม่สามารถเข้าเรียนใน
โรงเรียนได้รับการพัฒนา 
 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๒ 
มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๕ 
 

 

 



๕๑ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการเกษตรบ าบัด 
 

๑ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในการฝึกปฏิบัติจริง 
๒ เพื่อให้นักเรียนพัฒนา
สมรรถภาพทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม การส่ือสารและการ
เรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 
๓ เพื่อให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนพิการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน ๑๔ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนพิการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมการจัด
กิจกรรม และมีพัฒนาสมรรถภาพทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
การส่ือสาร และการเรียนรู้ ตามศักยภาพ 
 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๒ 

โรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วม 
         

๑. เพื่อโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่เด็กและเยาวชนพิการได้
อย่างท่ัวถึง ครอบคลุมทุก
พื้นท่ีตามเปูาหมายของรัฐบาล
ท่ีต้ังไว้ 
๒. เพื่อให้เด็กพิการเรียนร่วม
ได้รับสิทธิและโอกาสท่ีเท่า
เทียมกันในการได้รับ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล 
๓. สร้างความพร้อมเพื่อท่ีจะ
เป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียน
รวมท่ีมีคุณภาพกระจายทุก
พื้นท่ีเป็นศูนย์รวม เป็นแหล่ง
เรียนรู้ เป็นเครือข่ายการ
พัฒนา และการให้โอกาสเด็ก
พิการเรียนร่วมเข้าถึง
การศึกษามากขึ้น 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนร่วม ๒๙ โรงเรียน และ
โรงเรียนเรียนร่วม จ านวน ๓๘ โรงเรียน 
ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม/โรงเรียน
ต้นแบบการเรียนรวมมีความสุข 
ความสามารถ และทักษะในการจัด
การศึกษาส าหรับนักเรียนพิการ 
๒.โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม /
โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สามารถจัด
การศึกษาส าหนับนักเรียนพิการเรียนร่วม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๖ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๗ 

 

 

 



๕๒ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

 ๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีได้รับมา
ปรับใช้ในการจัดการศึกษา
ให้กับเด็กพิการได้อย่าง
ประสิทธิภาพ 
๕. สร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายทุกภาคส่วน ได้แก่ 
ครู ผู้ปกครอง องค์กรส่วน
ท้องถิ่น ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา/
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาและศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
 

  

โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี 
ตามนโยบายการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา  

ปี
ง
บ
ป
ร
ะ
ม
า
ณ
  

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับ
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐาน โดยรัฐ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในรายการ
พื้นฐานให้ได้แก่ ค่าจัดการ
เรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน 
ค่ า อุ ป ก ร ณ์ก า ร เ รี ย น  ค่ า
เครื่องแบบนักเรียนและค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- เด็กพิการท่ีมารับบริการท่ีศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน ๘๐    
คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้ปกครองมีความพึง
พอใจท่ีได้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนได้รับการ
สนับสนุนหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน  
อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  

มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๓ 
ตัวบ่งชี้ ๔.๕ 



๕๓ 

 

 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริมผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมวันปิยมหาราช 
กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ 
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
กิจกรรมวันมาฆบูชา 
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
กิจกรรมวันไหว้คร ู
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 

๑.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน  
ผู้ปกครอง  ครู  และบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี  มีคุณธรรม  
และจริยธรรม 
๒.เพื่อให้ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  
ครู  บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี
เห็นความส าคัญ  และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของวนัส าคัญ
ต่างๆ 
๓.เพื่อให้ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  
ครู  บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
ได้รู้จักและอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 โครงการนี้ด าเนินกิจกรรมกับผู้เรียนท่ีมา
รับบริการท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุ รี   ผู้ปกครอง  ครูและ
บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี  จ านวน  ๔๐  คน  
 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ครูและบุคลากร
ศูนย์การ ศึกษาพิ เศษประจ า จังหวั ด
สิงห์บุรีร้อยละ ๗๐ มีความพึงพอใจใน
การด าเนินโครงการ 
 

มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๓ 
 
 

โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนเฉพาะความพิการ 
๑ อ าเภอ ๑ ศูนย์ 
 

๑.  เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กพิการ
รุนแรงท่ีรับบริการทาง
การศึกษาท่ีบ้านได้มีเจตคติ 
ความรู้และทักษะและการจัด
การศึกษาให้กับเด็กพิการ
รุนแรงท่ีรับบริการทาง
การศึกษาท่ีบ้าน 
๒.  เพื่อให้เด็กพิการรุนแรง
ได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นทางการ
ศึกษา และมีศักยภาพสูงขึ้น 
๓.เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียน
เฉพาะความพิการในพื้นท่ี
จังหวัดสิงห์บุรีทั้ง ๖ อ าเภอ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
พื้นท่ีในจังหวัดสิงห์บุรีทั้ง ๖ อ าเภอ 
ประกอบด้วย อ.อินทร์บุรี   อ.เมือง       
อ.พรหมบุรี  อ.ท่าช้าง  อ.บางระจัน          
อ.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.  เกิดความร่วมมือระหว่างครอบครัว 
ชุมชน หน่วยงาน  และองค์กรต่างๆ  ใน
ชุมชน  รวมถึงสถานศึกษาในการพัฒนา
เด็กพิการรุนแรงตามบ้าน 
๒  ครอบครัวและชุมชนมีความรู้ และ
ร่วมมือการจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตาม
ศักยภาพของเด็กพิการ 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๒ 
มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๕ 



๕๔ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
เด็กพิการโดยเครือข่าย
พ่อแม่  ผู้ปกครอง 
 

๑. เพื่อให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม ( EI ) และ
เตรียมความพร้อมแก่เด็ก
พิการตั้งแต่แรกเกิด – ๕ ปี 
ท่ีมารับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษร่วมกับพ่อแม่  
ผู้ปกครองและชุมชน 
๒. เพื่อให้ พ่อแม่  ผู้ปกครอง 
และผู้เกี่ยวข้อง มีความ
ตระหนักรู้และมีองค์ความรู้
ด้านการศึกษาพิเศษ สามารถ
เล้ียงดูและพัฒนาศักยภาพ
เด็กพิการแรกเกิด – ๕ ปี ให้มี
คุณภาพและพัฒนาตาม
ศักยภาพได้พร้อมท่ีจะเรียนรู้
และเข้ารับการศึกษาก่อน
ประถมศึกษา 
๓. เพื่อให้เด็กพิการแรกเกิด – 
๕ ปี ท่ีมารับบริการท่ีศูนย์
การศึกษาพิเศษได้รับการ
พัฒนาการด้านร่างกายและ
จิตใจร่วมกันระหว่างพ่อแม่ 
ครอบครัว และศูนย์การศึกษา
พิเศษ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
โครงการนี้ด าเนินกิจกรรมกับผู้เรียนของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
อายุ ๐ -๕ ปี 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ได้รับการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่สอดคล้องกับ
ประเภทความพิการ 
๒.ผู้เรียนร้อยละ ๗๐  มีสภาพแวดล้อมท่ี
ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุขโดย
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
๓.ผู้เรียนร้อยละ ๗๐  มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท าให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพ 
๔.ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ได้รับเทคโนโลยี  ส่ิง
อ านวยความสะดวก ส่ือการเรียนรู้บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ส าหรับคนพิการ 
๕.ผู้เรียนร้อยละ  ๗๐ ได้รับบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและ
ชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา 
๖.ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ  ๗๐ มีความพึงพอใจ
ในการด าเนินโครงการของศูนย์การศึกษา
พิเศษ 
  
 

มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๑ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๒ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๓ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๔ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๕ 

 

 

 

 

 



๕๕ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

 โครงการสนามพื้นบ้าน
เสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู ้
 

๑.เพื่อให้มีสนามเด็กเล่นท่ีเกิด
จากนวัตกรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ส าหรับเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษท่ีรับบริการจาก
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี 
๒.เพื่อส่งเสริมเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ  ท่ีมารับบริการ
จากศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีให้มีการ
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับบุคคลอื่น 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เด็กพิการ  ผู้ปกครอง  และบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  มี
ส่วนร่วมในการใช้สนามพื้นบ้าน  จ านวน  
๔๐  คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนท่ีมารับบริการจากศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี มีสนามเด็ก
เล่นและได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจาก
การเล่นจากเครื่องเล่นสนามท่ี แข็งแรง 
ทนทาน และมีความปลอดภัยส าหรับเด็ก 
 

มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๒ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยผู้เรียน                     

๑.เพื่อให้ผู้พิการที่มารับการ
บริการฟื้นฟูมีสุขภาพอนามัย
แข็งแรงสมบูรณ์ 
๒.เพื่อคัดกรองผู้พิการที่มารับ
การบริการฟื้นฟูที่ศูนย์ฯ โดยมี
แพทย์ร่วมวินิจฉัยความพิการ  
๓.เพื่อให้ผู้พิการที่มารับการ
บริการฟื้นฟูที่มีน้ าหนัก–
ส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์มีน้ าหนัก
และส่วนสูงเพิ่มข้ึน 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้เรียนรับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน ๑๗ ราย 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ผู้พิการได้รับการตรวจสุขภาพและได้รับ
การสร้างภูมิคุ้มกันเป็นรายบุคคล 
๒.ผู้พิการ มีน้ าหนัก–ส่วนสูง ตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย                                               
๓.ผู้พิการได้ รับประทานอาหารครบ ๕ หมู่ 
ตามหลักโภชนาการ 
 
 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๒ 

 

 

 

 

 

 



๕๖ 

 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการมอบ
ทุนการศึกษา
ส าหรับเด็กออทิ
สติกและเด็ก
พิการในมูลนิธิคุณ
พุ่ม 
 

๑.ส่งเสริสนับสนุน ด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคน
เก่ง คนดี  
มีคุณธรรม 
๒.ส่งเสริมสนับสนุนสงเคราะห์ผู้ท่ีมี
ความบกพร่องและมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 
๓.ด าเนินกิจกรรม ในการรณรงค์
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๔.ด าเนินกิจกรรม ในการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  
๕.ด าเนินการเพื่สาธารณ
ประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการ
กุศลต่างๆเพื่อสาธารณประโยชน์ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เด็กพิการตามความบกพร่องประเภท
ต่างๆ  จ านวน   ๑๐๖   คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
๑.เด็กพิการร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ของผู้เรียนแต่ละ  บุคคล 
๒.ผู้ปกครองร้อยละ๙๐น าทุนการศึกษา
ท่ีได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้รับทุนการศึกษา   

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๒ 
มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๗ 

โครงการพัฒนา
ส่ือ นวัตกรรม 
ห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ 
 

๑.เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในการผลิต/ใช้ส่ือประเภท
ชุดฝึกทักษะและชุดการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ      
๒.เพื่อให้ผู้เรียนได้รับส่ือท่ีมีความ
หลากหลายและเหมาะสมกับความ
พิการของแต่ละบุคคล 
๓.เพื่อจัดบรรยากาศในห้องสมุดให้
เอื้อต่อการค้นคว้า/การให้บริการ 
การจักสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาการอย่างเต็มตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี จ านวน  ๑๙  คน 
๒. เด็กพิการท่ีรับบริการของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
จ านวน  ๗๕  คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ครูร้อยละ ๘๐ ผลิตและใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีและเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ 
ในการพัฒนาผู้เรียน และมีการจัด
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ มีทักษะในการอ่าน 
ฟัง/ดู พูด เขียน  ต้ังค าถาม แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู ้
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มีความพึง
พอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 

มาตรฐานท่ี ๕ 
ตัวบ่งช้ี ๕.๑ 

 



๕๗ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการกายภาพบ าบัด
เพื่อการเรียนรู ้

๑.เพื่อให้ห้องกายภาพบ าบัดเป็น
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนและ
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
๒.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการ
กระตุ้นโดยใช้อุปกรณ์ได้ใช้อุปกรณ์
ท่ีมีอยู่ในห้องกายภาพบ าบัด 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้เรียนและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรีมีส่วน
ร่วมในการใช้ห้องกายภาพบ าบัด 
จ านวน ๓๐ ครั้ง 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรีมีความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้อุปกรณ์ต่างๆในห้อง
กายภาพบ าบัด 

มาตรฐานท่ี ๕ 
ตัวบ่งช้ี ๕.๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 

 

กลยุทธ์ที่  ๒.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมี 
       ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม ห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ 
 

๑.เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในการผลิต/ใช้ส่ือประเภท
ชุดฝึกทักษะและชุดการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ      
๒.เพื่อให้ผู้เรียนได้รับส่ือท่ีมีความ
หลากหลายและเหมาะสมกับความ
พิการของแต่ละบุคคล 
๓.เพื่อจัดบรรยากาศในห้องสมุดให้
เอื้อต่อการค้นคว้า/การให้บริการ 
การจักสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาการอย่างเต็มตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน  ๑๙  คน 
๒. เด็กพิการท่ีรับบริการของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
จ านวน  ๗๕  คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ครูร้อยละ ๘๐ ผลิตและใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีและเทคนิควิธีการสอน
ใหม่ๆ ในการพัฒนาผู้เรียน และมี
การจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ มีทักษะใน
การอ่าน ฟัง/ดู พูด เขียน  ต้ังค าถาม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มีความพึง
พอใจในการด าเนินงานตามโครงการ
ของโรงเรียน 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ๕ 
ตัวบ่งช้ี ๕.๑ 

 

 

 

 

 



๕๙ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริมผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมวันปิยมหาราช 
กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ 
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
กิจกรรมวันมาฆบูชา 
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
กิจกรรมวันไหว้คร ู
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 

๑.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  
ครู  และบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  มี
คุณธรรม  และจริยธรรม 
๒.เพื่อให้ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ครู  
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีเห็น
ความส าคัญ  และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของวันส าคัญต่างๆ 
๓.เพื่อให้ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ครู  
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ได้รู้จักและ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 โครงการนี้ด า เนินกิจกรรมกับ
ผู้ เ รี ย น ท่ี ม า รั บ บ ริ ก า ร ท่ี ศู น ย์
การ ศึกษาพิ เศษประจ าจังหวัด
สิ ง ห์ บุ รี   ผู้ ปกครอ ง   ครู และ
บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี   จ านวน  
๔๐  คน  
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ผู้ เ รี ยน   ผู้ ปกครอ ง   ครู และ
บุคลากร ศูนย์ การ ศึกษาพิ เศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีร้อยละ ๗๐ มี
คว า มพึ ง พ อ ใ จ ใ นก าร ด า เนิ น
โครงการ 
 

มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๓ 
 
 

โครงการศึกษาดูงานการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเฉพาะความ
พิการและเข้าร่วมกีฬา
สัมพันธ์ กลุ่มสถานศึกษา
ท่ีจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการฯ กลุ่ม ๒ 

๑.เพื่อศึกษาและแลกเปล่ียนการ
เรียนรู้ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีกับโรงเรียน
เฉพาะความพิการ โรงเรียนโสต
ศึกษาปราจีนบุรี 
๒.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม ๒ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 
๔๗ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ร้อยละ 
๗ ๐  มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ก า ร
ด าเนินงานตามโครงการ 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๓.๕ 

 

 



๖๐ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการอบรมผู้คัด
กรองคนพิการ ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี 
 

๑.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ ความเป็นมาและ
ความส าคัญในเรื่องการคัดกรองตาม
ประเภทคนพิการทางการศึกษา 
๒.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ
ในการใช้แบบคัดกรองตามประเภท
คนพิการทางการศึกษา 
๓.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีเจคติท่ีดี
ต่อคนพิการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 
๔๐ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๘๐ มี
ความรู้ ความเข้าใจ ความเป็นมา
และความส าคัญในเรื่องการคัด
กรองตามประเภทคนพิการทาง
การศึกษา 
๒.ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๘๐ มี
ทักษะในการใช้แบบคัดกรองตาม
ประเภทคนพิการทางการศึกษา 
๓.ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๘๐ มี
เจคติท่ีดีต่อคนพิการ 

มาตรฐานท่ี ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๒.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมการวิจัย
ควบคู่การท างาน 

๑.เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนางาน
วิชาการ 
๒.เพื่อให้ครูสามารถเขียนรายงาน
วิจัยได้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ๒๐ 
คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ครูร้อยละ ๗๐ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและการ
พัฒนางานวิชาการ 
๒.ครูร้อยละ ๗๐ สามารถเขียน
รายงานการวิจัยได้ 
๓.ครูร้อยละ ๗๐ มีความพึงพอใจ
ในการด าเนินโครงการของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
 

มาตรฐานท่ี ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๒.๘ 
มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๓.๒ 

 

 

 



๖๑ 

 

กลยุทธ์ที่  ๓.  พัฒนาการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม ห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ 
 

๑.เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในการผลิต/ใช้ส่ือประเภท
ชุดฝึกทักษะและชุดการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ      
๒.เพื่อให้ผู้เรียนได้รับส่ือท่ีมีความ
หลากหลายและเหมาะสมกับความ
พิการของแต่ละบุคคล 
๓.เพื่อจัดบรรยากาศในห้องสมุดให้
เอื้อต่อการค้นคว้า/การให้บริการ 
การจักสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาการอย่างเต็มตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน  ๑๙  คน 
๒. เด็กพิการท่ีรับบริการของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี จ านวน  ๗๕  คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ครูร้อยละ ๘๐ ผลิตและใช้ส่ือ
และเทคโนโลยีและเทคนิควิธีการ
สอนใหม่ๆ ในการพัฒนาผู้เรียน 
และมีการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู ้
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ มีทักษะใน
การอ่าน ฟัง/ดู พูด เขียน  ต้ัง
ค าถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน 

มาตรฐานท่ี ๕ 
ตัวบ่งช้ี ๕.๑ 

 

 

 

 



๖๒ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริมผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมวันปิยมหาราช 
กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ 
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
กิจกรรมวันมาฆบูชา 
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
กิจกรรมวันไหว้คร ู
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 

๑.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  
ครู  และบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  มี
คุณธรรม  และจริยธรรม 
๒.เพื่อให้ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ครู  
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีเห็น
ความส าคัญ  และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของวันส าคัญต่างๆ 
๓.เพื่อให้ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ครู  
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ได้รู้จักและ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 โครงการนี้ด าเนินกิจกรรมกับ
ผู้เรียนท่ีมารับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี  ผู้ปกครอง  ครูและ
บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  จ านวน  
๔๐  คน  
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ครูและ
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีร้อยละ ๗๐ มี
ความพึงพอใจในการด าเนิน
โครงการ 
 

มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๓ 
 
 

โครงการศึกษาดูงานการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเฉพาะความ
พิการและเข้าร่วมกีฬา
สัมพันธ์ กลุ่มสถานศึกษา
ท่ีจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการฯ กลุ่ม ๒ 

๑.เพื่อศึกษาและแลกเปล่ียนการ
เรียนรู้ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีกับโรงเรียน
เฉพาะความพิการ โรงเรียนโสต
ศึกษาปราจีนบุรี 
๒.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม ๒ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 
๔๗ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ร้อยละ 
๗๐ มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๓.๕ 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการอบรมผู้คัดกรอง
คนพิการ ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี 
 

๑.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ ความเป็นมาและ
ความส าคัญในเรื่องการคัดกรอง
ตามประเภทคนพิการทาง
การศึกษา 
๒.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ
ในการใช้แบบคัดกรองตามประเภท
คนพิการทางการศึกษา 
๓.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีเจคติ
ท่ีดีต่อคนพิการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 
๔๐ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๘๐ มี
ความรู้ ความเข้าใจ ความเป็นมา
และความส าคัญในเรื่องการคัด
กรองตามประเภทคนพิการทาง
การศึกษา 
๒.ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๘๐ มี
ทักษะในการใช้แบบคัดกรองตาม
ประเภทคนพิการทางการศึกษา 
๓.ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๘๐ มี
เจคติท่ีดีต่อคนพิการ 

มาตรฐานท่ี ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๒.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมการวิจัย
ควบคู่การท างาน 

๑.เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนา
งานวิชาการ 
๒.เพื่อให้ครูสามารถเขียนรายงาน
วิจัยได้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ๒๐ 
คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ครูร้อยละ ๗๐ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและการ
พัฒนางานวิชาการ 
๒.ครูร้อยละ ๗๐ สามารถเขียน
รายงานการวิจัยได้ 
๓.ครูร้อยละ ๗๐ มีความพึงพอใจ
ในการด าเนินโครงการของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

มาตรฐานท่ี ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๒.๘ 
มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๓.๒ 

 

 

 

 



๖๔ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการ ๕ ส.ของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี 
 

๑. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจ และมีวินัยในการปฏิบัติงาน 
ให้ความส าคัญต่อการพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง 
๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพการท างาน
ให้แก่บุคลากร 
๓. เพื่อน ากิจกรรมตามโครงการ ๕ 
ส มาใช้เป็นพื้นฐานในการ
ด าเนินงานและการประกันคุณภาพ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ผู้เรียน ครู และบุคลากรของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรีร่วมมือกัน
ด าเนินงาน จ านวน  ๔๐  คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรีการพัฒนา
คุณภาพการท างานให้แก่
บุคลากรทุกคนได้ท ากิจกรรม
ตามโครงการ ๕ ส (สะสาง 
สะอาด สะดวก สุขลักษณะ 
สร้างนิสัย) เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร และเพิ่มคุณภาพงาน
บริการให้มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๓.๓ 
ตัวบ่งช้ี ๓.๔ 
 

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อติดตามผล
ของผู้เรียน 

-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการด าเนินการ 
-แต่งต้ังคณะด าเนินการ 
- ด าเนินการตามโครงการ 
- ศึกษาข้อมูล 
- จัดท าระบบข้อมูล 
- ทดลองใช้งาน 
- ประเมินและสรุปผลการด าเนิน
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษจ านวนท้ังหมด ๔๖ คน 
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องของ
ผู้เรียนท่ีเข้ารับบริการท่ีศูนย์ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรีมีระบบข้อมูลท่ี
เป็นปัจจุบันและสะดวกต่อการใช้
งาน 
๒.บุคลากรของศูนย์และ
ผู้ปกครองสามารถดูผลการ
ติดตามและผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนได้สะดวกรวดเร็ว 
๓.มีแหล่งส ารองไฟล์เอกสารไว้
ในระบบสารสนเทศเพื่อลดการ
สูญหายของเอกสาร 

มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๓.๓ 
ตัวบ่งช้ี ๓.๔ 



๖๕ 

 

กลยุทธ์ที่  ๔.  ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดท าหลักสูตร  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และ  ระบบการ
ให้บริการผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนา
หลักสูตรการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ส าหรับเด็กพิการศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

๑.ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี มีความรู้ ความเข้าใจ 
หลักการส าคัญของหลักสูตรฯและ
สามารถน าหลักสูตรไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรไป
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนได้ 
๒.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรีมีหลักสูตรที่
เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท การ
ด าเนินงานและสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาและสภาพชุมชน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
จ านวน ๓๙ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
มีความรู้ ความเข้าใจหลักการส าคัญ
ของหลักสูตรฯและสามารถน า
หลักสูตรไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้ 

มาตรฐานท่ี ๔  
ตัวบ่งช้ี ๔.๑ 

โครงการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
และเตรียมความพร้อม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

๑.เพื่อให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มและเตรียมความพร้อมตาม
แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว รวมท้ังแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล 
๒.เพื่อจัดส่ิงอ านวยความสะดวก 
ส่ือ อุปกรณ์และสภาพแวดล้อม
เพื่อให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม 
๓.เพื่อประเมินและพัฒนาการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
และเตรียมความพร้อม 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี ๙๔ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ได้รับการ
พัฒนาตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลและแผน
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
๒.ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ได้รับส่ิงอ านวย
ความสะดวก ส่ือ วัสดุอุปกรณ์และ
สภาพแวดล้อมในการบริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียม
ความพร้อม 
๓.การให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มและเตรียมความพร้อม มีการ
พัฒนาร้อยละ ๗๐ 
๔.ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๐ มีความพึง
พอใจในการด าเนินโครงการ 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๑ 



๖๖ 

 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริมผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมวันปิยมหาราช 
กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ 
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
กิจกรรมวันมาฆบูชา 
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
กิจกรรมวันไหว้คร ู
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

๑.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  
ครู  และบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  มี
คุณธรรม  และจริยธรรม 
๒.เพื่อให้ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ครู  
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีเห็น
ความส าคัญ  และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของวันส าคัญต่างๆ 
๓.เพื่อให้ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ครู  
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ได้รู้จักและ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 โครงการนี้ด าเนินกิจกรรมกับผู้เรียน
ท่ีมารับบริการท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี   ผู้ปกครอง  
ครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  จ านวน  
๔๐  คน  
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ครูและบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรีร้อยละ ๗๐ มีความพึงพอใจ
ในการด าเนินโครงการ 
 

มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๓ 
 
 

โครงการมอบ
ทุนการศึกษาส าหรับเด็ก
ออทิสติกและเด็กพิการ
ในมูลนิธิคุณพุ่ม 
 

๑.ส่งเสริมสนับสนุน ด าเนินการ
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้
เป็นคนเก่ง คนดี  
มีคุณธรรม 
๒.ส่งเสริมสนับสนุนสงเคราะห์ผู้ท่ีมี
ความบกพร่องและมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 
๓.ด าเนินกิจกรรม ในการรณรงค์
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๔.ด าเนินกิจกรรม ในการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  
๕.ด าเนินการเพื่อสาธารณ 
ประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กร
การกุศลต่างๆเพื่สาธารณประโยชน์ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เด็กพิการตามความบกพร่องประเภท
ต่างๆ  จ านวน   ๑๐๖   คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
๑.เด็กพิการร้อยละ ๘๐ ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตามความต้องการ
จ าเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละ   
บุคคล 
๒.ผู้ปกครองร้อยละ๙๐ น า
ทุนการศึกษาท่ีได้รับไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับทุนการศึกษา   
 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๒ 
มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๗ 

 

 



๖๗ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิการโดย
ครอบครัวและชุมชน 
(โครงการปรับบ้านเป็น
ห้องเรียน เปล่ียนพ่อแม่
เป็นครู)                           

๑. เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟู
สมรรถภาพของเด็กพิการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา
และสังคม 
๒. เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และ
ชุมชน มีความตระหนักรู้และมีองค์
ความรู้ด้านการดูแลและพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการ ให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 
๓. เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะ
ต่างๆท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
ให้แก่เด็กพิการ การช่วยเหลือ
ตัวเองสามารถพึ่งพาตนเองมีความ
พร้อมท่ีจะเรียนรู้ การอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
รุ่นท่ี  ๑ – รุ่นท่ี ๕ ผู้ปกครองและ
เด็กพิการ จ านวน  ๖๖ ครอบครัว 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.เกิดความร่วมมือระหว่าง
ครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน และ
องค์กรต่างๆในชุมชน รวมถึง
สถานศึกษาในการส ารวจข้อมูลเด็ก
พิการ ก่อนวัยเรียน 
๒.มีฐานข้อมูลเด็กพิการก่อนวัย
เรียนและวัยเรียน ตลอดจน
งานวิจัยเกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูล
ไปในการพัฒนาเด็กต่อไป 
๓.ครอบครัวและชุมชนมีความรู้
ร่วมมือกันจัดการศึกษาให้กับเด็ก
พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตรงตามศักยภาพของเด็กพิการ 
๔.เด็กพิการรุนแรงท่ีไม่สามารถเข้า
เรียนในโรงเรียนได้รับการพฒันา 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๒ 
มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๕ 
 

ท าบุญศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี ปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ 
 

๑.ผู้บริหาร  คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะครู  ผู้ปกครอง 
เด็กพิการรับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี เห็นถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของการท าบุญใน
พระพุทธศาสนา 
๒.เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่ง
ประเพณีการท าบุญของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี ให้มีสืบต่อไป 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ          
๑.ผู้บริหาร  คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะครู  ผู้ปกครอง 
เด็กพิการรับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี จ านวน ๗๐ คน 
๒.มีประชากรกลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมงานมี
ความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการท าบุญศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ า จังหวัดสิงห์บุรี  

มาตรฐานท่ี ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๒.๓ 
มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๓ 



