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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร  ประจ าจังหวัดนครนายก ได้ท าการประเมินคุณภาพ
ภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕60 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61  โดยมีคณะกรรมการร่วมประเมิน
เป็นผู้บริหาร ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนครู ผู้ที่เกี่ยวข้อง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ              
ที่ข้ึนทะเบียนโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1 คน คือ นางสุรางค์  วิสุทธิสระ 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร  ประจ าจังหวัดนครนายก ปรากฏผลดังนี้ 
 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
คุณภาพ 

ความสอดคล้อง 
(สอดคล้อง , 
ไม่สอดคล้อง) 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 4 ดีเยี่ยม  
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

4 ดีเยี่ยม  

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4 ดีเยี่ยม  

มำตรฐำนที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล 

4 ดีเยี่ยม  

ภำพรวม 4 ดีเยี่ยม  
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เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน  ทั้งนี้เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนในการจัดการศึกษาต้องตระหนักและด าเนินการ จนบรรลุผล
ในที่สุด  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ และ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓ ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา 
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี  เสนอต่อ 
หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา  จึงก าหนดให้ต้องออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ 
การศึกษา (ตามวรรคสอง  มาตรา ๔๗)  เพ่ือให้สอดรับกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ทั้งระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา  

เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเป้าหมายปฏิรูปการศึกษาและกฎหมายข้างต้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
มหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก จึงจัดท ารายงานประจ าปีขึ้น เพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี  ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รวมถึงสรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ของศูนย์ฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ขอขอบคุณคณะท างานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล รวมถึง
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัด
นครนายก หวังว่ารายงานประจ าปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ยั่งยืนและก้าวหน้า บรรลุตามเป้าหมายและคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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ตอนที่ ๑  

ข้อมูลพื้นฐาน 
 
๑. ข้อมูลทั่วไป  

ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก  ตั้งอยู่ตรงข้ามส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก เลียบคลองชลประทานพรหมณี 
ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก บนที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน ๗๕ ตารางวา                  
โดยมสี านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ประสานงานด้านวิชาการ    

       ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก  
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครนายก  จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๖ 

กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
นครนายก เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เพ่ือจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
และเตรียมความพร้อมของนักเรียนพิการ สนับสนุนการเรียนการสอน การจัดสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก
การให้บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา จัดครูเดินสอนแก่คนพิการ ประสานงานกับหน่วยงาน               
ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ให้บริการการศึกษาบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพและด าเนินการในระบบส่งต่อโรงเรียน        
จดัการเรียนร่วมและโรงเรียนเฉพาะความพิการ 

ในปีมหามงคล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา         
๘๔ พรรษา ปี 2554 จังหวัดนครนายกเล็งเห็นถึงความส าคัญของการบ าบัดฟ้ืนฟู เตรียมความพร้อม 
และพัฒนาการศึกษาของผู้พิการ ให้ได้รับการบริการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ  
(One Stop Service) จึงด าเนินโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครนายก 
เพ่ือให้ผู้พิการวัยเรียนในจังหวัดนครนายก  ได้มีสถานศึกษาส าหรับเตรียมความพร้อม และให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม พร้อมทั้งจัดสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
อย่างครบถ้วน พอเพียงแก่ผู้พิการในจังหวัดและพ้ืนที่ใกล้เคียงอีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
และฟ้ืนฟูศักยภาพให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตนเองอย่างมีคุณค่าและไม่เป็นภาระต่อสังคม 

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้มีหนังสือ จากส านักราชเลขาธิการ แจ้งจังหวัดนครนายกว่า  สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชานุญาตใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนเด็กพิเศษ          
มหาจักรีสิรินธร” กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอพระราชานุญาต เปลี่ยนชื่อตามที่ได้พระราชทาน จาก 
“โรงเรียนเด็กพิเศษมหาจักรีสิรินธร” เป็น “ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร  ประจ าจังหวัด
นครนายก” และได้รับพระราชานุญาต ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  

ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก เปิดให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม บ าบัด ฟ้ืนฟู และเตรียมความพร้อมให้กับเด็กพิการในสถานที่แห่งใหม่ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 
เป็นต้นมา และในวันที่ 12 กันยายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ 
พระราชด าเนินทรงเปิด “ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก” ทรงพระด าเนิน
เยี่ยมชมกิจกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ทอดพระเนตรห้องนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและ
กิจกรรมของศูนย์การศึกษาพิเศษ กิจกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ห้องเรียน
ปกติ ห้องแห่งความส าเร็จ ระบบบริการช่วงเชื่อมต่อส าหรับคนพิการ ห้องฝึกอาชีพผู้ปกครองและเด็กพิการ 
การท ากายภาพบ าบัดให้แก่เด็กพิการ  ทรงปลูกต้นแก้วเจ้าจอมบริเวณหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ พร้อม           
ทรงทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส าหรับเด็กพิการ  



๒ 
 

 
ตราสัญลักษณ์ประจ าศูนย์ 

  ใช้สัญลักษณ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีชื่อศูนย์การศึกษาพิเศษ 
มหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก อยู่ภายในตราสัญลักษณ์ 
  ตราแบบเป็นรูปอักษรย่อ สพฐ. ซึ่งเป็นชื่อย่อของส านักงานล้อมรอบด้วยลายบัวผูกเป็น
วงรี  บนพ้ืนสีเขียวภายใต้รูปเสมาธรรมจักร หมายถึง หน่วยราชการขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ           
เบื้องล่างเป็นแถบชื่อเต็มของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อักษรทองและขลิบข้างแถบ 
ทองพ้ืนเขียว อันเป็นสีประจ ากระทรวงศึกษาธิการ สีลายขอบบัวดอกขาวปลายกลีบชมพูใบเขียวบนพ้ืน            
สีส้ม ดอกบัว หมายถึง ความเจริญทางพุทธิปัญญาและความงอกงามทางการศึกษา อันหมายถึง สีประจ าวัน
พฤหัสบดี ซึ่งโบราณถือเป็นวันครู ผู้ประสิทธิ์วิทยาการให้แก่ศิษย์ ทั้งเป็นผู้วางรากฐานทางการศึกษาให้
ถูกต้องและมีคุณธรรม ทั้งหมดที่เป็นสีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองในด้านการศึกษา ยังผลของการศึกษานั้น 
สู่การมีบุคลากรที่ดี มีความรู้ มีคุณธรรมในการพัฒนาประเทศให้เจริญ 

         อักษรย่อชื่อศูนย์        ศกศ.นย. ย่อมาจากค าว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร               
ประจ าจังหวัดนครนายก 

       สีประจ าศูนย์            สีม่วงเขม้ – สีม่วงอ่อน   
  สีม่วงเข้ม – สีม่วงอ่อน หมายถึง สีประจ าวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

          หมายเลขโทรศัพท์    037 - 349951      

          หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  088 – 9294922 

หมายเลขโทรสาร    037 – 34995๒    

Website :   http://school.obec.go.th/nakhonnayok_spec_ed_center             

E- mail :   special270@hotmail.com  

  แผนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจกัรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก 

 

 

 

 

 

 

 

http://school.obec.go.th/nakhonnayok_spec_ed_center
mailto:special270@hotmail.com
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 
 
 

๒.๑ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก       
ชื่อ – สกุล  นางอาภัสรา    ตังคกุลวิวิช  
โทรศัพท์  081 - 7404174      e-mail   apasara9@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต      สาขา การบริหารการศึกษา   
ด ารงต าแหน่งที่ศูนย์การศึกษาพิเศษนี้  ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550    
จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  11 ปี  3 เดือน        

๒.๒ รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก       
ชื่อ – สกุล  -  
โทรศัพท์   -      e-mail    - 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   -            สาขา  - 
ด ารงต าแหน่งที่ศูนย์การศึกษาพิเศษนี้   -    จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  - 

๓.  ข้อมูลนกัเรียน (ณ วันท่ี 30 เมษายน ๒๕61)  
 ๓.๑ จ านวนนักเรียนทั้งหมด  173  คน 
 ๓.๒ จ านวนนักเรียนจ าแนกตามประเภทความพิการ  

ที ่ ประเภทความพิการ 

จ านวน/คน 
(ที่รับบริการ 

ที่ศูนย์ฯ) รวม 

จ านวน/คน 
(ที่รับบริการ 

ที่บ้าน) รวม 

จ านวน/คน 
(ที่รับบริการ 

ที่หน่วย
บริการ) 

รวม 
รวม 

3 กลุ่ม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 2 3 5 1 0 1 - - - 6 
2 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 1 2 3 0 0 0 - - - 3 
3 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 21 15 36 10 19 29 - - - 65 
4 บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

หรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว 
13 10 23 9 13 22 - - - 45 

5 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 2 0 2 0 0 0 - - - 2 
6 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูด            

และภาษา 
1 0 1 0 0 0 - - - 1 

7 บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม
และอารมณ์ 

1 0 1 0 0 0 - - - 1 

8 บุคคลออทิสติก 14 2 16 2 1 3 - - - 19 
9 บุคคลพิการซ้อน 4 10 14 13 4 17 - - - 31 

รวม 59 42 101 35 37 72  - - 173 
หมายเหตุ  นักเรียนจ าแนกตามประเภทความพิการ หมายถึง นักเรียนพิการที่รับบริการใน 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  รับบริการที่บ้านและรับบริการที่หน่วยบริการ  
 



๔ 
 

 ๓.๓  จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  178  คน  จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ 

ที ่ กลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ 
จ านวน/คน รวม/

คน ชาย หญิง 
๑ นักเรียนพิการรับบริการในศูนย์ 59 42 101 
๒ นักเรียนพิการรับบริการที่บ้าน 35 37 72 
๓ นักเรียนที่เรียนในหน่วยบริการ - - - 
๔ นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเรียนรวมที่มารับบริการ 

ที่ศูนย์การศกึษาพิเศษ 
5 - 5 

รวม 99 79 178 
 

 ๓.๔ จ านวนนักเรียนและสถานศึกษา ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษให้บริการ 

ที ่ กลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ 
จ านวน/คน 

รวม/คน 
จ านวนโรงเรียน

ที่ให้บริการ ชาย หญิง 
๑ ห้องเรียนเจ็บป่วยเรื้อรับในโรงพยาบาล - - - - 
๒ ห้องเรียนคู่ขนานส าหรับบุคคลออทิสติก 12 - 12 1 

รวม 12 - 12 1 
หมายเหตุ ใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่นักเรียนของศูนย์ที่ศูนย์ไปให้บริการในปีการศึกษานั้น ๆ (1 เม.ย.60 – 31 ม.ค.61)  

 3.๕ จ านวนนักเรียนที่ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาตามระบบคูปองการศึกษา 
ที ่ สังกัด จ านวน(คน) จ านวน(บาท) 
๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 488 901,000.- 
๒ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - - 
๓ ส านักงาน  กศน. 12  17,640.- 

รวม 496 918,640.- 
หมายเหตุ   นักเรียนที่ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
      ตามระบบคูปองการศึกษา  หมายถึง  นักเรียนพิการทุกคนในเขตพ้ืนที่บริการที่ได้รับเงิน 
  ตามระบบคูปองการศึกษา 
 ๓.๖ จ านวนนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก เข้าถึง 
และได้รับบริการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา จ านวน               
173  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 ๓.๗ จ านวนนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก ได้รับ
บริการช่วงเชื่อมต่อหรือบริการส่งต่อ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จ านวน 173  คน คิดเป็น             
ร้อยละ 100 
 ๓.๘   อัตราส่วนครู  :  นักเรียน   =   1 : 8 
หมายเหตุ    นับเฉพาะครูที่ให้บริการนักเรียนที่รับบริการในศูนย์และที่บ้าน ต่อ จ านวนนักเรียนทั้งหมด  
  (เศษปัดทิ้ง ในเกณฑ์ 1 : 4) 
สรุป อัตราส่วนครู : นักเรียน    ต่ ากว่าตามเกณฑ์        เป็นไปตามเกณฑ์ (1 : 4) 
        สูงกว่าตามเกณฑ์ 
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  3.๙) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และนันทนาการ จ านวน 173 คน                              
คิดเป็นร้อยละ 100 

  3.๑๐)  จ านวนหนว่ยบริการ ที่ด าเนินการในจังหวัด   - 
  3.๑๑) จ านวนศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการในจังหวัดที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินการ   - 
 

๔. ข้อมูลครูและบุคลากร  (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2561)  
  ๔.๑  ข้าราชการครู 

 
 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ 
วิชาเอก 

สอนนักเรียนพิการ
กลุ่มเป้าหมาย 

สาธารณะ 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ 

การพฒันา/ปี
(พ.ค. 2560-
เม.ย. 2561) ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1 นางสาวประภาวรรณ  
พุมมา 

32 
ปี 

8 ปี  
 

คร ู
ช านาญการ 

   การศึกษา
พิเศษ 

 นร.ที่รับบริการ 
 ที่ศูนย์ 

26 ครั้ง 
255 ชม.  