๖๘ 

 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วม 
         

๑. เพื่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่
เด็กและเยาวชนพิการได้อย่างท่ัวถึง 
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีตามเปูาหมาย
ของรัฐบาลท่ีต้ังไว ้
๒. เพื่อให้เด็กพิการเรียนร่วมได้รับ
สิทธิและโอกาสท่ีเท่าเทียมกันใน
การได้รับพัฒนาการเรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล 
๓. สร้างความพร้อมเพื่อท่ีจะเป็น
โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมที่มี
คุณภาพกระจายทุกพื้นท่ีเป็นศูนย์
รวม เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็น
เครือข่ายการพัฒนา และการให้
โอกาสเด็กพิการเรียนร่วมเข้าถึง
การศึกษามากขึ้น 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนพิการเรียนร่วมใน
โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 
๒๙ โรงเรียน และโรงเรียนเรียน
ร่วม จ านวน ๓๘โรงเรียน ได้รับ
สิทธิและโอกาสทางการศึกษา
อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ครูและบคุลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียน
ร่วม/โรงเรียนต้นแบบการเรียน
รวมมีความสุข ความสามารถ 
และทักษะในการจัดการศึกษา
ส าหรับนักเรียนพิการ 
๒.โรงเรียนแกนน าจัดการเรียน
ร่วม/โรงเรียนต้นแบบการเรียน
รวม สามารถจัดการศึกษาส า
หนับนักเรียนพิการเรียนร่วมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๖ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๗ 

 

 

 



๖๙ 

 

กลยุทธ์ที่  ๕.  พัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เป็นแหล่งข้อมูลเสริมสร้าง 
ประสบการณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการหน่วยบ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข สร้าง
รอยยิ้มให้ประชาชน  
 

๑.เพื่อให้ผู้พิการได้รับความรู้
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้
พิการ 
๒.เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ของผู้พิการแก่
ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ  
๓.เพื่อประสานความร่วมมือ
ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรีกับครอบครัวผู้พิการ  
องค์กร/หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ
และเอกชน  ในการจัดบริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียม
ความพร้อมทางการศึกษา 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ ประชาชนและ
หน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ ในจังหวัด
สิงห์บุรี จ านวน ๑๐๐  คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ร้อยละ ๗๐ ของผู้พิการ ผู้ดูแลผู้
พิการ หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี 
มีความ      พึงพอใจในการให้บริการ
ทางการศึกษาและสิทธิประโยชน์
ต่างๆท่ีควรรู้ 
 

มาตรฐานท่ี ๕ 
ตัวบ่งช้ี ๕.๒ 

โครงการพัฒนาทักษะ
ชีวิตส าหรับผู้พิการและ
ครอบครัว 
 

๑. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ของผู้พิการและครอบครัว ในด้าน
อาชีพ สามารถด ารงชีวิตได้ตาม
ศักยภาพของตนเอง 
๒. เพื่อสนับสนุนหน่วยงานทุกภาค
ส่วนให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ 
ผู้พิการ/ครอบครัวผู้พิการ ให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น                                  
๓. เพื่อให้ภาครัฐและภาคเอกชนมี
ส่วนช่วยเหลือท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ   
ผู้พิการ ครอบครัวผู้พิการ และผู้
ช่วยเหลือผู้พิการ ในจังหวัดสิงห์บุรี  
จ านวน  ๔๐ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
ร้อยละ ๗๐ ของผู้พิการ ครอบครัว  
และผู้ช่วยเหลือผู้พิการ ท่ีมาเข้ารับ
การฝึกมีความพึงพอใจในโครงการนี้
และสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
 

มาตรฐานท่ี ๕ 
ตัวบ่งช้ี ๕.๒ 

 

 

 



๗๐ 

 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการศาลา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ส าหรับผู้ดูแลเด็กพิการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

๑.เพื่อให้ผู้ปกครองและบุคลากร
ทางการศึกษา มีท่ีพักรับรองในการ
มารับผู้เรียนท่ีมารับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี 
๒.เพื่อให้ผู้ปกครองและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับทราบข้อมูล 
ข่าวสาร มุมความรู้ของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา
ได้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ จ านวน ๔๐ 
คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา 
ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการ
บริการแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้ดูแลเด็ก
พิการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี 

มาตรฐานท่ี ๕ 
ตัวบ่งช้ี ๕.๑ 
ตัวบ่งช้ี ๕.๒ 

โครงการประชาสัมพันธ์
สู่ชุมชน 
 

๑. เพื่อให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีเป็นท่ีรู้จักของ
หน่วยงาน องค์กร และชุมชน 
    ได้อย่างถูกต้อง 
๒. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของนักเรียน รวมถึง
กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การศึกษา 
    พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
๓. เพื่อให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในด้านต่างๆ ของผู้พิการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ผู้ปกครองจ านวน ๘๙  คน 
๒. หน่วยงานภาครัฐจ านวน๑๐แห่ง 
๓. หน่วยงานเอกชน จ านวน  ๑๐
แห่ง 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
หน่วยงาน องค์กรและชุมชน ร้อยละ 
๘๐ รู้จักหน่วยงาน /บทบาทหน้าท่ี /
ภารกิจ/ กิจกรรมการด าเนินของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  

มาตรฐานท่ี ๕ 
ตัวบ่งช้ี ๕.๑ 
ตัวบ่งช้ี ๕.๒ 
ตัวบ่งช้ี ๕.๓ 

ต้นไม้พูดได้ ๑.เพื่อพัฒนาครูผู้สอนและนักเรียน
มีความรู้เรื่องต้นไม ้
๒.เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา
ได้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ จ านวน ๔๐  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา 
ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการ
บริการแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้ดูแลเด็ก
พิการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี 

มาตรฐานท่ี ๕ 
ตัวบ่งช้ี ๕.๑ 
ตัวบ่งช้ี ๕.๒ 
ตัวบ่งช้ี ๕.๓ 

 



๗๑ 

 

กลยุทธ์ที่  ๖.  ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี 
 

เพื่อพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรีให้เป็นระบบ และมาตรฐาน
เดียวกับศูนย์การศึกษาพิเศษท่ัว
ประเทศ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร  คณะครู  และบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี  มีส่วนร่วมในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  จ านวน  
๔๖  คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรีมีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาต้ังแต่ระดับ ๓  ขึ้นไป 
 

มาตรฐานท่ี ๖ 
ตัวบ่งช้ี ๖.๔ 
ตัวบ่งช้ี ๖.๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๒ 

 
ตอนที่ ๓ 

 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

     

๑. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
 ๑.๑ ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
กลยุทธ์ที่  ๑.  พัฒนาเด็กพิการทุกประเภทให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคล  

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การจัด
การศึกษา
ส าหรับบุคล
ออทิสติก 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑.บุคคลออทิสติก โรงเรียนวัดประโชติกา
ราม จ านวน ๗ คน 
๒.ครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน ๒ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.บุคคลออทิสติกได้รับความรู้และการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๒.ห้องเรียนคู่ขนานมีการด าเนินงานท่ีเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑.บุคคลออทิสติก โรงเรียนวัดประโชติกา
ราม จ านวน ๗ คน 
๒.ครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน ๒ 
คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.บุคคลออทิสติกได้รับความรู้และการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๒.ห้องเรียนคู่ขนานมีการด าเนินงานท่ี
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๑ 
มาตรฐานท่ี ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๒.๖ 

โครงการจัด
การศึกษา
ส าหรับเด็ก
พิการโดย
ครอบครัวและ
ชุมชน 
(โครงการปรับ
บ้านเป็น
ห้องเรียน 
เปล่ียนพ่อแม่
เป็นครู)                           

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
รุ่นท่ี  ๑ – รุ่นท่ี ๕ ผู้ปกครองและเด็กพิการ 
จ านวน  ๖๖ ครอบครัว 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.เกิดความร่วมมือระหว่างครอบครัว 
ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆใน
ชุมชน รวมถึงสถานศึกษาในการส ารวจ
ข้อมูลเด็กพิการ ก่อนวัยเรียน 
๒.มีฐานข้อมูลเด็กพิการก่อนวัยเรียนและวัย
เรียน ตลอดจนงานวิจัยเกี่ยวข้องสามารถ
น าข้อมูลไปในการพัฒนาเด็กต่อไป 
๓.ครอบครัวและชุมชนมีความรู้ร่วมมือกัน
จัดการศึกษาให้กับเด็กพิการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงตามศักยภาพของเด็ก
พิการ 
๔.เด็กพิการรุนแรงท่ีไม่สามารถเข้าเรียนใน
โรงเรียนได้รับการพัฒนา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
รุ่นท่ี  ๑ – รุ่นท่ี ๕ ผู้ปกครองและเด็ก
พิการ จ านวน  ๖๖ ครอบครัว 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.เกิดความร่วมมือระหว่างครอบครัว 
ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆใน
ชุมชน รวมถึงสถานศึกษาในการส ารวจ
ข้อมูลเด็กพิการ ก่อนวัยเรียน 
๒.มีฐานข้อมูลเด็กพิการก่อนวัยเรียนและ
วัยเรียน ตลอดจนงานวิจัยเกี่ยวข้อง
สามารถน าข้อมูลไปในการพัฒนาเด็ก 
๓.ครอบครัวและชุมชนมีความรู้ร่วมมือ
กันจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงตามศักยภาพของ
เด็กพิการ 
๔.เด็กพิการรุนแรงท่ีไม่สามารถเข้าเรียน
ในโรงเรียนได้รับการพัฒนา 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๒ 
มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๕ 
 



๗๓ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการเกษตร
บ าบัด 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน ๑๔ 
คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ร้อยละ ๘๐ 
เข้าร่วมการจัดกิจกรรม และมีพัฒนา
สมรรถภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การ
ส่ือสาร และการเรียนรู้ ตาม
ศักยภาพ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน ๑๔ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ร้อยละ ๘๐ เข้า
ร่วมการจัดกิจกรรม และมีพัฒนา
สมรรถภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสาร 
และการเรียนรู้ ตามศักยภาพ 
 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๒ 

โรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนร่วม 
         

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียน
แกนน าจัดการเรียนร่วม ๒๙ 
โรงเรียน และโรงเรียนเรียนรว่ม 
จ านวน ๓๘โรงเรียน ได้รับสิทธิและ
โอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและ
มีคุณภาพ 
 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม/
โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมมี
ความสุข ความสามารถ และทักษะ
ในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียน
พิการ 
๒.โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม/
โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 
สามารถจัดการศึกษาส าหนับ
นักเรียนพิการเรียนร่วมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนแกน
น าจัดการเรียนร่วม ๒๙ โรงเรียน และ
โรงเรียนเรียนร่วม จ านวน ๓๘โรงเรียน 
ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม/
โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมมีความสุข 
ความสามารถ และทักษะในการจัด
การศึกษาส าหรับนักเรียนพิการ 
๒.โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม/
โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สามารถ
จัดการศึกษาส าหนับนักเรียนพิการเรียน
ร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๖ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๗ 



๗๔ 

 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการเรียนฟรี 
๑๕ ปี ตามนโยบาย
การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา  

ปี
ง
บ
ป
ร
ะ
ม
า
ณ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- เด็กพิการท่ีมารับบริการท่ีศูนย์
การ ศึกษาพิ เศษประจ า จังหวัด
สิงห์บุรี จ านวน๘๐    คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจท่ีได้รับบริการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนได้รับ
การสนับสนุนหนังสือเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน  
อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- เด็กพิการท่ีมารับบริการท่ีศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน๘๐    
คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้ปกครองมีความพึง
พอใจท่ีได้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนได้รับการ
สนับสนุนหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน  
อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  
 
 
 

มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๓ 
ตัวบ่งชี้ ๔.๕ 

โครงการ
กายภาพบ าบัดเพื่อ
การเรียนรู ้

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้เรียนและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรีมีส่วน
ร่วมในการใช้ห้องกายภาพบ าบัด 
จ านวน ๓๐ ครั้ง 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีมีความรู้
เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ต่างๆในห้อง
กายภาพบ าบัด 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้เรียนและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีมีส่วนร่วมในการใช้
ห้องกายภาพบ าบัด จ านวน ๓๐ ครั้ง 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรีมีความรู้เกี่ยวกับการใช้
อุปกรณ์ต่างๆในห้องกายภาพบ าบัด 

มาตรฐานท่ี ๕ 
ตัวบ่งช้ี ๕.๑ 

 

 

 

 

 



๗๕ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริมผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
กิจกรรมวันปิยมหาราช 
กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ 
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
กิจกรรมวันมาฆบูชา 
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
กิจกรรมวันไหว้คร ู
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 โครงการนี้ด าเนินกิจกรรมกับ
ผู้ เ รี ย น ท่ี ม า รั บ บริ ก า ร ท่ี ศูน ย์
การศึกษาพิ เศษประจ าจังหวัด
สิ งห์บุ รี   ผู้ปกครอง   ครู และ
บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี   จ านวน  
๔๐  คน  
 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ผู้ เ รี ยน   ผู้ปกครอง   ครู และ
บุคลากรศูนย์การ ศึกษาพิ เศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีร้อยละ ๗๐ 
มีความพึ งพอใจในการด า เนิน
โครงการ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 โครงการนี้ด าเนินกิจกรรมกับ
ผู้ เ รี ย น ท่ีม ารั บ บริ ก า ร ท่ี ศู น ย์
การศึกษาพิ เศษประจ าจังหวัด
สิ งห์บุ รี   ผู้ปกครอง   ครู และ
บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี   จ านวน  
๔๐  คน  
 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ผู้ เ รี ยน   ผู้ปกครอง   ครู และ
บุคลากรศูนย์การ ศึกษาพิ เศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีร้อยละ ๗๐ 
มีความพึงพอใจในการด า เนิน
โครงการ 

มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๓ 
 
 

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียน
เฉพาะความพิการ ๑ อ าเภอ 
๑ ศูนย์ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
พื้นท่ีในจังหวัดสิงห์บุรีทั้ง ๖ 
อ าเภอ ประกอบด้วย อ.อินทร์บุรี 
อ.เมือง  อ.พรหมบุรี  อ.ท่าช้าง  อ.
บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.  เกิดความร่วมมือระหว่าง
ครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน  และ
องค์กรต่างๆ  ในชุมชน  รวมถึง
สถานศึกษาในการพัฒนาเด็กพิการ
รุนแรงตามบ้าน 
๒  ครอบครัวและชุมชนมีความรู้ 
และร่วมมือการจัดการศึกษาให้กับ
เด็กพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตรงตามศักยภาพของเด็ก
พิการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
พื้นท่ีในจังหวัดสิงห์บุรีทั้ง ๖ 
อ าเภอ ประกอบด้วย อ.อินทร์บุรี   
อ.เมือง       อ.พรหมบุรี  อ.ท่า
ช้าง  อ.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.  เกิดความร่วมมือระหว่าง
ครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน  และ
องค์กรต่างๆ  ในชุมชน  รวมถึง
สถานศึกษาในการพัฒนาเด็กพิการ
รุนแรงตามบ้าน 
๒  ครอบครัวและชุมชนมีความรู้ 
และร่วมมือการจัดการศึกษาให้กับ
เด็กพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตรงตามศักยภาพของเด็ก
พิการ 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๒ 
มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๕ 



๗๖ 

 

 

 

 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
เด็กพิการโดยเครือข่าย
พ่อแม่  ผู้ปกครอง 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
โครงการนี้ด าเนินกิจกรรมกับผู้เรียน
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี อายุ ๐ -๕ ปี 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ได้รับการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่
สอดคล้องกับประเภทความพิการ 
๒.ผู้เรียนร้อยละ ๗๐  มี
สภาพแวดล้อมท่ีผู้เรียนได้เรียนอย่าง
มีความสุขโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
๓.ผู้เรียนร้อยละ ๗๐  มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท าให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
๔.ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ได้รับ
เทคโนโลยี  ส่ิงอ านวยความสะดวก 
ส่ือการเรียนรู้บริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาส าหรับ
คนพิการ 
๕.ผู้เรียนร้อยละ  ๗๐ ได้รับบริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดย
ครอบครัวและชุมชนด้วย
กระบวนการทางการศึกษา 
๖.ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ  ๗๐ มีความพึง
พอใจในการด าเนินโครงการของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
โครงการนี้ด าเนินกิจกรรมกับผู้เรียน
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี อายุ ๐ -๕ ปี 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ได้รับการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่
สอดคล้องกับประเภทความพิการ 
๒.ผู้เรียนร้อยละ ๗๐  มีสภาพแวดล้อม
ท่ีผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุขโดย
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
๓.ผู้เรียนร้อยละ ๗๐  มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท าให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพ 
๔.ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ได้รับเทคโนโลยี  
ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือการเรียนรู้
บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาส าหรับคนพิการ 
๕.ผู้เรียนร้อยละ  ๗๐ ได้รับบริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดย
ครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการ
ทางการศึกษา 
๖.ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ  ๗๐ มีความพึง
พอใจในการด าเนินโครงการของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
  
 

มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๑ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๒ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๓ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๔ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๕ 



๗๗ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

 โครงการสนามพื้นบ้าน
เสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู ้
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เด็กพิการ  ผู้ปกครอง  และ
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  มีส่วนร่วม
ในการใช้สนามพื้นบ้าน  จ านวน  
๔๐  คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนท่ีมารับบริการจากศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี มีสนามเด็กเล่นและได้รับ
การกระตุ้นพฒันาการจากการเล่น
จากเครื่องเล่นสนามท่ี แข็งแรง 
ทนทาน และมีความปลอดภัย
ส าหรับเด็ก 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เด็กพิการ  ผู้ปกครอง  และบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี  มีส่วนร่วมในการใช้สนาม
พื้นบ้าน  จ านวน  ๔๐  คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนท่ีมารับบริการจากศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี มีสนามเด็กเล่นและได้รับ
การกระตุ้นพฒันาการจากการเล่น
จากเครื่องเล่นสนามท่ี แข็งแรง 
ทนทาน และมีความปลอดภัย
ส าหรับเด็ก 

มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๒ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยผู้เรียน                     

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้เรียนรับบริการที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 
๑๗ ราย 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ผู้พิการได้รับการตรวจสุขภาพ
และได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันเป็น
รายบุคคล 
๒.ผู้พิการ มีน้ าหนัก–ส่วนสูง ตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย                                               
๓.ผู้พิการได้ รับประทานอาหาร
ครบ ๕ หมู่ ตามหลักโภชนาการ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้เรียนรับบริการที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 
๑๗ ราย 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ผู้พิการได้รับการตรวจสุขภาพ
และได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันเป็น
รายบุคคล 
๒.ผู้พิการ มีน้ าหนัก–ส่วนสูง ตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย                                               
๓.ผู้พิการได้ รับประทานอาหาร
ครบ ๕ หมู่ ตามหลักโภชนาการ 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๒ 

 

 

 



๗๘ 

 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย 
 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการมอบ
ทุนการศึกษาส าหรับเด็ก
ออทิสติกและเด็กพิการ
ในมูลนิธิคุณพุ่ม 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เด็กพิการตามความบกพร่อง
ประเภทต่างๆ  จ านวน ๑๐๖   คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
๑.เด็กพิการร้อยละ ๘๐ ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตามความต้องการ
จ าเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล 
๒.ผู้ปกครองร้อยละ๙๐น า
ทุนการศึกษาท่ีได้รับไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับ
ทุนการศึกษา   

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เด็กพิการตามความบกพร่อง
ประเภทต่างๆ จ านวน  ๑๐๖   คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
๑.เด็กพิการร้อยละ๘๐ ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตามความต้องการ
จ าเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล 
๒.ผู้ปกครองร้อยละ๙๐น าทุน 
การศึกษาท่ีได้รับไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับ
ทุนการศึกษา   
 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๒ 
มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๗ 

โครงการพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม ห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน  ๑๙  คน 
๒. เด็กพิการท่ีรับบริการของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี จ านวน  ๗๕  คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ครูร้อยละ ๘๐ ผลิตและใช้ส่ือ
และเทคโนโลยีและเทคนิควิธีการ
สอนใหม่ๆ ในการพัฒนาผู้เรียน 
และมีการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู ้
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ มีทักษะใน
การอ่าน ฟัง/ดู พูด เขียน  ต้ัง
ค าถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการของศูนย์ฯ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน  ๑๙  คน 
๒. เด็กพิการท่ีรับบริการของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี จ านวน  ๗๕  คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ครูร้อยละ ๘๐ ผลิตและใช้ส่ือ
และเทคโนโลยีและเทคนิควิธีการ
สอนใหม่ๆ ในการพัฒนาผู้เรียน 
และมีการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู ้
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ มีทักษะใน
การอ่าน ฟัง/ดู พูด เขียน  ต้ัง
ค าถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการ 

มาตรฐานท่ี ๕ 
ตัวบ่งช้ี ๕.๑ 



๗๙ 

 

 
กลยุทธ์ที่  ๒.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมี 

       ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย 
 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม ห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน  ๑๙  คน 
๒. เด็กพิการท่ีรับบริการของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี จ านวน  ๗๕  คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ครูร้อยละ ๘๐ ผลิตและใช้ส่ือ
และเทคโนโลยีและเทคนิควิธีการ
สอนใหม่ๆ ในการพัฒนาผู้เรียน 
และมีการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู ้
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ มีทักษะใน
การอ่าน ฟัง/ดู พูด เขียน  ต้ัง
ค าถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน  ๑๙  คน 
๒. เด็กพิการท่ีรับบริการของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
จ านวน  ๗๕  คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ครูร้อยละ ๘๐ ผลิตและใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีและเทคนิควิธีการสอน
ใหม่ๆ ในการพัฒนาผู้เรียน และมีการ
จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ มีทักษะใน
การอ่าน ฟัง/ดู พูด เขียน  ต้ังค าถาม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มีความพึง
พอใจในการด าเนินงานตามโครงการ
ของโรงเรียน 

มาตรฐานท่ี ๕ 
ตัวบ่งช้ี ๕.๑ 

 

 

 

 

 

 

 



๘๐ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริมผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมวันปิยมหาราช 
กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ 
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
กิจกรรมวันมาฆบูชา 
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
กิจกรรมวันไหว้คร ู
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 โครงการนี้ด า เนินกิจกรรมกับ
ผู้ เ รี ย น ท่ี ม า รั บ บ ริ ก า ร ท่ี ศู น ย์
การ ศึกษาพิ เศษประจ าจังหวัด
สิ ง ห์ บุ รี   ผู้ ปกครอ ง   ครู และ
บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี   จ านวน  
๔๐  คน  
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ผู้ เ รี ยน   ผู้ ปกครอ ง   ครู และ
บุคลากร ศูนย์ การ ศึกษาพิ เศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีร้อยละ ๗๐ มี
คว า มพึ ง พ อ ใ จ ใ นก าร ด า เนิ น
โครงการ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 โครงการนี้ด าเนินกิจกรรมกับผู้เรียน
ท่ีมารับบริการท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  ผู้ปกครอง  
ครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  จ านวน  
๔๐  คน  
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ครูและบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรีร้อยละ ๗๐ มีความพึงพอใจ
ในการด าเนินโครงการ 
 

มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๓ 
 
 

โครงการศึกษาดูงานการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเฉพาะความ
พิการและเข้าร่วมกีฬา
สัมพันธ์ กลุ่มสถานศึกษา
ท่ีจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการฯ กลุ่ม ๒ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 
๔๗ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ร้อยละ 
๗ ๐  มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ก า ร
ด าเนินงานตามโครงการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน ๔๗ 
คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ร้อยละ 
๗ ๐  มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ก า ร
ด าเนินงานตามโครงการ 

มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๓.๕ 

 

 

 

 

 



๘๑ 

 

 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการอบรมผู้คัด
กรองคนพิการ ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
จ านวน ๔๐ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๘๐ 
มีความรู้ ความเข้าใจ ความ
เป็นมาและความส าคัญในเรื่อง
การคัดกรองตามประเภทคน
พิการทางการศึกษา 
๒.ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๘๐ 
มีทักษะในการใช้แบบคัดกรอง
ตามประเภทคนพิการทาง
การศึกษา 
๓.ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๘๐ 
มีเจคติท่ีดีต่อคนพิการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน ๔๐ 
คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๘๐ มี
ความรู้ ความเข้าใจ ความเป็นมาและ
ความส าคัญในเรื่องการคัดกรองตาม
ประเภทคนพิการทางการศึกษา 
๒.ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๘๐ มี
ทักษะในการใช้แบบคัดกรองตาม
ประเภทคนพิการทางการศึกษา 
๓.ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๘๐ มีเจ
คติท่ีดีต่อคนพิการ 

มาตรฐานท่ี ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๒.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมการ
วิจัยควบคู่การท างาน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ๒๐ 
คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ครูร้อยละ ๗๐ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและการ
พัฒนางานวิชาการ 
๒.ครูร้อยละ ๗๐ สามารถเขียน
รายงานการวิจัยได้ 
๓.ครูร้อยละ ๗๐ มีความพึงพอใจ
ในการด าเนินโครงการของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ๒๐ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ครูร้อยละ ๗๐ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและการ
พัฒนางานวิชาการ 
๒.ครูร้อยละ ๗๐ สามารถเขียน
รายงานการวิจัยได้ 
๓.ครูร้อยละ ๗๐ มีความพึงพอใจใน
การด าเนินโครงการของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

มาตรฐานท่ี ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๒.๘ 
มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๓.๒ 



๘๒ 

 

กลยุทธ์ที่  ๓.  พัฒนาการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม ห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน  ๑๙  คน 
๒. เด็กพิการท่ีรับบริการของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี จ านวน  ๗๕  คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ครูร้อยละ ๘๐ ผลิตและใช้ส่ือ
และเทคโนโลยีและเทคนิควิธีการ
สอนใหม่ๆ ในการพัฒนาผู้เรียน 
และมีการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู ้
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ มีทักษะใน
การอ่าน ฟัง/ดู พูด เขียน  ต้ัง
ค าถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน  ๑๙  คน 
๒. เด็กพิการท่ีรับบริการของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
จ านวน  ๗๕  คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ครูร้อยละ ๘๐ ผลิตและใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีและเทคนิควิธีการสอน
ใหม่ๆ ในการพัฒนาผู้เรียน และมีการ
จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ มีทักษะใน
การอ่าน ฟัง/ดู พูด เขียน  ต้ังค าถาม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
๓. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มีความพึง
พอใจในการด าเนินงานตามโครงการ
ของโรงเรียน 

มาตรฐานท่ี ๕ 
ตัวบ่งช้ี ๕.๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๓ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริมผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมวันปิยมหาราช 
กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ 
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
กิจกรรมวันมาฆบูชา 
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
กิจกรรมวันไหว้คร ู
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 โครงการนี้ด า เนินกิจกรรมกับ
ผู้ เ รี ย น ท่ี ม า รั บ บ ริ ก า ร ท่ี ศู น ย์
การ ศึกษาพิ เศษประจ าจังหวัด
สิ ง ห์ บุ รี   ผู้ ปกครอ ง   ครู และ
บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี   จ านวน  
๔๐  คน  
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ผู้ เ รี ยน   ผู้ ปกครอ ง   ครู และ
บุคลากร ศูนย์ การ ศึกษาพิ เศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีร้อยละ ๗๐ มี
คว า มพึ ง พ อ ใ จ ใ นก าร ด า เนิ น
โครงการ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 โครงการนี้ด าเนินกิจกรรมกับผู้เรียน
ท่ีมารับบริการท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี   ผู้ปกครอง  
ครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  จ านวน  
๔๐  คน  
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ครูและบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรีร้อยละ ๗๐ มีความพึงพอใจ
ในการด าเนินโครงการ 
 

มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๓ 
 
 

โครงการศึกษาดูงานการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเฉพาะความ
พิการและเข้าร่วมกีฬา
สัมพันธ์ กลุ่มสถานศึกษา
ท่ีจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการฯ กลุ่ม ๒ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 
๔๗ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ร้อยละ 
๗ ๐  มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ก า ร
ด าเนินงานตามโครงการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน ๔๗ 
คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ร้อยละ 
๗ ๐  มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ก า ร
ด าเนินงานตามโครงการ 

มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๓.๕ 

 

 

 

 

 

 