2 นางสาวดวงจิต  
สังข์ค า 

35 
ปี 

6 ปี 
 

คร ู
คศ.๑ 

   การบริหาร
การศึกษา 

 นร.ที่รับบริการ 
 ทีศู่นย์ 

19 ครั้ง 
213 ชม.  

3 นางธนิดา  มีศรี 31 
ปี 

5 ปี  คร ู
คศ.๑ 

   การบริหาร
การศึกษา 

  นร.ที่รับบริการ 
ทีศู่นย์ 

23 ครั้ง 
159 ชม.  

4 นางสาวทิพภาวีร์  
โพธิ์ทอง 

๓5 
ปี 

4 ปี  
 

คร ู
คศ.๑ 

   การจัดการ
ทั่วไป 

  นร.ที่รับบริการ 
ทีศู่นย์ 

10 ครั้ง 
102 ชม.  

5 นางสาวจริยา   
บุตรทอง 

28 
ปี 

4 ปี  คร ู
คศ.๑ 

   การศึกษา
พิเศษ 

  นร.ที่รับบริการ 
ทีศู่นย์ 

10 ครั้ง 
129 ชม.  

6 นางสาวนภสวรรณ์  
ฤทธิ์เดช 

๓1 
ปี 

2 ปี คร ู
คศ.๑ 

   การศึกษา
พิเศษ 

  นร.ที่รับบริการ 
ทีศู่นย์ 

8 ครั้ง 
99 ชม.  

7 นายธนพล นกแก้ว 42 
ปี 

2 ปี 
 

คร ู
คศ.๑ 

   วิทยาศาสตร์
กีฬา 

  นร.ที่รับบริการ 
ทีศู่นยแ์ละที่บ้าน 

8 ครั้ง 
144 ชม.  

8 นางสาวแพทรีญา  
เศษทรัพย์ 

25 
ปี 

1 ปี ครูผู้ช่วย    การศึกษา
พิเศษ 

  นร.ที่รับบริการ 
ทีศู่นย์ 

7 ครั้ง 
78 ชม.  

9   ว่าที่ร้อยตรีหญิง
กาญจนาภรณ์  

  สังข์เพชร 

33 
ปี 

1 ปี ครูผู้ช่วย    การบัญชี   นร.ที่รับบริการ 
ทีศู่นย์ 

8 ครั้ง 
60 ชม.  

๑๐ นางสาวชุติกาญจน์   
ดวงภูเมฆ 

๓8 
ปี 

1 ปี ครูผู้ช่วย    การบริหาร
การศึกษา 

  นร.ที่รับบริการ 
ทีศู่นย์ 

6 ครั้ง 
120 ชม.  

11 นางสาวบุญยิ่ง   
กันหาวัน 

 30ปี 3 เดือน ครูผู้ช่วย    การศึกษา
พิเศษ 

  นร.ที่รับบริการ 
  ที่ศูนย์ 

6 ครั้ง 
72 ชม.  
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๔.๒  พนักงานราชการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุงาน(ปี) 
วุฒิ 

วิชาเอก 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1 นายอภิวัชร์  บัวเจริญ ๓7 ปี 6 ปี 6 เดือน    พลศึกษา 
2 นางสาวสุดารัตน์  แสงชมภู ๓4 ปี 6 ปี 1 เดือน    การศึกษาพิเศษ 
3 นางสาวเสาวลักษณ์  บ ารุงกิจ ๒8 ปี 4 ปี 9 เดือน    กายภาพบ าบัด 
4 นางสาวหทัยวรรณ  คังคายะ 31 ปี 3 ปี 6 เดือน     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
5 นายอิทธิพล  แน่นอุดร 26 ปี 1 ปี 5 เดือน    การศึกษาพิเศษ 
6 นางสาวรวีวรรณ อัครวิบูลย์ชยั 24 ปี 11 เดือน    กายภาพบ าบัด 
7 นายยุทธพล ทาระวัฒน์ 26 ปี 6 เดือน    การศึกษาพิเศษ 
8 นายอภิสิทธิ์ ดุพงค์ 25 ปี 6 เดือน    การศึกษาพิเศษ 
9 นางสาวยุพา โหรี 26 ปี  4 เดือน    การศึกษาพิเศษ 

10 นายภัทรพงศ์ พิกุลเงิน 29 ปี 4 เดือน    การศึกษาพิเศษ 

๔.๓  ครูอัตราจ้าง  (ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก ไม่มีต าแหน่งครูอัตราจ้าง)                                                                       
 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  จ านวน  17  คน    คิดเป็นร้อยละ  77.27  
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัดและได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาพิเศษ       
      จ านวน   7  คน   คิดเป็นร้อยละ  22.73 
๔.๔  พนักงานธุรการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุงาน (ปี) 
วุฒิ 

วิชาเอก 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1 นางสาวประวีณา พืชมงคลไชย 29 ปี 3 ปี 6 เดือน    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

๔.๕  พี่เลี้ยงนักเรียนพิการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุงาน (ปี) 
วุฒิ 

วิชาเอก ป.ตรี ปวส. ปวช. ม.๖ ม.๓ 
1 นางสาวเกศินี  สุดสวาท 46 ปี 8 ปี 6 เดือน      - 
2 นางสาวจิตาภา  ดีเสงี่ยม 35 ปี 6 ปี 7 เดือน      - 
3 นางสาวปราณี  ภูมิลา 34 ปี 4 ปี 7 เดือน      - 
4 นางสาวสมบูรณ์  วงษ์แดง 37 ปี 2 ปี 7 เดือน      การจัดการ 
5 นางธิดารัตน์  ทุยดอย 41 ปี ๒ ปี      ก่อสร้าง 
6 นางนดา     พุฒซ้อน 49 ปี ๒ ปี       การตลาด 
7 นางสาวจารุวรรณ  แซ่เลี้ยว 41 ปี ๒ ปี       
9 นางสาวพรหมพร   อินทรา 4๘ ปี 1 ปี 1 เดือน      - 
8 นางเฉลียว  สุทธภักดี ๔๗ ปี ๑ ปี ๑ เดือน       
9 นางสาวทองศุกร์ นารอด ๓๗ ปี ๑๑ เดือน       

10 นางสาวมัลลิกา แก้วนา 27 ปี 11 เดือน      สาธารณสุข 
11 นางสาวสโรชา พระสุวรรณ์ 35 ปี 11 เดือน      - 
12 นางสาวจิตรา ปู่อ่อน 30 ปี 7 เดือน     -  

  



๗ 
 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุงาน (ปี) 
วุฒิ 

วิชาเอก ป.ตรี ปวส. ม.๖ ม.๓ 
13 นางสาวฤดี เกษศิลา 46 ปี 5 เดือน     - 
14 นางสาวนิภาวรรณ  ค าเวียงจันทร์ 25 ปี 2 เดือน     - 

 

๔.๖  ลูกจ้างเหมาบริการ/ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุงาน (ปี) 
วุฒิ 

วิชาเอก ป.ตรี ปวส. ม.๖ ม.๓ 
1 นางสาวศรีไพร  ถาวรชาติ 33 ปี 3 ปี 7 เดือน     - 
2 นางสาวปราณี  วุฒิโรจน ์ 50 ปี 3 ปี 7 เดือน     - 
3 นายสุรชัย   บันดาล 49 ปี 6 เดือน     - 
4 นายอนุสร  ฉ่ าสมบูญ 47 ปี 3 เดือน     - 

 ๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
ที ่ รายการ ควรมี มี ขาด เกิน 
1 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด (มาตรฐาน) 3 1 2 - 
๒ อาคารประกอบ - 1 - - 
3 ห้องน้ า–ห้องส้วม(บุคคลพิการ) 2 1 1 - 
4 บ้านพักครู 8 หน่วย 1 - 1 - 
5 ป้ายชื่อ 1 - 1 - 
6 เสาธง 1 ๑ 1 - 
7 โรงอาบน้ าเพื่อบุคคลพิการ 1 - 1 - 
8 โรงหุงต้มเพ่ือคนพิการ 1 - 1 - 
9 อาคารพยาบาล 1 - 1 - 

10 โรงรถ 1 2 - 1 
11 บ้านพักผู้บริหาร 1 - 1 - 
12 โรงอาหารเพื่อคนพิการ 1 1 - - 

 

แผนผังอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘ 
 

หมายเหต ุ
หมายเลข  1  ห้องผู้อ ำนวยกำร  หมายเลข  2  ห้องแผนงำนและงบประมำณ 
หมายเลข  3  ห้องวิชำกำร  หมายเลข  4  ห้องกระตุ้นพัฒนำกำร 
หมายเลข  5  ห้องบกพร่องทำงกำรเห็น หมายเลข  6  ห้องสติปัญญำ 2 
หมายเลข  7  ห้องสติปัญญำ  1  หมายเลข  8  ห้องออทิสติก 

หมายเลข  9  ห้องฝึกอำชีพ  หมายเลข  10  ห้องกำยภำพบ ำบัด 
หมายเลข  11  ห้องฝกึพูด  หมายเลข  12  ห้องธุรกำร 

                    ห้องน้ า 
 

๖. ข้อมูลงบประมาณ    งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
ป ี

งบประมาณ 
รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

คิดเป็นร้อยละ                  
ของรายรับ 

๒๕59 เงินงบประมาณ 
 

10,845,124.39 งบบุคลากร 5,536,585.39 47.97 
งบด าเนนิงาน 4,051,189.00 35.09 
งบลงทุน 288,700.00 2.50 
งบอุดหนุน 968,650.00 8.39 

เงินนอกงบประมาณ  699,000.00    
   - กองทุนส่งเสริมการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ 

122,000.00 กองทุนส่งเสริม 
การจัดการศึกษาฯ 

122,000.00 1.06 

   - เงินสนบัสนุนโครงการ
พัฒนาหลักสูตร 

12,000.00 
 

สนับสนนุโครงการ
พัฒนาหลักสูตรฯ 

12,000.00 
 

0.10 

  - เงินมูลนิธสิากลเพื่อคนพิการฯ 
(โครงการทอดผ้าป่า) 

20,000.00 
 

เงินมูลนิธสิากล 
เพื่อคนพิการฯ  

20,000.00 
 

0.17 

  - เงินสนบัสนุนจากสวัสดิการครู 30,000.00 เงินสนบัสนุนจาก
สวัสดิการครู 

30,000.00 0.26 

  - เงินมูลนิธิคุณพุ่ม 505,000.00 ทุนการศึกษา 505,000.00 4.37 
  - องค์การบริหารส่วน             
ต าบลท่าช้าง 

10,000.00 กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

10,000.00 0.09 

รวมรายรับ 11,544,124.39 รวมรายจ่าย 11,544,124.39 100.00 
๒๕๖๐ เงินงบประมาณ 10,064,453.00 งบบุคลากร 2,552,287.00 24.09 

งบด าเนนิงาน 3,947,196.00 37.26 
งบลงทุน 2,068,600.00 19.53 
งบอุดหนุน 1,496,370.00 14.12 

เงินนอกงบประมาณ  530,000.00    
  - เงินมูลนิธิคุณพุ่ม 505,000.00 ทุนการศึกษา 505,000.00 4.77 
  - โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน 