๘๔ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการอบรมผู้คัดกรอง
คนพิการ ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 
๔๐ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๘๐ มี
ความรู้ ความเข้าใจ ความเป็นมา
และความส าคัญในเรื่องการคัด
กรองตามประเภทคนพิการทาง
การศึกษา 
๒.ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๘๐ มี
ทักษะในการใช้แบบคัดกรองตาม
ประเภทคนพิการทางการศึกษา 
๓.ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๘๐ มี
เจคติท่ีดีต่อคนพิการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน ๔๐ 
คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๘๐ มี
ความรู้ ความเข้าใจ ความเป็นมาและ
ความส าคัญในเรื่องการคัดกรองตาม
ประเภทคนพิการทางการศึกษา 
๒.ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๘๐ มี
ทักษะในการใช้แบบคัดกรองตาม
ประเภทคนพิการทางการศึกษา 
๓.ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๘๐ มีเจ
คติท่ีดีต่อคนพิการ 

มาตรฐานท่ี ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๒.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมการวิจัย
ควบคู่การท างาน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ๒๐ 
คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ครูร้อยละ ๗๐ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและการ
พัฒนางานวิชาการ 
๒.ครูร้อยละ ๗๐ สามารถเขียน
รายงานการวิจัยได้ 
๓.ครูร้อยละ ๗๐ มีความพึงพอใจ
ในการด าเนินโครงการของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ๒๐ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ครูร้อยละ ๗๐ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนา
งานวิชาการ 
๒.ครูร้อยละ ๗๐ สามารถเขียน
รายงานการวิจัยได้ 
๓.ครูร้อยละ ๗๐ มคีวามพึงพอใจใน
การด าเนินโครงการของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

มาตรฐานท่ี ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๒.๘ 
มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๓.๒ 

 

 

 



๘๕ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการ ๕ ส.ของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ผู้เรียน ครู และบุคลากรของ ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรีร่วมมือกันด าเนินงาน 
จ านวน  ๔๐  คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรีการพัฒนาคุณภาพการ
ท างานให้แก่บุคลากรทุกคนได้ท า
กิจกรรมตามโครงการ ๕ ส (สะสาง 
สะอาด สะดวก สุขลักษณะ สร้าง
นิสัย) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร และเพิ่ม
คุณภาพงานบริการให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ผู้เรียน ครู และบุคลากรของ ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี
ร่วมมือกันด าเนินงาน จ านวน  ๔๐  
คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรีการพัฒนาคุณภาพการท างาน
ให้แก่บุคลากรทุกคนได้ท ากิจกรรม
ตามโครงการ ๕ ส (สะสาง สะอาด 
สะดวก สุขลักษณะ สร้างนิสัย) เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร และเพิ่มคุณภาพงาน
บริการให้มีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๓.๓ 
ตัวบ่งช้ี ๓.๔ 
 

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อติดตามผล
ของผู้เรียน 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษจ านวนท้ังหมด ๔๖ คน 
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องของ
ผู้เรียนท่ีเข้ารับบริการท่ีศูนย์ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรีมีระบบข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบันและสะดวกต่อการใช้งาน 
๒.บุคลากรของศูนย์และผู้ปกครอง
สามารถดูผลการติดตามและผล
การประเมินคุณภาพผู้เรียนได้
สะดวกรวดเร็ว 
๓.มีแหล่งส ารองไฟล์เอกสารไว้ใน
ระบบสารสนเทศเพื่อลดการสูญ
หายของเอกสาร 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
จ านวนท้ังหมด ๔๖ คน 
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องของผู้เรียน
ท่ีเข้ารับบริการที่ศูนย์ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรีมีระบบข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน
และสะดวกต่อการใช้งาน 
๒.บุคลากรของศูนย์และผู้ปกครอง
สามารถดูผลการติดตามและผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนได้สะดวก
รวดเร็ว 
๓.มีแหล่งส ารองไฟล์เอกสารไว้ใน
ระบบสารสนเทศเพื่อลดการสูญหาย
ของเอกสาร 

มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๓.๓ 
ตัวบ่งช้ี ๓.๔ 
 



๘๖ 

 

กลยุทธ์ที่  ๔.  ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดท าหลักสูตร  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และ  ระบบการ
ให้บริการผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนา
หลักสูตรการ
ให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มส าหรับ
เด็กพิการศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
จ านวน ๓๙ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
มีความรู้ ความเข้าใจหลักการส าคัญ
ของหลักสูตรฯและสามารถน าหลักสูตร
ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนได้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี จ านวน ๓๙ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี มีความรู้ ความเข้าใจ
หลักการส าคัญของหลักสูตรฯและ
สามารถน าหลักสูตรไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนได้ 

มาตรฐานท่ี ๔  
ตัวบ่งช้ี ๔.๑ 

โครงการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มและเตรียม
ความพร้อมศูนย์
การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี ๙๔ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ได้รับการพัฒนา
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลและแผน
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
๒.ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ได้รับส่ิงอ านวย
ความสะดวก ส่ือ วัสดุอุปกรณ์และ
สภาพแวดล้อมในการบริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อม 
๓.การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
และเตรียมความพร้อม มีการพัฒนา
ร้อยละ ๗๐ 
๔.ผู้เกีย่วข้องร้อยละ ๗๐ มีความพึง
พอใจในการด าเนินโครงการของศูนย์ฯ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี ๙๔ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ได้รับการ
พัฒนาตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลและแผน
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
๒.ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ได้รับส่ิงอ านวย
ความสะดวก ส่ือ วัสดุอุปกรณ์และ
สภาพแวดล้อมในการบริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียม
ความพร้อม 
๓.การให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มและเตรียมความพร้อม มี
การพัฒนาร้อยละ ๗๐ 
๔.ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๐ มีความพึง
พอใจในการด าเนินโครงการ 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๑ 



๘๗ 

 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริมผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมวันปิยมหาราช 
กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ 
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
กิจกรรมวันมาฆบูชา 
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
กิจกรรมวันไหว้คร ู
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 โครงการนี้ด า เนินกิจกรรมกับ
ผู้ เ รี ย น ท่ี ม า รั บ บ ริ ก า ร ท่ี ศู น ย์
การ ศึกษาพิ เศษประจ าจังหวัด
สิ ง ห์ บุ รี   ผู้ ปกครอ ง   ครู และ
บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี   จ านวน  
๔๐  คน  
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ผู้ เ รี ยน   ผู้ ปกครอ ง   ครู และ
บุคลากร ศูนย์ การ ศึกษาพิ เศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีร้อยละ ๗๐ มี
คว า มพึ ง พ อ ใ จ ใ นก าร ด า เนิ น
โครงการ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 โครงการนี้ด าเนินกิจกรรมกับผู้เรียน
ท่ีมารับบริการท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี   ผู้ปกครอง  
ครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  จ านวน  
๔๐  คน  
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ครูและบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรีร้อยละ ๗๐ มีความพึงพอใจ
ในการด าเนินโครงการ 
 

มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๓ 
 
 

โครงการมอบ
ทุนการศึกษาส าหรับเด็ก
ออทิสติกและเด็กพิการ
ในมูลนิธิคุณพุ่ม 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เด็กพิการตามความบกพร่อง
ประเภทต่างๆ  จ านวน ๑๐๖   คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
๑.เด็กพิการร้อยละ ๘๐ ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตามความต้องการ
จ าเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละ   
บุคคล 
๒.ผู้ปกครองร้อยละ๙๐น า
ทุนการศึกษาท่ีได้รับไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับ
ทุนการศึกษา   
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เด็กพิการตามความบกพร่องประเภท
ต่างๆ  จ านวน ๑๐๖ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
๑.เด็กพิการร้อยละ ๘๐ ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตามความต้องการ
จ าเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละ บุคคล 
๒.ผู้ปกครองร้อยละ๙๐ น า
ทุนการศึกษาท่ีได้รับไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับทุนการศึกษา   
 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๒ 
มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๗ 

 

 



๘๘ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิการโดย
ครอบครัวและชุมชน 
(โครงการปรับบ้านเป็น
ห้องเรียน เปล่ียนพ่อแม่
เป็นครู)                           

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
รุ่นท่ี  ๑ – รุ่นท่ี ๕ ผู้ปกครองและ
เด็กพิการ จ านวน  ๖๖ ครอบครัว 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.เกิดความร่วมมือระหว่าง
ครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน และ
องค์กรต่างๆในชุมชน รวมถึง
สถานศึกษาในการส ารวจข้อมูลเด็ก
พิการ ก่อนวัยเรียน 
๒.มีฐานข้อมูลเด็กพิการก่อนวัย
เรียนและวัยเรียน ตลอดจน
งานวิจัยเกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูล
ไปในการพัฒนาเด็กต่อไป 
๓.ครอบครัวและชุมชนมีความรู้
ร่วมมือกันจัดการศึกษาให้กับเด็ก
พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตรงตามศักยภาพของเด็กพิการ 
๔.เด็กพิการรุนแรงท่ีไม่สามารถเข้า
เรียนในโรงเรียนได้รับการพฒันา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
รุ่นท่ี  ๑ – รุ่นท่ี ๕ ผู้ปกครองและ
เด็กพิการ จ านวน  ๖๖ ครอบครัว 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.เกิดความร่วมมือระหว่างครอบครัว 
ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆใน
ชุมชน รวมถึงสถานศึกษาในการ
ส ารวจข้อมูลเด็กพิการ ก่อนวัยเรียน 
๒.มีฐานข้อมูลเด็กพิการก่อนวัยเรียน
และวัยเรียน ตลอดจนงานวิจัย
เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปในการ
พัฒนาเด็กต่อไป 
๓.ครอบครัวและชุมชนมีความรู้
ร่วมมือกันจัดการศึกษาให้กับเด็ก
พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรง
ตามศักยภาพของเด็กพิการ 
๔.เด็กพิการรุนแรงท่ีไม่สามารถเข้า
เรียนในโรงเรียนได้รับการพฒันา 

มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๒ 
มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๕ 
 

ท าบุญศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี ปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ          
๑.ผู้บริหาร  คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะครู  ผู้ปกครอง 
เด็กพิการรับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี จ านวน ๗๐ คน 
๒.มีประชากรกลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมงานมี
ความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ          
๑.ผู้บริหาร  คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะครู  ผู้ปกครอง เด็ก
พิการรับบริการที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 
๗๐ คน 
๒.มีประชากรกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมงานมีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
ท าบุญศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า 
จังหวัดสิงห์บุรี  

มาตรฐานท่ี ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๒.๓ 
มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๓ 

 



๘๙ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วม 
         

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียน
แกนน าจัดการเรียนร่วม ๒๙ 
โรงเรียน และโรงเรียนเรียนรว่ม 
จ านวน ๓๘โรงเรียน ได้รับสิทธิและ
โอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง
และมีคุณภาพ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม/
โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมมี
ความสุข ความสามารถ และทักษะ
ในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียน
พิการ 
๒.โรงเรียนแกนน าจัดการเรียน
ร่วม/โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 
สามารถจัดการศึกษาส าหนับ
นักเรียนพิการเรียนร่วมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียน
แกนน าจัดการเรียนร่วม ๒๙ 
โรงเรียน และโรงเรียนเรียนรว่ม 
จ านวน ๓๘โรงเรียน ได้รับสิทธิและ
โอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและ
มีคุณภาพ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม/
โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมมี
ความสุข ความสามารถ และทักษะ
ในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียน
พิการ 
๒.โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม/
โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 
สามารถจัดการศึกษาส าหนับนักเรียน
พิการเรียนร่วมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

มาตรฐานท่ี ๔ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๖ 
ตัวบ่งช้ี ๔.๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๐ 

 

กลยุทธ์ที่  ๕.  พัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เป็นแหล่งข้อมูลเสริมสร้าง 
ประสบการณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการหน่วยบ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข สร้าง
รอยยิ้มให้ประชาชน  
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ ประชาชน
และหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ ใน
จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน ๑๐๐  คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ร้อยละ ๗๐ ของผู้พิการ ผู้ดูแลผู้
พิการ หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ประชาชนในจังหวัด
สิงห์บุรี มีความ      พึงพอใจใน
การให้บริการทางการศึกษาและ
สิทธิประโยชน์ต่างๆท่ีควรรู้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ ประชาชนและ
หน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ ในจังหวัด
สิงห์บุรี จ านวน ๑๐๐  คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ร้อยละ ๗๐ ของผู้พิการ ผู้ดูแลผู้
พิการ หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี 
มีความ      พึงพอใจในการให้บริการ
ทางการศึกษาและสิทธิประโยชน์
ต่างๆท่ีควรรู้ 
 

มาตรฐานท่ี ๕ 
ตัวบ่งช้ี ๕.๒ 

โครงการพัฒนาทักษะ
ชีวิตส าหรับผู้พิการและ
ครอบครัว 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ   
ผู้พิการ ครอบครัวผู้พิการ และผู้
ช่วยเหลือผู้พิการ ในจังหวัดสิงห์บุรี  
จ านวน  ๔๐ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
ร้อยละ ๗๐ ของผู้พิการ ครอบครัว  
และผู้ช่วยเหลือผู้พิการ ท่ีมาเข้ารับ
การฝึกมีความพึงพอใจในโครงการ
นี้และสามารถน าไปประกอบอาชีพ
ได้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ   
ผู้พิการ ครอบครัวผู้พิการ และผู้
ช่วยเหลือผู้พิการ ในจังหวัดสิงห์บุรี  
จ านวน  ๔๐ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
ร้อยละ ๗๐ ของผู้พิการ ครอบครัว  
และผู้ช่วยเหลือผู้พิการ ท่ีมาเข้ารับ
การฝึกมีความพึงพอใจในโครงการนี้
และสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 

มาตรฐานท่ี ๕ 
ตัวบ่งช้ี ๕.๒ 

 

 

 

 

 

 



๙๑ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการศาลา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ส าหรับผู้ดูแลเด็กพิการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ผู้ปกครองและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ 
จ านวน ๔๐ คน 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้ปกครองและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ
ในการบริการแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้ดูแลเด็กพิการศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา
ได้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ จ านวน ๔๐ 
คน 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา 
ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการ
บริการแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้ดูแลเด็ก
พิการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี 