25,000.00 โครงการเกษตร   
เพื่ออาหารกลางวัน 

25,000.00 0.23 

รวมรายรับ 10,594,453.00 รวมรายจ่าย 10,594,453.00 100.00 
 



๙ 
 

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
      ๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก 
ตั้งอยู่ตรงข้ามส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก 
เลียบคลองชลประทานพรหมณี ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มีประชากร        
ในจังหวัดนครนายก  ประมาณ 259,342 คน เป็นผู้ชายจ านวน 128,236 คนและ ผู้หญิง จ านวน 
131,106 คน (ข้อมูลจากประกาศส านักทะเบียนกลาง เรื่อง จ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็น
กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕60) 
อาชีพหลักของชุมชน ได้แก่ การท านา การท าสวนผลไม้ (ทุเรียน มะม่วง เงาะ ขนุน ส้มโอ มะปราง 
กระท้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะยงชิด มะปรางหวานและส้มปลอดสารพิษ) การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
และการปศุสัตว์ (ไก่พันธุ์เนื้อ เป็ดพันธุ์เนื้อ โคเนื้อ) จังหวัดนครนายกประกอบด้วยบุคคลหลายเชื้อชาติ  
ได้แก่ ไทย จีน พวน ลาว มอญและหลายศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ อิสลามและคริสต์ จากความหลากหลาย
ดังกล่าว ท าให้วัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นของประชากรจังหวัดนครนายกมีวัฒนธรรมย่อย  ๆ 
ที่แตกต่าง จากจังหวัดอ่ืน ๆ วัฒนธรรมและประเพณีเหล่านั้นเป็นสภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงพฤติกรรม
การด ารงชีวิต ค่านิยมทัศนคติ รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารในการพิจารณา
เข้าไปพัฒนาชุมชนแต่ละแห่ง อย่างถูกต้อง วัฒนธรรมและประเพณีชาวจังหวัดนครนายกเป็นวัฎจักร
ในรอบ 12 เดือน ของการด ารงชีวิต ในแนวเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ อาทิเช่น ประเพณีการสู่ขวัญข้าว 
ประเพณีบุญข้าวจี่ ประเพณีบุญมาฆบูชา  ประเพณีสงกรานต์ การไหว้ผีมอญของชาวมอญ ประเพณี
สารทพวน ประเพณีสารทไทยและสารทลาว ท าบุญออกพรรษา ฟังเทศน์มหาชาติ ประเพณีลอยกระทง 
เป็นต้น 
             ๒) จังหวัดนครนายก มี 4 อ าเภอ ลักษณะภูมิศาสตร์ สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบ ทางตอนเหนือ
และตะวันออกเป็นภูเขาสูงชันในเขตอ าเภอบ้านนา อ าเภอเมืองนครนายก และอ าเภอปากพลี ส่วนหนึ่ง 
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่“ที่ราบกรุงเทพฯ” ลักษณะดินเป็นดินปนทรายและดินเหนียวเหมาะ
แก่การท านา ท าสวนผลไม้  และการอยู่อาศัย ซึ่ งเป็นเขตรอยต่อกับอีก 3 จังหวัด ได้แก่สระบุรี 
นครราชสีมา และปราจีนบุรี ซึ่งมีเทือกเขาติดต่อกับเทือกเขาดงพญาเย็น มียอดเขาสูงที่สุด ของจังหวัด 
คือ ยอดเขาเขียว มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 1,351 เมตร ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบ 
อันกว้างใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของ ที่ราบสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา จ านวนประชากร 259,342 คน 
(ข้อมูลจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ณ วันที่ 30 เมษายน 
พ.ศ. 2560)  มีจ านวน ผู้พิการที่จดทะเบียนคนพิการ  8,428 คน (ข้อมูลจากกระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก ) 

ประเภทความพิการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
๑. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 693 8.22 
๒. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 1,488 17.66 
๓. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 4,507 53.48 
๔. บุคคลที่มีความบกพร่องทางจิตใจหรือพฤติกรรม 478 5.67 
๕. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 454 5.39 
๖. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 37 0.43 
๗. บุคคลออทิสติก 30 0.36 
๘. มากกว่า ๑ ประเภท 741 8.79 

รวม 8,428 100 

http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ªà¸£à¸°à¸�à¸¸à¸£à¸µ
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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๑๐ 
 

3) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ร้อยละ 
85  ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ ร้อยละ 80 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 
43,790 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 6 คน 

 4) โอกาสและข้อจ ากัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ   
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก ด าเนินงานได้บนพ้ืนฐาน 

ของวิถีชีวิตชุมชนที่รักความสงบเรียบง่าย ใช้ชีวิตอยู่บนความพอเพียงด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัด
ขนาดเล็กท าให้นักเรียนพิการสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี การให้บริการเชิงรุกท าได้
โดยสะดวก สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการระยะที่ ๔ ต่างเอ้ือในเรื่องสิทธิและโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งโครงการต่าง ๆ  
ที่จัดขึ้นเพ่ือน าไปสู่การพัฒนานักเรียนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชุมชนให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาการศึกษาเพ่ือนักเรียนพิการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การบริจาค การให้ความรู้ การระดม
สรรพก าลังและทรัพย์สิน รวมถึงภาคีเครือข่ายต่างๆ ให้ความร่วมมือ แม้อัตราก าลังครูและนักวิชาชีพ
จะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้พิการ การคมนาคมไม่สะดวกเป็นอุปสรรคต่อการมารับบริการ 
หรือแม้แต่ค่าครองชีพและรายได้ของผู้ปกครองซึ่งค่อนข้างต่ า แต่ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร 
ประจ าจังหวัดนครนายกสามารถบริหารจัดการให้นักเรียนพิการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพบนความขาดแคลนได ้โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
 8.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก มีหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 
   1. โปรแกรมการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
   2. หลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษา
พิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
   ๓. หลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษา
พิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
   ๔. หลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ระยะ 
แรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจงัหวดันครนายก ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
   ๕. หลักสูตรส าหรับบุคคลออทิสติกระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร 
ประจ าจังหวัดนครนายก ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
 8.๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก มีหลักสูตรอื่น ๆ ระบุ 
   1.  หลักสูตรการเลี้ยงเห็ด 
   2.  หลักสูตรการปลูกผัก 
   3.  หลักสูตรการทอผ้าซาโอริ 
   4.  หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
 8.๓ รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติม 

ภารกิจหลักของศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก คือ 
การให้บริการแก่นักเรียนพิการ ซึ่งจัดในลักษณะการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อม 
บ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพในทุก ๆ ด้าน เพ่ือให้นักเรียนพิการได้พัฒนาตามศักยภาพ สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ 
 



๑๑ 
 

  กระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร 
ประจ าจังหวัดนครนายก นับเป็นการช่วยเหลือคนพิการที่ต้องท าอย่างเร่งด่วน ตามความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ของนักเรียนพิการในแต่ละประเภท โดยมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของนักเรียนพิการ   
  การเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของนักเรียนพิการ เป็นขั้นตอนแรกในการรวบรวมข้อมูล 

พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนพิการในทุกด้าน เพ่ือให้ได้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ และตัดสินใจ  
การวางแผนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) การด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐาน โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ การซักประวัติ สังคมมิติ และการเยี่ยมบ้าน  
 ๒. การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษาและการส่งต่อ 
       การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา  เป็นวิธีการคัดกรองนักเรียนหรือบุคคล            
ที่มีความบกพร่องแยกจากนักเรียนทั่วไป  จัดเป็นการค้นหาเบื้องต้นว่ามีความผิดปกติ  หรือมีอัตรา
เสี่ยงสูงต่อการมีความผิดปกติ  การคัดกรองเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา นั้น  มักจะพิจารณาว่า
นักเรียนมีลักษณะอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือมีอุปสรรคในการเรียนรู้ เช่น มีความพิการ มีความบกพร่องหรือ
มีศักยภาพจ ากัดหรือไม่ จุดมุ่งหมายในการคัดกรองประเภทความพิการเป็นการช่วยค้นหานักเรียนที่
ควรจะได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 

๓. การประเมินความสามารถพ้ืนฐาน  
     การประเมินความสามารถพ้ืนฐาน ประเมินให้ทราบถึงพัฒนาการด้านต่างๆ  ของนักเรียน     
เพ่ือค้นหาจุดเด่น  จุดด้อย  โดยเปรียบเทียบกับพัฒนาการตามวัยของนักเรียนทั่วไป  ซึ่งจะเป็นข้อมูล      
ในการวางแผนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษและ
พัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตลอดจน             
ให้ค านึงถึงทักษะพ้ืนฐานทั้ง ๖ ทักษะ 

๔. การจัดท าแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Service  Plan : 
IFSP)  และแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) 
 ๔.๑ การจัดท าแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว เป็นแนวทางในการวางแผน
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษและครอบครัวตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม เป็นการท างาน
ร่วมกันระหว่างครอบครัวกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนบริการที่เหมาะสมของแต่ละครอบครัว  
  ๔.๒ การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เป็นการก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา        
ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนควรตระหนัก รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษา 
รวมทั้งมีแนวทางในการจัดหา หรือจัดบริการเสริมได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ของนักเรียนพิการ ตลอดจนก าหนดเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษาเฉพาะ 

๕.  การให้บริการด้วยกิจกรรมที่เหมาะสม   
       การจัดกิจกรรมให้นักเรียนพิการทุกประเภทจะต้องค านึงถึงระดับความสามารถพ้ืนฐาน
และข้อจ ากัดของนักเรียนพิการแต่ละบุคคล และพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ความสามารถทักษะพ้ืนฐาน ๖ ทักษะ และทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจ าเป็นอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

๖.  การประเมินความก้าวหน้า   
      การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม จะต้องจดบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่าย      
ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งอาจจะได้จากการสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ การเขียนบันทึกเกี่ยวกับตัวนักเรียน    
แฟ้มผลงานนักเรียน การใช้แบบประเมินผลพัฒนาการ การท าสังคมมิติ การใช้แบบทดสอบ โดยครู
การศึกษาพิเศษ ครูผู้รับผิดชอบ นักวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้อง อาจมีการประชุมเพ่ือสรุปความก้าวหน้า
ของนักเรียนแต่ละคน ตลอดจนมีการรายงานความก้าวหน้าโดยมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม                     
ในการประเมินผล และร่วมตัดสินใจในการทบทวนและปรับแผนให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียนพิการเป็นเฉพาะบุคคล ซึ่งควรประเมินเพ่ือทบทวนและปรับแผน
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 

๗.  การนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลและการส่งต่อ 
  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและการส่งต่อ  เป็นการก ากับ  ติดตามผลการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มตามหลักสูตร และการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
พิเศษ ตามที่ระบุไว้ในแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว และแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
รวมถึงการได้รับสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
ได้รับการส่งต่ออย่างเหมาะสม  ทั้งด้านการศึกษา การแพทย์ สังคม และอาชีพ 
 จากกระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร 
ประจ าจังหวัดนครนายก ที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปเป็นแผนภูมิประกอบได้ ดังแผนภูมิแสดง
กระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  



๑๓ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการให้บริการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. การรวบรวมข้อมูลทั่วไปของเด็กพิการ 
   กำรสังเกต 
   กำรสัมภำษณ์ 
   กำรซักประวัติ 
   กำรใช้สังคมมิติ 
   กำรเยี่ยมบ้ำน 

 ครูกำรศึกษำพิเศษ 
 ครูผู้รับผิดชอบ 
 ผู้ปกครอง 
 ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ชุมชน นักวิชำชีพ 
 

๒. การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา /สง่ต่อ 
   แบบทดสอบ 
   แบบคัดกรอง 

 ครูกำรศึกษำพิเศษ 
 ครูผู้รับผิดชอบ  
 แพทย์  
 นักวิชำชีพ  

๓. การประเมินความสามารถพื้นฐาน 
  แบบประเมิน / แบบทดสอบ 

 ครูกำรศึกษำพิเศษ 
 ครูผู้เกี่ยวขอ้ง 
 นักวิชำชีพ 

๕. การให้บริการด้วยการจัดกิจกรรมที่ เหมาะสมในการ
ส่งเสริม 
  ทักษะกล้ำมเน้ือมัดใหญ่ 
  ทักษะกล้ำมเน้ือมัดเล็ก 
  ทักษะกำรช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ ำวัน 
  ทักษะกำรรับรู้และแสดงออกทำงภำษำ 
  ทักษะทำงสังคม 
  ทักษะทำงสติปัญญำหรือกำรเตรียมควำมพร้อมทำงวิชำกำร 
  ทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำมพิกำรหรือทักษะจ ำเป็นอื่นๆ  

 ครูกำรศึกษำพิเศษ 
 ครูผู้รับผิดชอบ 
 นักวิชำชีพและผู้เกี่ยวข้อง 

๖. การประเมินความก้าวหน้า 
  กำรสังเกตพฤติกรรมเด็ก  
  กำรสัมภำษณ์  
  กำรเขียนบันทึกเกี่ยวกับตัวเด็ก  
  แฟ้มผลงำนเด็ก  
  กำรใช้แบบประเมินผลพัฒนำกำร  
  กำรเขียนบันทึก  
  กำรท ำสังคมมิติ  
  แบบทดสอบ  

 ครูกำรศึกษำพิเศษ 
 ครูผู้รับผิดชอบ 
 นักวิชำชีพและผู้เกี่ยวข้อง 

 ครูกำรศึกษำพิเศษ 
 นักวิชำชีพ 
 นักวิชำกำร 
 ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ศึกษำนิเทศก์ (ศน.) 
   ครูผู้รับผิดชอบ 

 

๗. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการส่งต่อ 
  แบบประเมิน แบบทดสอบ รำยงำนผลกำรพัฒนำ 

๔. การจัดท าแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวและ
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 

 คณะกรรมกำรจัดท ำแผนให้บริกำร
ช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว 
 คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรจัด
กำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
 

แผนภูมิแสดงกระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 



๑๔ 
 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายกมีหลักสูตรการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับนักเรียนพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕60 ซึ่งมีโครงสร้าง
หลักสูตร ดังนี้ 
  ๑. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิการ 
  ๒. ทักษะการเรียนรู้ ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือทักษะพ้ืนฐานและทักษะจ าเป็นเฉพาะ                  
ความพิการหรือทักษะจ าเป็นอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้     
   ๒.๑ ทักษะพ้ืนฐาน เป็นทักษะที่จ าเป็นในการพัฒนานักเรียนพิการมีทั้งหมด ๖ 
ทักษะ ได้แก่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 
ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา ทักษะทางสังคม และทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความ
พร้อมทางวิชาการ 
        ๒.๒  ทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจ าเป็นอื่น ๆ เป็นการพัฒนาศักยภาพ
เฉพาะของนักเรียนพิการตามความต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละประเภทความพิการ ได้แก่ ทักษะจ าเป็น
เฉพาะส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ทักษะ
จ าเป็นเฉพาะส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ  ทักษะ
จ าเป็นเฉพาะส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับนักเรียน     
ที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
พฤติกรรมหรืออารมณ์ ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับนักเรียนออทิสติก และทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับ
นักเรียนพิการซ้อน 
  ๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ตามประเภท
และสภาพความพิการ ตามบริบทหรือความพร้อมของศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายกน ามาปรับใช้และด าเนินการในรูปแบบกิจกรรม โครงการ 
หรือการบูรณาการกิจกรรม 
          ๔.  เวลาเรียน ขึ้นอยู่กับความพร้อม พัฒนาการและศักยภาพของนักเรียนพิการ ตามประเภท
และสภาพความพิการของแต่ละบุคคล 
          ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก ให้บริการแก่นักเรียนพิการทั้ง 
9 ประเภท ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น บุคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคล              
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ บุคคลออทิสติก
และบคุคลพิการซ้อน   

รูปแบบการให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก 
ให้บริการนักเรียนทั้ง 9 ประเภท โดยมีรูปแบบการให้บริการ 2 รูปแบบ ได้แก่ 

๑. ให้บริการที่ศูนย์ฯ (ส านักงาน) ผู้ปกครองจะต้องน านักเรียนพิการมารับบริการใน 
ลักษณะไป-กลับ เพ่ือบ าบัด ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ปรับพฤติกรรมหรือเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนพิการ
ตลอดปีการศึกษา ซึ่งนักเรียนพิการจะหมุนเวียนมารับบริการเป็นระยะเวลาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 2 ครั้ง 
หรือทุกวันตามความเหมาะสมและความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลจนกว่าจะมีความพร้อมและ
สามารถส่งต่อในสถานศึกษาอ่ืน ๆ ได้ ตามความเหมาะสมในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ก่อนส่งต่อ
เข้าเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ หรือเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ ใกล้บ้าน  ปัจจุบันมีนักเรียนมา
รับบริการ 101 คน 
 
 



๑๕ 
 

       2. ให้บริการที่บ้านนักเรียนพิการ ในกรณีที่บ้านนักเรียนพิการอยู่ไกล ไม่สามารถเดินทาง 
มารับบริการที่ศูนย์ฯ หรือนักเรียนพิการมีความพิการรุนแรงผู้ปกครองไม่สามารถน าพามาที่ศูนย์ฯ หรือ    
ฐานะทางบ้านยากจนไม่สามารถน านักเรียนพิการมารับบริการที่ศูนย์ฯ  

ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายกได้จัดส่งครูผู้สอน ออก 
ให้บริการแนะน าให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและให้ความช่วยเหลือ บ าบัด ฟ้ืนฟู หรือเตรียมความพร้อม รวมทั้ง
ให้ความช่วยเหลือในการจัดหาสถานที่เรียนให้กับนักเรียนพิการตามความเหมาะสมและความต้องการ
ของผู้ปกครอง ปัจจุบันมีนักเรียนพิการอยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ จ านวน 72 คน 

  นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครนายก ยังเปิดให้บริการ
อ่ืนๆ ดังต่อไปนี้ 

1. บริการให้ค าปรึกษาแก่ผู้พิการ ผู้ปกครองนักเรียนพิการหรือหน่วยงานอ่ืน เกี่ยวกับ 
การศึกษาพิเศษ การดูแลช่วยเหลือ การจัดหาสถานศึกษาที่เหมาะสมกับความพิการ การจัดหาสถานที่
ฝึกอาชีพคนพิการ การมี ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางสังคมของคนพิการ การบริการผู้พิการ  ผู้ปกครอง
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถขอรับค าปรึกษาได้ที่  ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ หรือบริการทางโทรศัพท์  
037 - 349951 

2. จัดอบรมให้ความรู้แก่ครู ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องกับนักเรียนพิการ ให้มีความรู้และ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ การให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียนพิการแต่ละประเภท สิทธิของ
นักเรียนพิการตามกฎหมายและการจดทะเบียนคนพิการ     

3. การประสานเครือข่ายในการท างาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
เพ่ือคนพิการในจังหวัดและเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 9.๑ ห้องสมุด มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 810 เล่ม        
การสืบค้นหนังสือและการยืม - คืน ใช้ระบบการบันทึก 

9.2 จ านวนผู้ที่ใช้ห้องสมุด ในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 3 คน ต่อ วัน  
      9.3 คอมพิวเตอร์   จ านวน  11 เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน      จ านวน  7  เครื่อง 
  ใช้เพื่อการบริหารจัดการและสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จ านวน  4  เครื่อง 
 9.4 แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ   

ที ่
แหล่งเรียนรู้ภายใน 

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
   ชื่อแหล่งเรียนรู้  

1 สวนกระตุ้นพัฒนาการ 57 ครั้ง 
2 ห้องครัว 236 ครั้ง 
3 ห้องน้ า/ห้องส้วม 707 ครั้ง 
4 ห้องโสตทัศนูปกรณ์และ e-classroom 98 ครั้ง 
5 ห้องฝึกอาชีพ 244 ครั้ง 
6 ห้องกายภาพ 225 ครั้ง 
7 มุมนิทาน 90  ครั้ง  
8 ห้องฝึกพูด 236 ครั้ง 
9 ห้องสมุด 232 ครั้ง 

10 สวนเกษตร 161 ครั้ง 
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ที ่
แหล่งเรียนรู้ภายใน 

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
   ชื่อแหล่งเรียนรู้  

11 ห้องประชุมเล็ก 166 ครั้ง 
12 ห้องประชุมใหญ่ 159 ครั้ง 
13 ลานเครื่องออกก าลังกาย 272 ครั้ง 
14 ห้องพยาบาล 275 ครั้ง 
15 ห้องกระตุ้นพัฒนาการ 284 ครั้ง 

 9.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ    

ที ่
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า ปราจีนบุรี  
จังหวัดปราจีนบุรี 

1 ครั้ง 

๒ ไดโนซอร์ แพลนเน็ต (Dinosaur Planet ) 
กรุงเทพมหานคร ฯ 

1 ครั้ง 

3 มอนสเตอร์ อควาเรียม พัทยา และหาดทรายแก้ว 
จังหวัดชลบุร ี

1 ครั้ง 

4 วัดศรีเมือง  จังหวัดนครนายก 5 ครั้ง 
5 วัดบุญนาครักขิตาราม  จังหวดันครนายก 1 ครั้ง 
6 สระว่ายน้ า จปร. จังหวัดนครนายก 48 ครั้ง 
7 Fram de lek  จังหวัดนครนายก 2 ครั้ง 

 

 9.6 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเชิญมาให้
ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ให้ความรู้เรื่อง 
สถิติการให้ความรู้ใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

แห่งนี้ (ครั้ง/ปี) 
1 นางสาวจิรพรรณ  วรพาณิชย์   การใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการ

ท างานอย่างมีความสุข และประกัน
คุณภาพในสถานศึกษา 

2  ครั้ง 

2 พระสมศักดิ์ ถาวรคุโณ   คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตน     
ให้เหมาะสม ในการใช้ชีวิตในสังคม
ปัจจุบันโดยยึดหลักธรรม 

2  ครั้ง 
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๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 10.๑  ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ - รางวัลระดับดีเด่น  สถานศึกษาปลอดภัย และ

สุขภาพอนามัยดี ประจ าปี 2560 

- รางวัลระดับดีมาก ในการประเมินมาตรฐานองค์กร
ด้านคนพิการ ประจ าปี 2560 

ส านักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 

ผู้บริหาร 
นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช 

 
รางวัลชมเชย บุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ 
ตามพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-
ภูมิพลอดุลยเดช 

 
วัฒนธรรมจังหวัด
นครนายก 

ครู 
นางธนิดา  มีศรี 
 
นายอภิวัชร์   บัวเจริญ 

 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ  ประจ าปี 2560  ประเภท
ข้าราชการครูดีเด่น 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ  ประจ าปี 2560  ประเภท
พนักงานราชการดีเด่น 

 
สถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 
กลุ่ม 2 

นักเรียน (ระบุชื่อ) 
เด็กชายธงชัย ดอกบัว 

 
- ระดับเหรียญทองแดง  กีฬานักเรียนคนพิการ
แห่งชาติ ครั้งที่ 18  โคราชเกมส์  ประจ าปี 60 
ประเภทบุคคล bc3  
-ระดับเหรียญเงิน  กีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ 
ครั้งที่ 18 โคราชเกมส์ ประจ าปี 60 ประเภทคู่ bc3  
-ระดับเหรียญทอง ประเภทบุคคล bc3 รุ่นอายุ  
10-15 ปีกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19  
นครนายกเกมส์ ประจ าปี 61 
-ระดับเหรียญทองแดง ประเภทคู่ bc3 มหากรรม
กีฬาคนพิการปากเกร็ดคัพ ครั้งที่6 จ.นนทบุรี 

 
กรมพลศึกษา 

 
 

กรมพลศึกษา 
 

   

กรมพลศึกษา 
 

 