มาตรฐานท่ี ๕ 
ตัวบ่งช้ี ๕.๑ 
ตัวบ่งช้ี ๕.๒ 

โครงการประชาสัมพันธ์
สู่ชุมชน 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ผู้ปกครอง จ านวน ๘๙  คน 
๒. หน่วยงานภาครัฐ จ านวน  ๑๐
แห่ง 
๓. หน่วยงานเอกชน จ านวน  ๑๐
แห่ง 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
หน่วยงาน องค์กรและชุมชน ร้อย
ละ ๘๐ รู้จักหน่วยงาน /บทบาท
หน้าท่ี /ภารกิจ/ กิจกรรมการ
ด าเนินของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ผู้ปกครอง จ านวน ๘๙  คน 
๒. หน่วยงานภาครัฐ จ านวน  ๑๐
 แห่ง 
๓. หน่วยงานเอกชน จ านวน  ๑๐
 แห่ง 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
หน่วยงาน องค์กรและชุมชน ร้อยละ 
๘๐ รู้จักหน่วยงาน /บทบาทหน้าท่ี /
ภารกิจ/ กิจกรรมการด าเนินของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  
 

มาตรฐานท่ี ๕ 
ตัวบ่งช้ี ๕.๑ 
ตัวบ่งช้ี ๕.๒ 
ตัวบ่งช้ี ๕.๓ 

ต้นไม้พูดได้ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้ปกครองและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ 
จ านวน ๔๐ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้ปกครองและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ
ในการบริการแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้ดูแลเด็กพิการศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา
ได้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ จ านวน ๔๐ 
คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา 
ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการ
บริการแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้ดูแลเด็ก
พิการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี 

มาตรฐานท่ี ๕ 
ตัวบ่งช้ี ๕.๑ 
ตัวบ่งช้ี ๕.๒ 
ตัวบ่งช้ี ๕.๓ 



๙๒ 

 

 
กลยุทธ์ที่  ๖.  ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

 (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ ตัวบ่งชี้) 

โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี 
 

เพื่อพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรีให้เป็นระบบ และมาตรฐาน
เดียวกับศูนย์การศึกษาพิเศษท่ัว
ประเทศ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร  คณะครู  และบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี  มีส่วนร่วมในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  จ านวน  
๔๖  คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรีมีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาต้ังแต่ระดับ ๓  ขึ้นไป 
 

มาตรฐานท่ี ๖ 
ตัวบ่งช้ี ๖.๔ 
ตัวบ่งช้ี ๖.๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 

 

๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  
 ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการตามท่ีก าหนดไว้ใน 

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและ 
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ 
ครอบครัว 

๕ ข้อมูลสารสนเทศ 
-แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP)/แผนการสอนเฉพาะบุคคล       
( IIP ) 
-บันทึกหลังสอน 
-เอกสารผู้เรียนรายบุคคลปีการศึกษา
๒๕๕๗ 
-สมุดรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน   
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
-แบบรายงานความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองท่ีมีต่อการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
- โครงการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มและเตรียมความพร้อมศูนย์ 
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
-แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕) 
 

๒ ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมี 
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

๓ - แบบประเมินการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน 
- แบบประเมินการอยู่ร่วมกับสังคมได้
อย่างมีความสุข 

เฉล่ีย ๔ - แบบประเมินการปฏิบัติตนในสังคม 
- กิจกรรมวิชาการ สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 
 
 
 
 
 



๙๔ 

 

          ๑.วิธีการพัฒนา 
 ๑.๑ มีการก าหนดเปูาหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 

๑.๒ มีการแบ่งกลุ่มท่ีให้รับบริการโดยให้บริการฟื้นฟูเตรียมความพร้อมท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรีและให้บริการฟื้นฟูเตรียมความพร้อมท่ีบ้านโดยแบ่งแยกการให้บริการเป็นเขตอ าเภอในจังหวัด
สิงห์บุรี 

๑.๓ มีการเก็บรวบรวม แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล/แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว ผู้เรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗ และมีการจัดท าเอกสารผู้เรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑.๔ มีการจัดกิจกรรม ( ศิลปะบ าบัด  ดนตรีบ าบัด และกีฬาบ าบัด ) ให้ผู้เรียนท่ีรับบริการฟื้นฟูเตรียม
ความพร้อมท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย  อารมณ์  
สังคมและสติปัญญา 
 ๑.๕ มีการจัดท าโครงการต่างๆไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๗ 
 ๑.๖ มีค าส่ังมอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรและครบถ้วน 
  
 ๒) ผลการพัฒนา  
 ผู้เรียนท่ีได้รับบริการฟื้นฟูเตรียมความพร้อมจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรีมี
พัฒนาการทางด้านทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะทางสังคม ทักษะการช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจ าวัน ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา ทักษะทางสติปัญญาหรือเตรียมความพร้อมทางวิชาการ 
ทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาบุคคล และแผนการสอนเฉพาะบุคคลมี
พัฒนาการและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ผู้เรียนได้รับการพัฒนาท่ีชัดเจนและต่อเนื่องและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
  
 ๓) แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๑ ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นของ
ผู้เรียนในแต่ละบุคคล 
 ๓.๒ ส่งเสริมด้านการพัฒนาทางด้านสุขภาพ อนามัย และการออกก าลังกายควบคู่ไปกับการจัดการ 
เรียนรู ้
 ๓.๓ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม โดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ๓.๔ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีการติดตามการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 

 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านครู 
 มาตรฐานที่ ๒ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑ ครูมีคุณวุฒิหรือความรู้ความสามารถ 

ตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและครูมีเพียงพอ ๔ 
-ข้อมูลสารสนเทศของครู 
-เอกสารข้อมูลการพัฒนาตนเอง 
-แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
-แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว 
-เอกสารผู้เรียนรายบุคคล เช่น 
ผลงานนักเรียน , แบบฝึกหัด, ภาพ
กิจกรรม , ใบงาน 
-รายงานผลพัฒนาการตามแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
-บันทึกการให้ความช่วยเหลือผู้เรียน 
-เอกสารที่แสดงถึงการให้บริการตาม
ระบบคูปอง 
- รายงานประเมินตนเอง 
- สมุดลงเวลา 
- รูปถ่าย 
- รูปภาพ/ส่ือการเรียนรู้ 

๒ ครูเข้าใจปรัชญาการจัดการศึกษา 
ส าหรับคนพิการและสามารถประยุกต์ใช้ได้ 

๕ 

๓ ครูมีความเมตตา และอดทนต่อการเอาใจใส่ดูแล
ผู้เรียน 

๕ 

๔ ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรับรู้ 
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดกับผู้เรียน ๕ 

๕ ครูจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวตาม
ข้อก าหนดของการจัดท าแผน และมีการทบทวน
แผนเป็นระยะ 

๕ 

๖ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนโดย 
ใช้เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก 
(Assistive Technology) ส่ือการเรียนรู้ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาได้ตรง
ตามความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน 

๔ 

๗ ครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ 
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
และสรุปรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเข้าสู่
ระบบช่วงเช่ือมต่อ 

๔ 

-แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
-แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว 
- แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
- เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
- รายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
- ผลงานนักเรียน 
- ผลงานวิจัย 
- ภาพกิจกรรม/โครงงาน 
- ค าสั่ง 
- สื่อ/นวัตกรรม/เทคนิคการสอนท่ีใช้
พัฒนา/แก้ปัญหาผู้เรียน 
- รูปถ่าย 

๘ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ 
จัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผล 
ในการปรับการสอน 

๕ 

๙ ครูมีทักษะในการท างานร่วมกับ 
ผู้ปกครองและทีมสหวิทยาการ ๕ 

เฉลี่ย ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 



๙๖ 

 

          ๑.วิธีการพัฒนา 
 ๑.๑ ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในเรื่องการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 ๑.๒ ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในด้านการศึกษาพิเศษ และด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้เด็กพิเศษ โดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและเข้ารับอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานอื่นๆ 
 ๑.๓ การจัดกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานเนน้การมส่ีวนร่วมของเครือข่ายโดยจัดให้มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๑.๔ ส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือ นวัตกรรม การเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับผู้เรียน 
  
 ๒) ผลการพัฒนา 
 ๒.๑ ครูมีความรู้ในด้านการศึกษาพิเศษในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับ
การอบรมสร้างองค์ความรู้ร่วมกับเครือข่ายและให้บุคลากรค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
 ๒.๒ ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าวิจัย ๕ บท 
 ๒.๓ ครูผลิตส่ือ นวัตกรรม การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและสอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียน 
  
 ๓) แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๑ จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษในเรื่องของการคัดกรองเด็กพิการ 

๓.๒ จัดท าโครงการผลิตส่ือ นวัตกรรม การเรียนการสอน 
 ๓.๓ จัดท าโครงการสร้างเครือข่ายของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 ๓.๔ จัดท าโครงการอบรมวิจัยควบคู่กับการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านผู้บริหาร 
 

 มาตรฐานท่ี ๓ ผู้บริหารปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า ความคิด

ริเริ่ม และมีเจตคติท่ีดีต่อการจัด
การศึกษาส าหนับคนพิการ 

๕ 
- - แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๗ 
- - บันทึกการประชุม  

- ค าส่ังการปฏิบัติงานของศูนย์ 
- - ปูาย แผนภูมิการจัดโครงสร้าง

องค์กร 
- สมุดเย่ียม   
- สมุดนิเทศ  
- สมุดตรวจราชการ 
- หนังสือเชิญเป็นวิทยากร 
- สารสนเทศปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ค าส่ังเข้ารับการอบรมของ

บุคลากรศูนย์ฯ 
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี 
- ประกาศนียบัตร 
- โครงการ/งาน /กิจกรรมท่ีเกิด

จากสารสนเทศได้ถูกน ามา
วางแผน 

- หนังสือตอบขอบคุณ 
- บันทึกการนิเทศภายใน 
-    บันทึกการประชุม   
- ค าส่ังมอบหมายการปฏิบัติงาน
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
- รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี  
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
-รูปภาพกิจกรรมการด าเนิน
กิจกรรมของศูนย์ฯ 

๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม และใช้ข้อมูลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการ
และการจัดการ 

๕ 

๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการให้บรรลุเปูาหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

๕ 

๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู 
บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องให้มี
ส่วนร่วม ในการพัฒนาผู้เรียน 

๕ 

๕ ผู้บริหารสามารถประสานงานภาคี
เครือข่ายให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการ แก่บุคลากรในศูนย์การศึกษา
พิเศษและปฏิบัติหน้าท่ีเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา 

๕ 

๖ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องพึง
พอใจผลการจัดการศึกษา ๕ 

เฉลี่ย ๕.๐๐ 

 
 
 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
 



๙๘ 

 

๑) วิธีการพัฒนา 
๑.๑ น าข้อมูลสารสนเทศเพื่อน ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาองค์กร โดยก าหนด

แนวทางและเปูาหมายการพัฒนาอย่างชัดเจน 
๑.๒ ด ารงตนเป็นผู้น าทางวิชาการ เป็นแบบอย่างของการพัฒนาตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหาร และมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  
๑.๓ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรให้ร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
๑.๔ มีการวางแผนการด าเนินงานของศูนย์ฯ และติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานอยู่เสมอ พร้อม

ท้ังปรับปรุงแก้ไข 
๑.๕ แสวงหาองค์ความรู้ แนวทางใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
๑.๖ พัฒนาและส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
๑.๗ จัดระบบการบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มากยิ่งขึ้น เช่น ผู้ปกครอง 

คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานเครือข่าย บุคลากรภายใน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ  
๑.๘ แสวงหาแหล่งทรัพยากรและงบประมาณจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นเพื่อเข้ามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาและจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการจังหวัดสิงห์บุรี 
 ๒) ผลการพัฒนา 

ผู้บริหารของของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี มีก าหนดวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มและมีเจต
คติท่ีดีต่อการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการประสานงานภาคี
เครือข่ายให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการแก่บุคลากรในศูนย์ฯ และปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความทุ่มเท เสียสละ 
มุ่งเน้นกระบวนการท างานเป็นทีมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล จัดโครงสร้างองค์กรชัดเจนมีแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ มีข้อมูลสารสนเทศ มีรายงานการประเมินตนเองประจ าปี (SAR ) มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องท าให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในผล
การจัดการศึกษา   
 ๓) แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๑ ส่งเสริมให้มีการจัดระบบการนิเทศภายในและภายนอกให้เป็นระบบ 

๓.๒ จัดให้มีคณะกรรมการนิเทศ พร้อมท้ังจัดท าปฏิทินนิเทศท าการนิเทศตามวัตถุประสงค์และ
สนับสนุนให้ผู้รับการนิเทศน าผลงานไปพัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ 

๓.๓ ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้พิการ 
๓.๔ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร จัดท าวิจัยในช้ันเรียนและเต็มรูปแบบอย่างต่อเนื่อง 

 ๓.๕ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร มีความรู้ในการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ 
 ๓.๖ ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในทุกกิจกรรม งานโครงการด้วยกระบวนการประเมินท่ี
หลากหลายเพื่อน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพในการด าเนินงานต่อไป 
 ๓.๗ ควรน าผลความพึงพอใจทีมีจุดด้อยมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณงานการ
จัดการศึกษา 
 ๓.๘ ควรสรุปโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตามมาตรฐานให้ครบทุกโครงการ รวมทั้งมี
การน าผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 



๙๙ 

 

ด้านที่ ๔  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดท าหลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบ
การให้บริการผู้เรียนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนด 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 

๑ 
 
มีหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่สอดคล้องกับ
ประเภทความพิการ 

๕ 

๑.แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
๒.โครงการจัดท าหลักสูตรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
๓.ค าส่ังคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
๔.รายการประชุมคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
-.โครงการ โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 
-รายช่ือนักเรียนท่ีขอรับบริการส่ิงอ านวยความ
สะดวกส่ือ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา 
-หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี 
-คู่มือหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
- โครงการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา
ส าหรับบุคลออทิสติก 
- โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ตามนโยบายการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  
- โครงการส่งเสริมผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
- โครงการพฒันาคุณภาพเด็กพิการโดย
เครือข่ายพ่อแม่  ผู้ปกครอง 
- โครงการพฒันาส่ือ นวัตกรรม ห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ 
- โครงการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและ
เตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี 

 
๒ 

 
จัดหรือปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้
เรียนอย่างมีความสุขโดยผู้ปกครองมีส่วน
ร่วม 

๕ 

 
๓ 

 
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

๕ 

 
๔ 

 
จัดให้มีเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก
ส่ือการเรียนรู้ บริการและความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษาส าหรับคนพิการ
เพียงพอ 

       ๔ 

 
๕ 

 
ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดย
ครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทาง
การศึกษา 

       ๕ 

 
๖ 

 
จัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลใน
โรงเรียนเรียนร่วม 

๕ 

 
 

๗ 

 
สนับสนุนการจัดการเรียนร่วมอย่างเป็น
ระบบและประสานงานการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการในจังหวัด 

๕ 

เฉลี่ย ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 



๑๐๐ 

 

 
          ๑)วิธีการพัฒนา 

๑.๑ น าหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มมาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ.ให้สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

๑.๒ มีการเผยแพร่หลักสูตรเพื่อให้ผู้สนใจได้น าไปใช้ประโยชน์ 
๑.๓ ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้เรียน จัดให้มีส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือการเรียนรู้ บริการ

และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 
๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนร่วม สนับสนุนให้โรงเรียนเรียนร่วมจัดการศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๑.๕ จัดต้ังคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัดสิงห์บุรี 
๑.๖ จัดต้ังศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจ าอ าเภอท้ัง ๖ อ าเภอในพื้นท่ีจังหวัดสิงห์บุรี 

  
 ๒) ผลการพัฒนา  

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี มีหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็ก
พิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ท่ีสอดคล้องกับประเภทความพิการที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
พร้อมท้ังมีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาใน
ทักษะต่างๆอย่างเต็มความสามารถของผู้เรียน อีกท้ังผู้เรียนท่ีรับบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรีและนักเรียนในโรงเรียนจัดการเรียนร่วมได้รับบริการส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือบริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาท่ีครอบคลุมและท่ัวถึง ซึ่งทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรีได้
ส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการเรียนร่วมด าเนินงานอย่างประสิทธิภาพ พร้อมท้ังการสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยใน
การส่งเสริมสนับสนุน การด าเนินงานเกี่ยวกับผู้พิการในจังหวัดสิงห์บุรีให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 
 ๓) แนวทางการพัฒนา 
๑.การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษารวมท้ังเผยแพร่หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ให้รู้จักอย่างแพร่หลาย 
๒.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียมร่วมและเรียนรวม 
๓.การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้เรียน รวมท้ังส่ือส่ิงอ านวยความ ส่ือบริการและความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาให้ครอบคลุมแก่ผู้พิการในจังหวัดสิงห์บุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 

 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/

กิจกรรมที่ท า) 

๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์การศึกษาพิเศษให้ผู้เรียน
และครอบครัวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
 

๕ 
โครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข 
โครงการศูนย์สัญจร 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงการ
เรียนฟรี ๑๕ ปี 
โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กพิการ
โดยเครือข่ายพ่อแม่  ผู้ปกครอง 
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนเฉพาะ
ความพิการ ๑ อ าเภอ ๑ ศูนย์ 
การมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม 
เอกสารการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การประชุมผู้ปกครอง 
เกียรติบัตร  
แบบบันทึกการซ่อมบ ารุง 
สมุดเซ็นเย่ียม 
ภาพถ่าย 

๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษกับ
ครอบครัว ชุมชน  และภาคีเครือข่าย 
 

๕ 

๓ พัฒนาผู้ปกครองและอาสาสมัครในชุมชนเข้าร่วม
รับผิดชอบและช่วยเหลือคนพิการภายในท้องถิ่น 
 

๕ 

เฉลี่ย ๕.๐๐ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน     ดีเยี่ยม 

   
๑)วิธีการพัฒนา 

                      พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในหน่วยงานให้มีความหลากหลาย เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนใน
การท ากิจกรรมการพัฒนาเด็กพิการ  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ของหน่วยงานเนน้ให้ผู้ปกครองเข้า ชุมชน ภาคี
เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และเกิด
การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก มีการประชาสัมพันธ์การท างานของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ให้บุคคลภายนอกรับทราบอย่างหลากหลาย 
           
     ๒)ผลการพัฒนา  
                      ๒.๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรีมีเครื่องกระตุ้นพัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการเพิ่มมากข้ึน  
                      ๒.๒ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังภายในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา ในการร่วมกันพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษทางด้านสถานท่ี แหล่งข้อมูลข่าวสาร 
   ๒.๓ แหล่งเรียนรู้ของศูนย์ฯ ได้รับการดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานได้ 
 
 



๑๐๒ 

 

    ๓) แนวทางการพัฒนา 
                      ๓.๑ จัดท าโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ 
                      ๓.๒  ให้ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของศูนย์ฯเพิ่มมากขึน้   
                    ๓.๓  มีการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้หน่วยงานภายนอกเพิ่มมากข้ึน ร่วมจัดกิจกรรมด้าน
การศึกษาพิเศษกับหน่วยงานภายนอก  
  
ด้านที่ ๖  มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๖  ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

๕ - ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ 
- ค าสั่งศูนย์การศึกษาพิเศษ 
- หนังสือเชิญประชุม 
- บันทึกการประชุม 
- เอกสารการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
- สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
- เอกสารที่ก าหนดจุดเน้น จุดเด่น อัตลักษณ์ 
  ของสถานศึกษา 
- ประกาศค่าเปูาหมายความส าเร็จของมาตรฐาน และตัว
บ่งชี้  
- หลักฐานการประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  

๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาคุณภาพของศูนย์การศึกษา
พิเศษ 

๕ - บุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
- ผู้ปกครอง  
- ผู้แทนชุมชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
- ค าสั่งหมอบหมายงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
- แบบบันทึกการประชุมของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานประจ าปี 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- ข้อมูลสารสนเทศของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
- เว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
- ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
- ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและภายนอก 
- คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 
 



๑๐๓ 

 

๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

๕ - โครงสร้างการบรหิารงาน  
- ค าสั่งศูนย์การศึกษาพิเศษ  
- สารสนเทศ ๔ ฝุาย 
- มาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
- สารสนเทศ ปี ๒๕๕๗  
- เว็บไซต์ศูนย์ฯ 
- วารสาร  
- แผ่นพับ 
- สมุดเย่ียม 

๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

๕ - ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ 

- ค าสั่งศูนย์การศึกษาพิเศษ 

- หนังสือเชิญประชุม 

- บันทึกการประชุม 

- เอกสารการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
- สัมภาษณ์ผู้บริหารครูและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

- ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ  
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

- ประจ าปีของสถานศึกษา  
- สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

๕ - ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ 
- ค าสั่งศูนย์การศึกษาพิเศษ 
- หนังสือเชิญประชุม 
- บันทึกการประชุม 
- เอกสารการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
- สัมภาษณ์ผู้บริหารครูและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
  ประจ าปีของสถานศึกษา 
- สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

๖ จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

๕ - ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม 
- บันทึกการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
- รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- บุคลากรในสถานศึกษา 
- บุคลากรภายนอกสถานศึกษา 
- คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- เอกสารเว็บไซต์ เอกสารหรือสื่อต่างๆที่สรุป 
- เผยแพร่การประเมินคุณภาพภายใน 
 

เฉลี่ย ๕.๐๐ 

 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

 
ดีเยี่ยม 

 
 



๑๐๔ 

 

          ๑.วิธีการพัฒนา 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรีควรสร้างความเข้าใจและความส าคัญของงานประกัน
คุณภาพ โดยก าหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความจ าเป็นของสถานศึกษา
และก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายด้านต่างๆ ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติงานตามแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  โดยให้มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการสรุปและจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพกายในของสถานศึกษา ท่ีเป็น
รายงานประจ าปี หลังจากสถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาเสร็จส้ินในแต่ละปีการศึกษา เพื่อน าเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบ เผยแพร่รายงานต่อสาธารณะชน  หน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  
 ๒) ผลการพัฒนา  
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรีมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีของศูนย์ฯ มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ และ 
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โรงเรียนมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมภารกิจใจการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของ 
การปฏิบัติงาน ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 ๓) แนวทางการพัฒนา 
 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เข็มแข็ง เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ โดยจัดประชุมนิเทศติดตามงานให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมากยิง่ขึ้น  
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 

 

 
๔. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอ 
ใช ้

ดี ดี
มาก 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล       
มาตรฐานท่ี ๒ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   
   

มาตรฐานท่ี ๓ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   
   

มาตรฐานท่ี ๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดท าหลักสูตร การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบการให้บริการผู้เรียนตาม
ภาระหน้าท่ีท่ีก าหนด 

  
    

มาตรฐานท่ี ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการสร้างส่งเสริม 
สนับสนุน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  
    

มาตรฐานท่ี ๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
    

  
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ในภาพรวม ระดับคุณภาพเฉล่ีย  ๕    แปลคุณภาพความหมายว่า ดีเย่ียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 

 

สรุปคะแนนตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนัก 

 
ผลการ 

ประเมินฯ/ 
คะแนนที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ความหมาย 
(แปล

คุณภาพ) 

มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม 
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

๓๐ ๒๓.๔๗ ๔ ดีมาก 

๑.๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการตามท่ีก าหนดไว้ใน 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและ 
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 

๒๐ ๑๖.๐๔ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๒ ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมี 
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

๑๐ ๗.๔๓ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๒ ครูปฏิบัติงานตามบทบาท 
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๒๐ ๑๘.๕๓ ๔ ดีเย่ียม 

๒.๑ ครูมีคุณวุฒิหรือความรู้ความสามารถ 
ตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ และครูมีเพียงพอ 

๒ ๑.๖๖ ๔ ดีมาก 

๒.๒ ครูเข้าใจปรัชญาการจัดการศึกษา 
ส าหรับคนพิการและสามารถประยุกต์ใช้ได้ 

๒ ๑.๘๘ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๓ ครูมีความเมตตา และอดทนต่อการเอาใจใส่
ดูแลผู้เรียน 

๒ ๒ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๔ ครูจัดผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรับรู้ 
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดกับผู้เรียน 

๒ ๒ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๕ ครูจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ 
บุคคลและแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัวตามข้อก าหนดของการจัดท าแผนและมี
การทบทวนแผนเป็นระยะ 

๒ ๒ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๖ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนโดยใช้
เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก 
(Assistive Technology)ส่ือการเรียนรู้ 
บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาได้
ตรงตามความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน 

๓ ๒.๖๖ ๔ ดีมาก 

๒.๗ ครูใช้เครื่องมอและวิธีการวัดและประเมินการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย และสรุป 

๓ ๒.๓๓ ๔ ดีมาก 



๑๐๗ 

 

 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนัก 

 
ผลการ 

ประเมินฯ/ 
คะแนนที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ความหมาย 
(แปล

คุณภาพ) 

๒.๘ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ 
จัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การสอน 

๒ ๒ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๙ ครูมีทักษะในการท างานร่วมกับ 
ผู้ปกครองและทีมสหวิทยาการ 
 

๒ ๒ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๓ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑๐ ๑๐ ๕ ดีเย่ียม 

๓.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า ความคิดริเริ่ม
และมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการศึกษาส าหรับผู้
พิการ 

๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

 
๓.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็น
ฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

 
๓.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ 
การศึกษาส าหรับผู้พิการให้บรรลุเปูาหมาย 

๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

 
๓.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู
บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องให้มีส่วน 
ร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 

๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

 
๓.๕ ผู้บริหารสามารถประสานงานภาคี 
เครือข่าย ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชา 
การแก่บุคลากรในศูนย์ และปฏิบัติหน้าท่ี 
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
 

๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 



๑๐๘ 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนัก 

 
ผลการ 

ประเมินฯ/ 
คะแนนที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ความหมาย 
(แปล

คุณภาพ) 

มาตรฐานท่ี ๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดท า
หลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
ระบบการให้บริการผู้เรียนตามภาระหน้าท่ีท่ี
ก าหนด 

 
๒๕ 

 
๒๔.๒ 

 
๕ 

    

   ดีเย่ียม 

๔.๑ มีหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่สอดคล้องกับประเภท
ความพิการ 

๓ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๒ จัดหรือปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้ 
เรียนอย่างมีความสุขโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม ๓ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๔ ๔.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๔ จัดให้มีเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก 
ส่ือการเรียนรู้ บริการและความช่วยเหลืออื่น 
ใดทางการศึกษาส าหรับผู้พิการเพียงพอ 

๔ ๓.๒๐ ๔ ดีมาก 

๔.๕ ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดย
ครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทาง
การศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ 

๔ ๔.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๖ จัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในโรงเรียน
เรียนร่วม 

๔ ๔.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๗ สนับสนุนการจัดการเรียนร่วมอย่าง 
เป็นระบบ และประสานงานการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการในจังหวัด 
 

๓ ๓.๐๐ ๕ 
 

ดีเย่ียม 



๑๐๙ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนัก 

 
ผลการ 

ประเมินฯ/ 
คะแนนที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ความหมาย 
(แปล

คุณภาพ) 

มาตรฐานท่ี ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการ 
สร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นสังคมแห่ง 
การเรียนรู ้

๑๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๕.๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์ให้ผู้พิการและ 
ครอบครัวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

๓ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๕.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง 
บุคลากรภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษกับครอบครัว 
ชุมชน และภาคีเครือข่าย 

๔ ๔.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๕.๓ พัฒนาผู้ปกครองและอาสาสมัครใน 
ชุมชนเข้าร่วมรับผิดชอบและช่วยเครือผู้ 
พิการภายในท้องถิ่น 

๓ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบ 
การประกันคุณภาพภายในตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาศูนย์ 
การศึกษาพิเศษ 

๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษา 
พิเศษท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา 
เต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา                
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๕ น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๖ จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

รวมคะแนนการประเมินคุณภาพของ         
ศูนย์การศึกษาพิเศษทุกมาตรฐาน 

๑๐๐ ๙๑.๒๐ ๕ ดีเย่ียม 



๑๑๐ 

 

๕. สรุปเป็นรายมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่า 

น้ าหนัก 

 
คะแนนที ่

ได้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
ความหมาย 

(แปลคุณภาพ) 

มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 

๓๐ ๒๓.๔๗ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๒ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๒๐ ๑๘.๕๓ ๔ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๓ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑๐ ๑๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการ 
จัดท าหลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน และระบบการให้บริการผู้เรียนตาม
ภาระหน้าท่ีท่ีก าหนด 

๒๕ ๒๔.๒ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีหารสร้าง
ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๑๐ ๑๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบ 
การประกันคุณภาพภายในตามท่ีก าหนดใน 
กฎกระทรวง 

๕ ๕ ๕ ดีเย่ียม 

รวมคะแนนการประเมินคุณภาพของศูนย์
การศึกษาพิเศษทุกมาตรฐาน 

๑๐๐ ๙๑.๒๐ ๕ ดีเย่ียม 



๑๑๑ 

 