นนทบุรี 
 

นายกีรติ ศรีสวัสดิ์ 
 

-ระดับเหรียญเงนิ  กีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ 
ครั้งที่ 18 โคราชเกมส์ ประจ าปี 60 ประเภทคู่ bc3  
-ระดับเหรียญทองแดง ประเภทบุคคล bc3 รุ่นอายุ  
10-15 ปีกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19  
นครนายกเกมส์ ประจ าปี 61 
-ระดับเหรียญทองแดง ประเภทคู่ bc3 มหากรรม
กีฬาคนพิการปากเกร็ดคัพ ครั้งที่6 จ.นนทบุรี 

กรมพลศึกษา 
 

กรมพลศึกษา 
 
 

นนทบุรี 
 

นางสาวศิริวรรณ  ธรรมมา - ระดับเหรียญทองแดง  กีฬานักเรียนคนพิการ
แห่งชาติ ครั้งที่ 18  โคราชเกมส์  ประจ าปี 60 
ประเภทบุคคล bc3 

กรมพลศึกษา 
 
 



๑๘ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
-ระดับเหรียญทองแดง ประเภทบุคคล bc3 รุ่นอายุ  
17-25ปี กีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19  
นครนายกเกมส์ ประจ าปี 61 

 
กรมพลศึกษา 

 
นางสาวเทิดขวัญ จั่นเพชร -ระดับเหรียญทองแดง ประเภทบุคคล bc3 รุ่นอายุ  

17-25ปี กีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19  
นครนายกเกมส์ ประจ าปี 61 

กรมพลศึกษา 
 

เด็กชายอัมรินทร์    
เอ่ียมสะอาด 

-  ระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขัน 
การเสียบหมุด รุ่นอายุ 3-5 ปี 
-  ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันหยิบและ
วางรูปทรงตามต าแหน่ง  รุ่นอายุ 3-5 ป ี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา12 
จังหวัดชลบุร ี

เด็กชายณัฐภัทร   จักร์คุ้ม -  ระดับเหรียญทอง กิจกรรมชี้ บอกบัตรภาพสัตว์ 
รุ่นอายุ 3-5 ปี 
-  ระดับเหรียญทอง กิจกรรมประกวดร้องเพลง 
รุ่นอายุ 3-5 ปี 

เด็กชายอัยยวิชญ์  ขันตี -  ระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขัน 
การเสียบหมุด รุ่นอายุ 5-7 ปี 
-  ระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมใส่และถอดถุงเท้า 
รุ่นอายุ 5-7 ปี    

เด็กชายโสภณัฐ  พลีการ -  ระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันสร้างภาพ
ด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ รุ่นอายุ 7-9 ปี 
-  ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันระบายสี  
รุ่นอายุ 7-9 ปี 

เด็กหญิงมัสสริน  วงศ์หาญ -  ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเดินซิกแซก 
รุ่นอายุ 3-5 ปี 
-  ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันระบายสี  
รุ่นอายุ 3-5 ปี 

เด็กชายปิยนันท ์ ดวงมาลา -  ระดับเหรียญทอง กิจกรรม Rally รุ่นอายุ 5-7 ปี 
-  ระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันสวมและ
ถอดเสื้อยืดคอกลม และกางเกงเอวยืด รุ่นอายุ 5-7 ปี 

เด็กชายวรวัฒน์   ตองชาย -  ระดับเหรียญทอง การแข่งขันแตะบอลเข้าประตู 
รุ่นอายุ 5-7 ปี 
-  ระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันสวมและ
ถอดเสื้อยืดคอกลม และกางเกงเอวยืด รุ่นอายุ 5-7 ปี 

เด็กหญิงชนาภา แย้มสุนทร -  ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเดินซิกแซก 
รุ่นอายุ 3-5 ปี 
-  ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันแตะบอลเข้า
ประต ูรุ่นอายุ 3-5 ปี 
 



๑๙ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงภัทร์ธนธิดา   
กองแก้ว 

-  ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเดินซิกแซก 
รุ่นอายุ 3-5 ปี 
-  ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมชี้ บอกบัตรภาพสัตว์ รุ่น
อายุ 3-5 ปี 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา12 
จังหวัดชลบุร ี

เด็กชายธีรภัทร  สินช ู -  ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการไหว้บุคคล  
รุ่นอายุ 7-9 ปี 
-  ระดับเหรียญทอง กิจกรรมชี้ บอกบัตรภาพของใช้ 
รุ่นอายุ 7-9 ปี 

เด็กหญิงนภสร  อยู่คเชนทร์ -  ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการไหว้บุคคล รุ่นอายุ 
7-9 ป ี
-  ระดับเหรียญทอง กิจกรรมเกมภาพตัดต่อ  

เด็กชายมารุต  มัน่คง -  ระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันการเสียบ
หมุด รุ่นอายุ 5-7 ปี 

เด็กหญิงศิริพร  โกเฮง -  ระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมใส่และถอดถุงเท้า    
รุ่นอายุ 7-9 ปี    

เด็กชายเขมชาติ  
เย็นปัญญา 

-  ระดับเหรียญทอง การแข่งขันแตะบอลเข้าประตู 
รุ่นอายุ 3-5 ปี 

เด็กหญิงหทัยชนก  
มหาวงศ์ 

-  ระดับเหรียญทอง การแข่งขันแตะบอลเข้าประตู 
รุ่นอายุ 3-5 ปี 

เด็กชายนิติพัฒน์  
ชาญพาณิชย์กิจ 

-  ระดับเหรียญทอง กิจกรรมชี้ บอกบัตรภาพอวัยวะ 
รุ่นอายุ 5-7 ปี 

เด็กหญิงวชิรญาณ์  กิ่งรัตน์ -  ระดับเหรียญทอง กิจกรรมชี้ บอกบัตรภาพอวัยวะ 
รุ่นอายุ 5-7 ปี 

นายเกษมราษฎร์  มะลิ -  ระดับเหรียญทอง กิจกรรมประกวดร้องเพลง  
รุ่นอายุ 13 ปีขึ้นไป 

นำงสำวนภำพร  นำคำ -  ระดับเหรียญทอง กิจกรรมประกวดร้องเพลง  
รุ่นอายุ 13 ปีขึ้นไป 

นำยวรเชษฐ์  บัวเชย -  ระดับเหรียญทอง กิจกรรมประกวดร้องเพลง รุ่น
อายุ 13 ปีขึน้ไป 

เด็กหญิงพัชรกัญญ์  สมเชื้อ -  ระดับเหรียญทอง กิจกรรมเกมภาพตัดต่อ  
รุ่นอายุ 3-5 

เด็กชายธวัชชัย  พร้าวงษ์ -  ระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันการเสียบ
หมุด รุ่นอายุ 5-7 ปี 

เด็กชายสมรักษ์  หมีพุฒ -  ระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันสร้างภาพ
ด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ รุ่นอายุ 13 ปีขึ้นไป 

นางสาวเกวลี  ภูทอง -  ระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันสร้างภาพ
ด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ รุ่นอายุ 13 ปีขึ้นไป 

 



๒๐ 
 

 10.๒  งาน / โครงการ / กิจกรรม ที่ประสบความส าเร็จ 

ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
สอดคล้อง 
มาตรฐานที่ 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ความส าเร็จ  

(จ านวน/ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

1 งานบริการ
ช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (EI) และ
เตรียมความพร้อม
ที่ศูนย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ.  
ข้อ 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย.  
ข้อ 5 
มาตรฐาน 3 
 

- ผู้เรียน ร้อยละ 80 ได้รับ
บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มตามกระบวนการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม 7 ขั้นตอน 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพและ
ผ่านการประเมิน ใน 3 ด้าน 
คือ ทักษะการเรียนรู้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้รับ
การพัฒนาผ่านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมจากครู 
- ผู้เรียน ร้อยละ 80 ได้รับ
การประเมินความก้าวหน้า 
ทบทวน อย่างต่อเนื่องโดย
ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดผล 
และประเมินผลการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

เชิงปริมาณ 
   ผู้เรียน ที่รับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ในลักษณะ            
ไป-กลับ จ านวน 101 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนได้รับบริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม ตามกระบวนการ
เพ่ือเตรียมความพร้อมตาม
กระบวนการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม 7 ขั้นตอน จ านวน
101 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
2. ผู้เรียน ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและผ่านการประเมิน    
ใน 3 ด้าน คือ ทักษะการเรียนรู้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์            
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 
3. ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาผ่าน
กระบวนการจัดการสอนตาม
ประเภทและสภาพความพิการได้
อย่างเหมาะสม จ านวน 101 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100   
4. ผู้เรียน ได้รับการประเมิน
ความก้าวหน้า ทบทวน อย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้เครื่องมือวิธีการ
วัดผล และประเมินผลการเรียนรู้
ที่หลากหลาย จ านวน 101 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 100   
 

2 กิจกรรมกีฬา 
บอคเซีย 

ยุทธศาสตร์ สพฐ  
ข้อ ๑ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 1 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่มีความบกพร่อง               
ทางร่างกาย หรือการ
เคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 
จ านวน ๘ คน  
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ จ านวน ๘ คน  
 
 



๒๑ 
 

ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
สอดคล้อง 
มาตรฐานที่ 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ความส าเร็จ  

(จ านวน/ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ ศกศ.นย  
ข้อ 1 
มาตรฐานที่ 1,๓ 

เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนจะได้มี
ประสบการณ์ในการเข้า
ร่วมการแข่งขัน 
๒. นักเรียนมีทักษะใน          
การเล่นกีฬาบอคเชีย 
สามารถเข้าร่วมการ
แข่งขันในรายการต่างๆได้ 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีประสบการณ์ใน
การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
บอคเซีย ณ จังหวัดนครนายก 
และ จังหวัดสุพรรรณบุรี 
๒. นักเรียนร่วมการแข่งขันกีฬา
บอคเชีย ตามรายการ BC1 และ 
BC 3 โดยได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง จ านวน 2 เหรียญ และ
เหรียญทองแดง จ านวน 4 
เหรียญ 

3 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
ผู้เรียนที่มารับบริการ
ที่ศูนย์ฯ 

ยุทธศาสตร์ สพฐ.
ข้อ 1,๒  
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ ศกศ.นย  
ข้อ 1 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1 
มาตรฐานที่ 1,๓ 

 ผู้เรียนที่รับบริการที่
ศูนย์ฯได้รับการเยี่ยมบ้าน
และดูแลช่วยเหลืออย่าง
เหมาะสม ตามความเป็น
จริงและมีข้อมูลพ้ืนฐานของ
นักเรียนสามารถช่วยเหลือ
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
 

ผู้เรียนที่รับบริการที่ศูนย์ฯ ได้รับ
การเยี่ยมบ้านและดูแลช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสม ตามความเป็นจริง
และข้อมูล พ้ืนฐานของนักเรียน
สามารถช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง ร้อยละ 87.13 

 
๑1. ผลการประเมินภายในรอบที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2559 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ความหมาย 
(แปล

คุณภาพ) 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   4 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 4 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3 ดี 
มาตรฐานที่  ๔  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 3 ดี 

ภาพรวม 3 ดี 
 
 
 
 
  



๒๒ 
 

 
 1๒. ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยต้นสังกัด ปกีารศึกษา 2557 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
ความหมาย 

(แปลคุณภาพ) 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
                   เกิดประสิทธิผล 

5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
                  และเกิดประสิทธิผล 

5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดท าหลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนา 
                  ผู้เรียน และระบบการให้บริการผู้เรียนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนด          5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นสังคม 
                  แห่งการเรียนรู้ 

5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามที่ 
                   ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕ ดีเยี่ยม 

ภาพรวม 5 ดีเยี่ยม 
 

จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
 ๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 จุดเด่น  ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก มีการด าเนินการ
พัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม เป็นไปตามกระบวนการ มีการจัดท า IEP IIP และ 
IFSP ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน บันทึกหลังการสอน  พัฒนาและปรับแผนเพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนให้บริการ
เฉพาะครอบครัว ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือ และพ่ึงพาตนเองได้ตามประเภทความพิการ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
   จุดที่ควรพัฒนา    
    1. การส่งต่อภายในศูนย์ฯ  ควรด าเนินการให้เป็นระบบมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแบบอย่างได้ 
    2. การผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ควรระบุเกณฑ์ที่มี
ความชัดเจนและสอดคล้องกัน 

  ๒) ด้านคร ู
 จุดเด่น บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรประจ าจังหวัดนครนายก เป็นผู้มี

ความสามารถ  ตรงกับงานที่รับผิดชอบ สามารถเชื่อมโยงปรัชญา แนวคิด และหลักการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการสู่การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลได้อย่างเหมาะสมเป็นผู้เสียสละ อุทิศตน 
เอาใจใส่ ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ มีการประชุมวางแผน
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ 
 



๒๓ 
 

แผนที่ก าหนดไว้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน มีแหล่ง
เรียนรู้ที่มีความหลากหลายเอื้อต่อพัฒนาการของผู้เรียนในการเป็นแบบอย่างต่อหน่วยงานอื่น ๆ ได้ มี
การวัดผลประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง มีสรุปรายงานผลข้อมูลที่
ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน มีการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยและวิธีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีการท างานร่วมกับผู้ปกครองและทีมสหวิทยาการได้ดี 
   จุดที่ควรพัฒนา   

1. ควรน าผลการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ไปแก้ปัญหาพัฒนา 
ศักยภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล รวมทั้งเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และสาธารณชน 
    2.  ควรจัดโครงการ/กิจกรรมประกวดผลงานวิจัย / นวัตกรรม/สื่อ เพื่อหา 
Best Practice แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเผยแพร่ผลการด าเนินการสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
    3.  ควรประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อกระบนการ
จัดการเรียนรู้/การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของครู เพ่ือน าผล รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของครูให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

  ๓) ด้านผู้บริหาร 
   จุดเด่น ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีเจตคติที่ดีต่อ
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด และสามารถประสานภาคีเครือข่ายทั้งในระดับชุมชน จังหวัด และ
ประเทศในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพเด็กพิการเป็นที่ยอมรับ 
   จุดที่ควรพัฒนา   

1. ควรพัฒนาระบบการนิเทศ  ติดตามการด าเนินงานของทุกลุ่มงานอย่าง 
ชัดเจนและต่อเนื่องโดยนิเทศตั้งแต่ระดับหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้บริหาร เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและสูงขึ้น 
    2.  ควรพัฒนาเครื่องมือการเก็บข้อมูลที่หลากหลายในการประเมินความพึง
พอใจจากผู้เกี่ยวข้อง 

 ๔) ด้านการจัดการศึกษา 
   จุดเด่น  ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรประจ าจังหวัดนครนายก มีหลักสูตร
สถานศึกษา มีคู่มือการวัดและประเมินผลชัดเจนเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่นได้ มีแหล่งเรียนรู้ สื่อ
การเรียนรู้ที่หลากหลายตามประเภทและลักษณะความพิการ จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และมีการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนร่วม เรียนรวม
ส าหรับคนพิการอย่างเป็นระบบ 
   จุดที่ควรพัฒนา  
    1. ควรมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตร EI อย่างต่อเนื่อง และควรพัฒนา
หลักสูตรส าหรับการส่งเสริมทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพความพิการของผู้เรียน รวมทั้งหลักสูตร
ส าหรับผู้เรียนที่มีอายุเกิน 6 ปี 
    2. ควรพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้ครูและบุคลากรเพ่ิมเติมในการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ   ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ในระดับการศึกษาทั้งปฐมวัย การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
 



๒๔ 
 

  ๕) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
จุดเด่น ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก มีการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ อย่างหลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ มีการจัด
กิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ชุมชน เครือข่าย และผู้เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ และเครือข่าย ชุมชน ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการเป็นอย่างดี 
   จุดที่ควรพัฒนา  การขยายผลแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และ เป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่น ๆ 

  ๖) ด้านการประกันคุณภาพ 
จุดเด่น ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก มีการก าหนด

มาตรฐานที่ ชัดเจน  มีหลักฐานข้อมูลที่แสดงการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร น าผลการประเมินคุณภาพภายใน ของค่าเป้าหมายความส าเร็จของปี
การศึกษา 2554, 2555, 2556 มาใช้ในการก าหนด ค่าเป้าหมายความส าเร็จอย่างเหมาะสม โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยโครงการ/กิจกรรม ครอบคลุมภารกิจในแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาน าผลการวิจัยมาวางแผนในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาการ เรียน 
การสอน มีการด าเนินการนิเทศ การเรียนการสอนโครงการ/กิจกรรม สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม
ร่วมกันวางแผนก าหนดภารกิจและจัดท าปฏิทิน ติดตามตรวจสอบและน าผลการติดตามตรวจสอบไป
ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา มีการวางแผนการประเมินที่ชัดเจน รวมทั้งก าหนดแนว
ทางการประเมินที่ชัดเจนใช้เครื่องมือประเมินที่ครอบคลุมมาตรฐานที่เหมาะสม มีการจัดท ารายงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา (Self Assessment Report) ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของ     
การบริหารจัดการศึกษาที่มีการตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพของรายงานได้อย่างชัดเจนและสมบูรณ์ 
   จุดที่ควรพัฒนา    

1. ควรมีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ การประมวลผลหรือวิเคราะห์เพ่ือ 
ตรวจสอบ/ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างระบบการบริหาร 
ของสถานศึกษา 

3. ควรน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูล 
สารสนเทศ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา การบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สร้าง
ความตระหนักปลูกฝัง เจตคติให้ครูและบุคลากร มีส่วนร่วมในการด าเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนา 
  



๒๕ 
 

 

ตอนที่ ๒  
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 

๑. การบริหารจัดการศึกษา  
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน

เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
และกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบทุกคนมีส่วนร่วมและ
พัฒนาตามกระบวนการ PDCA 

 
โครงสร้างการบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
- งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
(EI) และเตรียมความพร้อม 
- งานบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
- งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียน
ร่วม การจัดการศึกษาในห้องเรียนคู่ขนาน 
- งานส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและ
ชุมชน 
- งานทะเบียนนักเรียน 
- งานวัดผลและประเมินผล 
- งานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานบริการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ
บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา (ระบบคูปองการศึกษา) 
- งานพัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ
บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- งานให้ค าปรึกษา แนะแนว และส่งต่อ 
- งานจัดการศึกษาส าหรับเด็กเจ็บป่วย
เรื้อรังในโรงพยาบาล 
- งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผล 

- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
- งานแผนงาน และจัดต้ังงบประมาณ 
- งานศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานพัสดุ และสินทรัพย์ 
- งานควบคุมภายใน 
- งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผล 
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

- งานแผนปฏิบัติการและ
สารสนเทศ 
- งานอาคารสถานที่ 
- งานรักษาความปลอดภัย 
- งานยานพาหนะ 
- งานสัมพันธ์ชุมชน เครือข่าย 
และวิเทศสัมพันธ์ 
- งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
- งานอนามัยและโภชนาการ 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- งานโสตทัศนูปกรณ์ 
- งานกิจกรรมนักเรียน 
- งานระดมทุนและทรัพยากร 
- งานธุรการและสารบรรณ 
- งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล 
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

- งานแผนปฏิบัติการและ
สารสนเทศ 
- งานสรรหา บรรจุ และแต่งต้ัง 
- งานทะเบียนประวัติบุคลากร 
- งานพัฒนาครูและบุคลากร 
- งานสวัสดิการครูและบุคลากร 
- งานวินัยและรักษาวินัย 
- งานพิจารณาความดีความชอบ 
- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- งานมาตรฐานวิชาชีพและวิทย
ฐานะ 
- งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผล 
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มบรหิารงานวิชาการ กลุ่มบรหิารแผนงานและงบประมาณ กลุ่มบรหิารงานท่ัวไป กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการบริหารศูนย ์

คณะอนุกรรมการ/การจัดการ
ศึกษาส าหรับคนพกิารจังหวัด 

มูลนิธิ/สมาคม 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษมหำจักรีสิรินธร 
ประจ ำจังหวัดนครนำยก 



๒๖ 
 

๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  วิสัยทัศน์ 
             ภายในปี 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก เป็นองค์กร 

ที่ได้มาตรฐานบริการแบบมืออาชีพ มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
  พันธกิจ 
   1. พัฒนาการประเมินความก้าวหน้าพัฒนาการของผู้เรียนตามศักยภาพ 
   2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เหมาะสมกับสภาพ

ความพิการ 
   3. พัฒนาการบริหารจัดการตามโครงสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการ

โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทุกกลุ่มงาน 
   4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันและสามารถเชื่อมโยงกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได ้
   5. พัฒนาระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
   6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 
   7. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   8. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการความร่วมมือกับนักสหวชิาชีพ

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   9. พัฒนากระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และจัดบริการช่วงเชื่อมต่อหรือ

เปลี่ยนผ่าน 
   10. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

  เป้าหมาย 
1. ครูมีการประเมินความก้าวหน้าพัฒนาการของผู้เรียนตามศักยภาพอย่างเป็น 

ระบบและมีประสิทธิภาพ 
   2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   3. ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเป็นระบบ มีการบริหาร 

จัดการตามโครงสร้างการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ได้ 
   5. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
   6. ครูมีการน ากระบวนการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 
   7. ครู และบุคลากร มีการปฏิบัติงานโดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) 
   8. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการความร่วมมือกับนักสหวิชาชีพ

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   9. ผู้เรียนได้รับกระบวนการบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและจัดช่วงเชื่อมต่อให้มีคุณภาพ 
   10. มีระบบการประชาสัมพันธ์ที่ผู้พิการสามารถเข้าถึง และชุมชน องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ สามารถแนะน าและประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการเข้ารับบริการทางการศึกษาได้ 
  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
   มนุษยสัมพันธ์ดี  มีวินัย 
  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา      
   กิจกรรมเด่น  เน้นวินัย 



๒๗ 
 

๓. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน   
กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

๕. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ ๑ ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
1. งานห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ 

เพ่ือให้ผู้เรียน ครู บุคลากร 
ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจได้
เข้าใช้บริการห้องสมุด และ
แหล่งเรียนรู้ในการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

- ผู้เรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง 
และผู้ที่สนใจร้อยละ 90 ได้เข้าใช้
บริการห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้
ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ผู้เรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง 
และผู้ที่สนใจร้อยละ 80  
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 1 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1, 2 
ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 2 
กลยุทธ์ สพฐ.  
  ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6 
ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 4 
กลยุทธ์ สพฐ.  
  ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 
จุดเน้น สศศ.  
   ข้อ 1, 2, 3, 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย.  
  ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6 

2. กิจกรรม 
วันส าคัญ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของวัน
ส าคัญ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักวัน
ส าคัญพร้อมทั้งสามารถ
ปฏิบัติตนในวันส าคัญได้
อย่างถูกต้อง  และปรับตัว
อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนจ านวน  30 คน 
- ครูและบุคลากร จ านวน 39 คน 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนร้อยละ 93 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญ สามารถท า
กิจกรรมและปรับตัวเข้ากับใน
กิจกรรมวันส าคัญต่างๆได้ 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ ข้อ 5 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ ข้อ 6 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 1 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 1 
มาตรฐานที่ 1, 3 

3. กิจกรรม 
ธาราบ าบัด 

๑. เพ่ือให้นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางด้านร่างกาย
สร้างความคุ้นเคยกับการฝึก
ธาราบ าบัด ลดอาการเกร็ง
ของกล้ามเนื้อ สามารถทรง
ตัวและควบคุมการเคลื่อนไหว
ในน้ า การท างานสหสัมพันธ์

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมา
รับบริการที่ศูนย์ฯ จ านวน 7๙ คน 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถทรงตัวและควบคุม       
การเคลื่อนไหวในน้ าร่วมทั้งปรับตัว

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ ๑ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ ๒ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ ๑ 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ ๑ 
มาตรฐานที่ ๑ (๑.1, ๑.๒) 