๖. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 
   
 ๖.๑ ผลพัฒนาการผู้เรียน 
 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนผู้เรียน 

ที่ประเมิน 
จ านวน/ร้อยละของผู้เรียนตามระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ๗๘ ๒/๒.๕๖ ๕/

๖.๔๑ 
๘/

๑๐.๒๖ 
๒๗/

๓๔.๖๑ 
๓๖/

๔๖.๑๕ 
ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ๖๘ ๔/๕.๘๘ ๕/

๗.๓๕ 
๖/

๘.๘๒ 
๒๕/

๓๖.๗๖ 
๒๘/

๔๑.๑๘ 
ทักษะทางสังคม ๕๒ ๔/๗.๖๙ ๖/

๑๑.๕๔ 
๖/

๑๑.๕๔ 
๒๐/

๓๘.๔๖ 
๑๖/

๓๐.๗๗ 
ทักษะการช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจ าวัน 

๗๙ ๒/๒.๕๓ ๖/
๗.๕๙ 

๙/
๑๑.๓๙ 

๓๔/
๔๓.๐๔ 

๒๘/
๓๕.๔๔ 

ทักษะการรับรู้และ 
แสดงออกทางภาษา 

๖๙ ๓/๔.๒๙ ๘/
๑๑.๔๓ 

๙/
๑๓.๐๔ 

๓๐/
๔๓.๔๘ 

๑๙/
๒๕.๖๘ 

ทักษะทางสติปัญญาหรือ 
การเตรียมความพร้อมทางวิชาการ 

๗๔ ๗/๙.๔๖ ๒/
๒.๗๐ 

๕/
๖.๗๖ 

๒๐/
๒๗.๐๓ 

๔๐/
๕๔.๐๕ 

ทักษะจ าเป็นเฉพาะความ 
พิการหรือทักษะจ าเป็นอืน่ๆ 

๓ - - - - ๓/
๑๐๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

 

 
 ๖.๒ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ประเภทความพิการ จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

บุคคลที่มีความบกพร่อง 
ทางการเห็น ๗ 

 
๗ 

- 

บุคคลที่มีความบกพร่อง 
ทางการได้ยิน 

๗ ๗ - 

บุคคลที่มีความบกพร่อง 
ทางสติปัญญา 

๓๕ ๓๕ - 

บุคคลที่มีความบกพร่อง 
ทางร่างกายหรือสุขภาพ 
หรือการเคลื่อนไหว 

๒๐ ๒๐ - 

บุคคลที่มีความบกพร่อง 
ทางการเรียนรู้ 

๑ ๑ - 

บุคคลที่มีความบกพร่อง 
ทางการพูดและภาษา 

๑ ๑ - 

บุคคลที่มีความบกพร่อง 
ทางพฤติกรรมและ
อารมณ์ 

๒ ๒ - 

บุคคลออทิสติก ๖ ๖ - 
บุคคลพิการซ้อน ๒๒ ๒๒ - 

รวม ๑๐๑ ๑๐๑ - 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๓ 

 

ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช ้   

  
๑.สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี จัดการศึกษาในลักษณะการบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
และเตรียมความพร้อม  ต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต และจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแล  
คนพิการครู บุคลากรและชุมชน รวมท้ังการจัดส่ือการเรียนรู้ เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกบริการและ
ความช่วยเหลืออื่นใดตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีก าหนดในประกาศกระทรวงเพื่อพัฒนาคนพิการทุกคน 
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม และยึดหลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ัง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม  สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ  พึ่งตนเองได้  สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ใฝุรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ท่ีพอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและ
คุณภาพชีวิตส่วนตน   
  

 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
ดังนี้ 

 ๑.  คุณภาพผู้เรียน  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก  

๒.  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  อยู่ในระดับ      
คุณภาพ  ดีเยี่ยม   

๓.  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพละเกิดประสิทธิผล  อยู่ใน      
ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม   

 ๔.  ศูนย์การ ศึกษาพิ เศษมีการ จัดท าหลักสูตรการ จัดกิจกรรมพัฒนาและระบบการ                          
 ให้บริการผู้เรียนตามภาระหน้าท่ี  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

๕.  ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้            
อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม   

 ๖.  ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการประกันคุณภาพ  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

 

 
 
 
 



๑๑๔ 

 

โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๑. โครงการส่งเสริมผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
๒. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับบุคลออทิสติก 
๓. โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กพิการโดยเครือข่ายพ่อแม่  

ผู้ปกครอง 
๔. โครงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการโดยครอบครัวและ

ชุมชน(โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปล่ียนพ่อแม่เป็นครู) 
๕. โครงการเกษตรบ าบัด 
๖. โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 
๗. โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษา  
๘. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ๑ อ าเภอ ๑ 

ศูนย์ 
๙. โครงการสนามพื้นบ้านเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
๑๐. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้เรียน  
๑๑. โครงการมอบทุนการศึกษาส าหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ

ในมูลนิธิคุณพุ่ม 
๑๒. โครงการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
๑๓. โครงการกายภาพบ าบัดเพื่อการเรียนรู้               
๑๔. โครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะความ

พิการและเข้าร่วมกีฬาสัมพันธ์ กลุ่มสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการฯ กลุ่ม ๒ 

๑๕. โครงการอบรมผู้คัดกรองคนพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี 

๑๖. โครงการอบรมการวิจัยควบคู่การท างาน  
๑๗. โครงการพัฒนาหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

ส าหรับเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
๑๘. โครงการ ๕ ส.ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
๑๙. โครงการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความ

พร้อมศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
๒๐. ท าบุญศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
๒๑. โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  
๒๒. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับผู้พิการและครอบครัว 

 
 
 
 
 
- งบประมาณและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี  
- บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



๑๑๕ 

 

๒๓. โครงการประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน 
๒๔. โครงการศาลาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ส าหรับผู้ดูแลเด็กพิการศูนย์

การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
๒๕. โครงการต้นไม้พูดได้ 
๒๖. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามผลของผู้เรียน 
๒๗. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดสิงห์บุรี 

 
 
 
 
 
 โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 
 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 
- ไม่มี - - ไม่มี  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๖ 

 

๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  

 ๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  จุดเด่น 
  ผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี มีพัฒนาการท่ีดีขึ้นทางด้าน   ทักษะกล้ามเนื้อ
มัดเล็ก     ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะทางสังคม ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน    ทักษะการรับรู้และ
แสดงออกทางภาษา    ทักษะทางสติปัญญา หรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ   ทักษะจ าเป็นเฉพาะความ
พิการที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว   ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น และสามารถท ากิจวัตรในชีวิตประจ าวันได้ เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม กล้า
แสดงออก  อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  
  ได้รับการร่วมมือผู้ปกครองและจากหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงานหรือด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามเปูาหมายท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลและแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
  จุดที่ควรพัฒนา 

๑) ควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลายและเหมาะสม เน้นการ 
มีส่วนร่วมจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันในการวางแผน และด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมาย 

๒) ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ  อนามัยท่ีดีและให้ได้รับอาหารที่ถูก 
หลักโภชนาการ 
 
 ๒) ด้านครู 
  จุดเด่น 
  ครูของของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี มีความเข้าใจปรัชญาการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เมตตา อดทน เอาใจใส่ในการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มเวลา
และเต็มความสามารถ  ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว มีการทบทวนแผนเป็นระยะ  จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนโดย
ใช้เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก (Assistive Technology ) ส่ือการเรียนรู้ บริการและความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเปูาหมายตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว รู้จักใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย และสามารถสรุปรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน  มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนท่ีตนรับผิดชอบ มีทักษะในการท างานแบบมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและทีมสหวิทยาการ พัฒนาตนเองอยู่
เสมอโดยการเข้าอบรมท่ีหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น 
   
  จุดที่ควรพัฒนา  

 ๑) ส่งเสริมการท าวิจัยเต็มรูปแบบอย่างต่อเนื่องและน าผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ต่อไป  

๒) สร้างเครือข่ายหรือเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้านการศึกษาพิเศษ การจัดท าส่ือนวัตกรรม
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 



๑๑๗ 

 

  ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตส่ือ นวัตกรรม ท่ีสอดคล้องกับผู้เรียนและความจ าเป็น
พิเศษ จากวัสดุหรือส่ิงท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๔) ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
  ๕) สนับสนุนให้มีการวัดผล ประเมินผล เพื่อติดตามพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

 
 

 ๓) ด้านผู้บริหาร 
  จุดเด่น 
  ผู้บริหารของของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี มีก าหนดวิสัยทัศน์ มีการวางแผน
พัฒนาอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์สภาพความจ าเป็นจากสารสนเทศ พัฒนาบุคลากรและน าบุคลากรปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มและมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการใช้กระบวนการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม มีการประสานงานภาคีเครือข่ายให้ค าแนะน าท้ังภายในจังหวัดและภายนอกจังหวัด
รวมท้ังหลากหลายวิชาชีพในการพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรีอย่างต่อเนื่องให้  ค าปรึกษา
ทางวิชาการแก่บุคลากรในศูนย์ฯ และปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความทุ่มเท เสียสละ มุ่งเน้นกระบวนการท างานเป็นทีม
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จัดโครงสร้างองค์กรชัดเจนมีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ มีข้อมูล
สารสนเทศ มีรายงานการประเมินตนเองประจ าปี (SAR ) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผู้เรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องท าให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการจัดการศึกษา   
 
  จุดที่ควรพัฒนา 
                     ๑) ส่งเสริมให้มีการจัดระบบการนิเทศภายในและภายนอกให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
                     ๒) ควรน าผลจากการนิเทศให้เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 ๔) ด้านการจัดการศึกษา 

จุดเด่น 
  มีการจัดท าหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มให้กับผู้เรียนท่ีรับบริการท่ีศูนย์และ
รับบริการตามบ้านท่ีสอดคล้องกับความพิการของผู้เรียนท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์และมีพัฒนาการท่ีดี มีการ
เผยแพร่หลักสูตรเพื่อให้ผู้สนใจได้น าไปใช้ประโยชน์แก่คนพิการ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและ
สรุปรายงานการจัดกิจกรรม ความพึงพอใจต่อการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ มีการจัดและปรับ
สภาพแวดล้อมให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ อย่างเต็ม
ศักยภาพ มีการบ ารุงรักษาสภาพให้พร้อมใช้อยู่เสมอ จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มีการร่วมมือ
กันระหว่างผู้ปกครองและครูในการดูแลผู้เรียนพร้อมท้ังการสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยในการส่งเสริมสนับสนุน การ
ด าเนินงานเกี่ยวกับผู้พิการในจังหวัดสิงห์บุรีให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
  

จุดที่ควรพัฒนา  
๑) การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้รู้จักอย่างแพร่หลาย 

                     ๒)  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียมร่วมและเรียนรวม 



๑๑๘ 

 

๓) การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้เรียน รวมท้ังส่ือส่ิงอ านวยความ ส่ือบริการและ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้ครบคลุมแก่ผู้พิการในจังหวัดสิงห์บุรี 

 
 ๕) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

จุดเด่น 
๑) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรีมีเครื่องกระตุ้นพัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

การพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการเพิ่มมากข้ึน  
๒) ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังภายในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา ในการร่วมกันพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษทางด้านสถานท่ี แหล่งข้อมูล
ข่าวสาร 

                ๓)  แหล่งเรียนรู้ของศูนย์ฯ ได้รับการดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานได้ 
 
จุดที่ควรพัฒนา  
๑) ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครูและบุคลากรผู้ปกครองและชุมชนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ ส าหรับเด็กพิการ 
๒) ส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ในให้มากขึ้น 
๓) ควรใช้วิทยากรในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้นโดยการ

พัฒนาผู้ปกครอง ผู้ดูแล และผู้เกี่ยวข้องคนพิการให้มีความรู้ ความสามารถในการดูแลและพัฒนาผู้
พิการในชุมชนได้ 

   
 ๖) ด้านการประกันคุณภาพ 

จุดเด่น 
 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ี ก าหนดค่าเปูาหมายความส าเร็จท่ีเหมาะสมโดย
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมและรับทราบท่ัวกัน มีกระบวนการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาท่ีชัดเจนครบทุกกระบวนการ มีโครงการ/กิจกรรมตามโครงสร้างการบริหารงาน มีการจัดท าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการท่ีครอบคลุมตามโครงสร้างการบริหารงาน มีการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอย่างเป็นระบบ และมีการน าผลการติดตามตรวจสอบผลการประเมินจากต้นสังกัด
ไปใช้ปรับปรุงวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นไปตาม
รูปแบบท่ีก าหนดและเผยแพร่ต่อต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

  จุดที่ควรพัฒนา  
๑) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรตระหนักและเห็นความส าคัญของระบบงานประกันคุณภาพ

ภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษและสร้างความเข้าใจและเน้นย้ าว่า งานประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
กระบวนการหนึ่งของการบริหารจัดการศึกษา 

๒) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 



๑๑๙ 

 

๓) น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เกิดคุณภาพในการจัด
การศึกษา 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 
 ๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือหลากหลายเพื่อให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าท่ีของศูนย์
การศึกษาพิเศษและส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในจังหวัดสิงห์บุรี 
 ๒. ส่งเสริมการท างานวิจัยควบคู่กับการท างาน 
 ๓. พัฒนาการจัดท าโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการครอบคลุมการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษา 
 ๔. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
 ๕. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ๖. พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 ๔.๑  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อ 
  ๑) อาคารหอประชุม  
  ๒) อาคารเอนกประสงค์เพื่อจัดเป็นลานกิจกรรมส าหรับนักเรียนห้องเสริมความรู้ในแต่ละ
กิจกรรมทักษะ เช่น ห้อง Sensory ห้องกายภาพบ าบัด ห้องฝึกพูด ห้องฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเอง เป็นต้น 
  ๓) รถตู้ เพื่อใช้ส าหรับการออกบริการช่วยเหลือนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง 
 ๔.๒ ขอรับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้แนวทางการด าเนินงานในการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ส าหรับผู้
พิการประจ าอ าเภอ และงบประมาณในการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงานมีความชัดเจนและเกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 

 

 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๑ 

 

 
 
 

 
ภาคผนวก ก  

หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ  
ที่แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
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ภาคผนวก  ข 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา 
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