๒๘ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
ของแขนขาดีขึ้น และสามารถ
ปรับตัวกับสภาพแวดล้อม
และท ากิจกรรมกลุ่มได้ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางด้าน 
สติปัญญาสร้างความ 
คุ้นเคยกับการฝึกธาราบ าบัด 
เพ่ิมความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ สามารถควบคุม
การเคลื่อนไหวร่วมทั้ง
ปรับตัวกับสภาพแวดล้อม
และท ากิจกรรมกลุ่มได้ 

กับสภาพแวดล้อมและท ากิจกรรม
กลุ่มได้ 

๔. กิจกรรม
นันทนาการ            
เพ่ือน้อง 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการ
พัฒนาด้านทักษะกล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ ทักษะกล้ามเนื้อมัด
เล็ก ทักษะทางสังคม และ
ทักษะการรับรู้และ
แสดงออกทางภาษา 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนกล้า
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม
ตามประเภทและสภาพ
ความพิการได้ 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมา
รับบริการที่ศูนย์ฯ จ านวน 7๙ คน  
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
มีพัฒนาการด้านทักษะกล้ามเนื้อ           
มัดใหญ่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
ทักษะทางสังคม ทักษะการรับรู้            
และการแสดงออกทางภาษาที่ดีข้ึน 
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนอารมณ์สุข
สนุกสนานและอารมณ์สุขสงบและ          
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ ข้อ 1 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ ข้อ 1 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 1 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 1 
มาตรฐานที่ 1 

๕. กิจกรรม    
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้จาก
การปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้และสร้าง
จิตส านึกในการประพฤติ
ปฏิบัติตนอย่างเต็มศักยภาพ 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนที่มารับบริการที่ศูนย์ฯ 
จ านวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
โดยมีครูและบุคลากรที่รับผิดชอบ 
20 คน 
เชิงคุณภาพ 
 - ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้รับการ-
ส่งเสริมและพัฒนาเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม 
- ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถ
ปรับตัวร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ ข้อ 1,2 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ ข้อ 1 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 1 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 1 
มาตรฐานที่ 1 



๒๙ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
๖. กิจกรรม    
สวนบ าบัด 

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์จากการเรียนรู้
ผ่านธรรมชาติ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ที่ดีข้ึนทางด้านอารมณ์ สังคม 
สติปัญญา 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนที่รับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ จ านวน 79  คน 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีพัฒนาการ
ที่ดีข้ึนจากการได้รับประสบการณ์
เรียนรู้ผ่านธรรมชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ ๑ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ ๒ 
จุดเน้น สศศ. ข้อ ๑ 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ ๑ 
มาตรฐานที่ ๑  

๗. กิจกรรมกีฬา
บอคเซีย 

๑. เพ่ือให้ผู้พิการที่เล่นกีฬา
บอคเชียได้เข้าร่วมการ
แข่งขันในรายการต่างๆ 
๒. เพ่ือพัฒนาทักษะ กีฬา
บอคเชียใช้กับนักเรียนพิการ
ที่มีความบกพร่องทางด้าน
ร่างกายและสุขภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนจ านวน ๘ คนที่สามารถ
เล่นกีฬาบอคเชียได้ในปีแรก 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนจะได้มีประสบการณ์ใน
การเข้าร่วมการแข่งขัน 
- นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬา
บอคเชียสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน
ในรายการต่างๆ ได้ 
 

ยุทธศาสตร์ สพฐ ข้อ ๑ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 1 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 1 
มาตรฐานที่ 1, ๓ 

8. กิจกรรม   
เยี่ยมบ้านผู้เรียน
ที่มารับบริการที่
ศูนย์ฯ 

1. เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูล
พ้ืนฐานและสภาพปัญหา
และความสัมพันธ์ของ
ครอบครัวผู้พิการ 
2. เพ่ือให้ค าแนะน าช่วยเหลือ
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้
พิการ 
 

- ผู้เรียนที่รับบริการที่ศูนย์ฯได้รับ  
การเยี่ยมบ้านและดูแลช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสมตามความเป็นจริง
และมีข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียน
สามารถช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อ 1,๒  
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 1 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1 
มาตรฐานที่ 1, ๓ 

๙. กิจกรรมสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกและกาย
อุปกรณ์ 

เพ่ือจัดหาสิ่งอ านวยความ
สะดวกและกายอุปกรณ์ที่
เหมาะสมกับประเภทและ
ความพิการของนักเรียน 
 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนพิการที่รับบริการที่     
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร 
ประจ าจังหวัดนครนายก 
จ านวน ๔ คน 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการสนับสนุนสิ่งอ านวยความ-
สะดวกและกายอุปกรณ ์
 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ ข้อ 2 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ข้อ 1 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 1 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ ศกศ.นย.ข้อ 1,5 
มาตรฐานที่ 1, 2 



๓๐ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
๑๐. กิจกรรม  
ทุนคุณพุ่ม 

1.ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพด้านการเรียนของ
ผู้เรียน ให้มีพัฒนาการทาง
การศึกษา พัฒนาสมรรถภาพ 
ให้สอดคล้องกับสภาพความ
พิการแต่ละประเภท 
2. ส่งเสริมสนับสนุน  
สงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่อง
และมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษด้านการศึกษา 

- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับทุน
สนับสนุนการศึกษา 
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีพัฒนา
ด้านการศึกษาและพัฒนา
สมรรถภาพดีข้ึนตามสภาพความ
พิการ 

ยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อ 1,๒  
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 1 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1 
มาตรฐานที่ 1,๓ 

๑๑. กิจกรรมการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ตั้งแต่อนุบาลจน
จบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

 1. เพ่ือจัดหาหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียนและ
เครื่องแบบนักเรียนที่มีความ
เหมาะสมกับประเภทและ
สภาพความพิการ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนท ากิจกรรม
และปรับตัวอยู่ในสังคม
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

- นักเรียนที่รับบริการที่ศูนย์ฯร้อยละ 
100 ได้รับเครื่องแบบนักเรียน 
หนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน 
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้
ประสบการณ์ตรงและร่วมกิจกรรม
ในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ท ากิจกรรมและปรับตัวอยู่ในสังคม
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ ๑ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ ๒ 
จุดเน้น สศศ. ข้อ ๑ 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ ๑ 
มาตรฐานที่ ๑  

๑๒. งานอนามัย
และโภชนาการ 

เพ่ือเสริมสร้างสุขนิสัยใน  
การบริโภคอาหารรวมถึง
การจัดรายการอาหาร
ประจ าวันและควบคุมการ
จัดอาหารให้เป็นไปตามหลัก
โภชนาการเพ่ือให้ผู้เรียนมี
สุขภาพอนามัยที่ดี 

- ผู้เรียนที่มารับบริการที่ศูนย์ฯ
จ านวน 79 คน 

ยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อ 1,๔  
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ ศกศ.นย.ข้อ 1,5 
จุดเน้น สศศ.  
ข้อ 1.1, 2.2, 3.3 
มาตรฐานที่ 1 (1.2)  
มาตรฐานที่ 2 (2.3) 

๑๓. กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนที่รับบริการที่
ศูนยฯ์ ได้รับการตรวจสุขภาพ
(ชั่งน้ าหนัก,วัดส่วนสูง,เล็บ,
ฟัน) อย่างน้อยปีการศึกษา 
ละ ๔ ครั้ง 
๒. เพ่ือให้บุคลากรของศูนย์
การศึกษาพิเศษมหาจักรี-   
สิรินธร ประจ าจังหวัด
นครนายกมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น เรื่องโรคติดต่อต่าง ๆ  
และการแปรงฟันที่ถูกต้อง 

- นักเรียนพิการที่รับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร 
ประจ าจังหวัดนครนายก จ านวน  
๖๘  คน 
-  ผู้ปกครองนักเรียนพิการที่รับ
บริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษมหา-
จักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก   
จ านวน  ๖๘  คน 
- บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ 
มหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัด
นครนายก จ านวน ๔๒ คน 
 

ยุทธศาสตร์ สพฐ.  
ข้อ 1, ๔  
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ ศกศ.นย.       
ข้อ 1, 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1.1, 
2.2, 3.3 
มาตรฐานที่ 1 (1.2)  
มาตรฐานที่ 2 (2.3) 



๓๑ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
๑๔. โครงการ
ห้องสมุดเคลื่อนที่ 

1. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ให้กับนักเรียน  
2. ส่งเสริมให้นักเรียน ครู 
และบุคลากรสามารถเข้าถึง
บริการของห้องสมุด 
 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 90 นักเรียนจ านวน 30 
คน ครูจ านวน 11 คน และบุคลากร
จ านวน 30 คน มีนิสัยรักการอ่าน
เพ่ิมขึ้น 
- ร้อยละ 90 นักเรียนจ านวน 30 
คน ครูจ านวน 11 คน และบุคลากร
จ านวน 30 เข้าถึงบริการของ
ห้องสมุด 
เชิงคุณภาพ                             
- มีการให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่
ขึ้น 2 จุด เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้
เข้าถึงบริการอย่างเหมาะสมกับ
สภาพความพร้อมของศูนย์-
การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร 
ประจ าจังหวัดนครนายก 
 

สนองกลยุทธ์ สศศ.     
กลยุทธ์ ข้อที่ 1 ,1.1, 
1.2 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1, 2 
สนองกลยุทธ์ ศกศ.นย. 
กลยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐานที่ 1, 3 
 

๑๕. โครงการ   
เปิดบ้านวิชาการ 

๑. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
พิการได้แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถตามศักยภาพ 
๒. เพ่ือเผยแพร่ผลงานของ
ครู บุคลากร และผู้เรียนสู่
ชุมชน 
 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนที่มารับบริการที่ศูนย์ฯ 
จ านวน ๔๐ คน                                                                    
- ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน ๔๒ คน 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนพิการได้แสดงออกถึง
ความรู้ความสามารถตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 
- ครู และบุคลากรมีโอกาสได้เผย
แผ่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน 
 

สนองกลยุทธ์  สศศ.   
กลยุทธ์ ข้อที่ 1 ,3 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1        
กลยุทธ์ที่ 1, 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2         
กลยุทธที่ 1       
ยุทธศาสตร์ที่ 3         
กลยุทธ์ที่ 2 
สนองกลยุทธ์ ศกศ.นย. 
กลยุทธ์ที่ 1, 2, 3 
มาตรฐานที่ 1, 3 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

กลยุทธ์ที่ 2 ด้านพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
1. โครงการพัฒนา
งานกลุ่มบริหาร
แผนงานและ
งบประมาณ 

เพ่ือพัฒนางานแผนงาน 
และงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
- ภาระงานจ านวน 7 งาน 
เชิงคุณภาพ  
- การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหาร 
งานแผนงานและงบประมาณ 
สามารถบริการครู  บุคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจ 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4  
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1, 1.3, 
1.5, 1.6, 1.7 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 5 
กลยุทธ์ สศศ. มาตรการที่ 3 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 2 
มาตรฐานที่ 2, 4 

๒. กิจกรรมพัฒนา
งานแผนปฏิบัติการ
และสารสนเทศ 

เพ่ือพัฒนางานแผนปฏิบัติ
การและสารสนเทศ ของ
กลุ่มบริหารแผนงานและ
งบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ 

- มีแผนปฏิบัติการประจ าปี
แผนงานและงบประมาณ 
- มีรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน 1 เล่ม 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 2 
มาตรฐานที่ 2,6 

๓. กิจกรรมพัฒนา
งานแผนงานและ
จัดตั้งงบประมาณ 

เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน
ด้านแผนงาน งบประมาณ 
และการจัดตั้งงบประมาณ
ให้เพียงพอและเหมาะสม 
ต่อการจัดการศึกษาส าหรับ 

- มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา,   
แผนปฏิบัติการประจ าปีของศูนย์, 
ปฏิทินแผนปฏิบัติงานของศูนย์ฯ 
จ านวนอย่างละ 1 เล่ม 
- มีการวางแผนการจัดตั้ง
งบประมาณปีละ 1 ครั้ง  
- มีการจัดท ารายงานผลการ-ใช้
งบประมาณ ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
- มีรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน 1 เล่ม 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 2 
มาตรฐานที่ 2,6 
 

๔. กิจกรรมพัฒนา
งานการเงิน 

๑. เพ่ือให้การปฏิบัติงานใน
ระบบ GFMIS มีความถูก
ต้อง ครอบคลุม สามารถ
ตรวจสอบได้   
๒. เพ่ือให้การควบคุม
งบประมาณมีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุม และมีการ
บริหารจัดการที่ดี  
๓. เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินมี
ความถูกต้องตามระเบียบ 
โปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ 
สามารถอ้างอิงได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน 

- การบริหารงานด้านงบประมาณ
ของศูนย์ฯ มีความถูกต้อง เป็นไป
ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง 
 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 2 
มาตรฐานที่ 2,6 



๓๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
๕. พัฒนางานบัญชี 1. เพ่ือบันทึกบัญชีและ

จัดท าทะเบียนตามระบบ
ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ถูกต้องกับระบบ GFMIS 
2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่จัดท า
รายงานประจ าเดือน ทุก
ไตรมาส และรายงาน
ประจ าปีได้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
3. เพ่ือให้หน่วยงานต้น
สังกัด  ผู้บริหารสามารถ
ตรวจสอบก ากับติดตามได้  

- เอกสารการบัญชีมีความถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ 
- ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีผ่านเกณฑ์การประเมิน
ของกรมบัญชีกลาง 
 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 2 
มาตรฐานที่ 2,6 

๖. พัฒนางานพัสดุ
และสินทรัพย์ 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารงานด้านพัสดุให้
สามารถด าเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  
โปร่งใส  และถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 

- มีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
พัสดุฯ และจัดเก็บเอกสารด้าน
พัสดุให้มีความถูกต้องเป็นระบบ 
สามารถตรวจสอบได้ 
 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 2 
มาตรฐานที่ 2,6 

๗. พัฒนางาน
ควบคุมภายใน 

เพ่ือให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ 
 

- มีการจัดระบบการควบคุม
ภายในของ 4 กลุ่มงาน ให้มี
ระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 2 
มาตรฐานที่ 2,6 

๘. พัฒนางานนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล 

เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการและ
สารสนเทศ ทั้ง 4 กลุ่ม
บริหารงาน 

- มีการนิเทศการปฏิบัติงาน            
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
- มีการนิเทศการปฏิบัติงานตาม
โครงการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
- ร้อยละ 85 ของแผนงาน 
โครงการ ได้รับการนิเทศ ติดตาม
การปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 2 
มาตรฐานที่ 2,6 
 

๙. งานนิเทศ 
ติดตามประเมินผล
และรายงานผล 
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการและ
สารสนเทศ กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ ประจ าปีการศึกษา 
2560 

- มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
การด าเนินงานโครงการตาม
แผนงานของฝ่ายบริหารงาน
วิชาการร้อยละ 85 
 

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 1 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1,2 
ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 4 
กลยุทธ์ สพฐ.ข้อ 1,2,3,4,5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1, 2, 3, 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย.  
ข้อ 1,2,3,4, 5, 6 



๓๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
๑๐. งานแผนปฏิบัติ
การและสารสนเทศ
กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ 

เพ่ือพัฒนางานแผนปฏิบัติ
การและสารสนเทศ ของ
กลุ่มบริหารงานวิชาการให้
มีประสิทธิภาพ 

- มีแผนปฏิบัติการประจ าปี
แผนงานและงบประมาณ 
- มีรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน 1 เล่ม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 1 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1,2 
ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 4 
กลยุทธ์ สพฐ.ข้อ 1,2,3,4,5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1,2,3,4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย.  
ข้อ 1,2,3,4, 5, 6 

๑๑. งานแผนปฏิบัติ
การและสารสนเทศ
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

เพ่ือพัฒนางานแผนปฏิบัติ
การและสารสนเทศของ
กลุ่มบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

 

เชิงปริมาณ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 42 คน 
เชิงคุณภาพ 
- ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีบรรลุวัตถุประสงค์ใน
ภาพรวมร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 มีข้อมูลสารสนเทศ
ส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ที่
หลากหลายครบถ้วน   

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 3 
จุดเน้น สศศ. ข้อ2.1, 2.2, 
2.3, 2.4 
มาตรฐานที่ 3 (3.1) 
มาตรฐานที่ 6 (6.2) 
 

๑๒. งานนิเทศ 
ติดตามประเมินผล
และรายงานผล 
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

เพ่ือนิเทศ  ติดตาม  
ประเมินผลและรายงานผล 
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้
มีการนิเทศ  ติดตาม  
ประเมิน  และรายงานผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

เชิงปริมาณ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 42 คน 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 8๐ ได้รับการนิเทศ  
ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 3 
จุดเน้น สศศ. ข้อ2.1, 2.2, 
2.3, 2.4 
มาตรฐานที่ 3 (3.1) 
มาตรฐานที่ 6 (6.2) 

๑๓. โครงการ
พัฒนางานกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 

เพ่ือพัฒนางานบริหาร
ทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ  
- ภาระงาน 14 งาน  
เชิงคุณภาพ   
- ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ  80 มีความ
พึงพอใจให้บริการงานบริหาร
ทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1.1, 1.4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 2  
มาตรฐานที่ 2  

๑๔. งาน
แผนปฏิบัติการและ
สารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 

เพ่ือพัฒนางานแผนปฏิบัติ
การและสารสนเทศของ
กลุ่มบริหารงานทั่วไปให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 

- ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีบรรลุวัตถุประสงค์     
ในภาพรวมร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 มีข้อมูลสารสนเทศ
ส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ที่
หลากหลายครบถ้วน   

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1.1, 1.4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 2  
มาตรฐานที่ 2  



๓๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
๑5. งานอาคาร
สถานที่ 

1. เพ่ือจัดระบบดูแลรักษาตัว
อาคารสถานที่อย่างมีระบบ
แบบแผน มีอายุการใชง้านที่
คงทนถาวร สะอาดและมี
ความปลอดภัย 
2. สถานศึกษามีบรรยากาศที่
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และ
การจัดกิจกรรม  
3. เพ่ือใช้พลังงานอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่าโดยการ
สร้างค่านิยมและจิตใต้ส านึก
การใช้พลังงาน 

- ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง 
นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการให้บริการด้าน
อาคารสถานที่ที่สะอาด ปลอดภัย 
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
และผู้มารับบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1.1, 1.4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 2  
มาตรฐานที่ 2  

๑6. งานรักษา
ความปลอดภัย 

1. เพ่ือให้บุคลากรมีสว่นรว่ม
ในการปฏิบัตหิน้าที่เวรยาม 
รักษาความปลอดภัยทั้ง
กลางวันและกลางคืน 
2. เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นใน
สวัสดภิาพ ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

- ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง 
นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการให้บริการดูแล
รักษาด้วยระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1.1, 1.4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 2  
มาตรฐานที่ 2  

๑7. งาน
ยานพาหนะ 

๑. เพ่ือให้บริการยานพาหนะ
ในการด าเนนิกิจกรรมต่างๆ 
ของผู้เรียนและบุคคลากร  
๒. เพ่ือการบ ารุงรักษา
ยานพาหนะให้พร้อมใช้งาน 

- มีการให้บริการยานพาหนะที่
เพียงพอ และซ่อมบ ารุงรักษา
ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานและปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1.1, 1.4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 2  
มาตรฐานที่ 2  

๑8งาน
โสตทัศนูปกรณ์ 

1. เพ่ือให้มีอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ที่เพียงพอ
ต่อการจัดกิจกรรมและ
การจัดการเรียนการสอน 
2. เพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ให้
อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 

- ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ครู 
บุคลากร ได้รับบริการอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ที่เพียงพอต่อการ
จัดกิจกรรมและการจัดการเรียน
การสอน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1.1, 1.4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 2  
มาตรฐานที่ 2  
 

19. งานธุรการ
และสารบรรณ 

เพ่ือให้การด าเนินงานด้าน
เอกสารงานธุรการถูกต้อง 
รวดเร็ว เป็นระบบ สะดวก
ในการค้นหา และมี
ประสิทธิภาพ 

- เอกสารงานธุรการได้รับการ
จัดระบบท าให้สามารถให้บริการ
ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1.1, 1.4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 2  
มาตรฐานที่ 2  



๓๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
๒0. งานนิเทศ 
ติดตามประเมินผล
และรายงานผล 
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 

เพ่ือนิเทศ  ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผล 
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้มี
การนิเทศ  ติดตาม  
ประเมิน  และรายงานผล
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

- ร้อยละ 8๐ ได้รับการนิเทศ  
ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผล อย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1.1, 1.4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 2  
มาตรฐานที่ 2  

๒1. โครงการพัฒนา
กิจกรรม 5 ส 

1. เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการพัฒนาองค์กร
ร่วมกัน 
2. เพื่อให้อาคารสถานที่
ของศูนย์ฯ มีความสะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย มี
บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน
และได้มาตรฐาน 
 

เชิงปริมาณ 
- ครูและบุคลากรศูนย์ฯ จ านวน 
42 คน 
เชิงคุณภาพ 
- ครูและบุคลากร น ากิจกรรม 5 
ส มาสู่การปฎิบัติงานใน
ชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้ศูนย์ฯ มีความสะอาด
สะอาดปลอดภัย ได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1.1, 1.4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 2  
มาตรฐานที่ 2  
 
 

๒2. โครงการ
พัฒนางานศูนย์
ข้อมูลระบบ
สารสนเทศ 

1. วิเคราะห์งานเพ่ือจัดท า
เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศให้ครอบคลุม
การปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือให้ศูนย์ฯมีการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่
เป็นระบบ ครบถ้วน 
สามารถเข้าถึงข้อมูลและน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
- จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ของ ๔ 
กลุ่มงาน และสารสนเทศศูนย์ฯ  
เชิงคุณภาพ 
- มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็น
ประโยชน์เพียงพอต่อการน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนการสอน 
 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 4 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 ข้อที่ 
1.3 
จุดเน้นของ สพฐ.  
ด้าน ICT เพ่ือการศึกษา       
ข้อที่ 1 
ยุทธศาสตร์ สศศ. ข้อที่ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 2 
มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

กลยุทธ์ที่ 3 งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

1. งานสรรหา บรรจุ 
และแต่งตั้ง 

เพ่ือให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาจักรีสิรินธร ประจ า
จังหวัดนครนายก มีการสรร
หา การท าสัญญาจ้าง การ-
บรรจุ และแต่งตั้งครูและบุคล
กรทางการศึกษา และก าหนด
หน้าที่ และวิธีการด าเนินงาน 

 

เชิงปริมาณ 
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 42 คน 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรในศูนย์การศึกษา-
พิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ า
จังหวัดนครนายก ได้รับการ
สรรหา เลือกสรร ท าสัญญา
จ้าง ปฐมนิเทศ  การย้าย การ
สับเปลี่ยนอัตรา และก าหนด
หน้าที่ภาระงานได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 3 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4 
มาตรฐานที่ 3 (3.1) 
มาตรฐานที่ 6 (6.2) 

2. งานทะเบียน
ประวัติบุคลากร 

เพ่ือให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัด
นครนายก  มีระบบทะเบียน
ประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ของครู
และบุคลากรที่เป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 

 

เชิงปริมาณ 
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 42 คน 
เชิงคุณภาพ 
 - ร้อยละ 80 ศูนย์การศึกษา
พิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ า
จังหวัดนครนายก มีข้อมูล
ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์
ของครูและบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ มีความถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
 

ยุทธศาสตร์ สพฐ.  
ที ่4 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 3 
จุดเน้น สศศ. ส่วนที่ 2  
ข้อ 2.3, 2.4 
มาตรฐานที่ 3 (3.4) 
 
 

3. งานพัฒนาครู 
และบุคลากร 

เพ่ือให้ครูและบุคลกรศูนย์
การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร  
ประจ าจังหวัดนครนายก      
มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
น าความรู้และประสบการณ์ที่
ได้มาพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ 
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 42 คน 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ น าความรู้และ
ประสบการณ์มาพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 

ยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อ 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 4,5 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 3
จุดเน้น สศศ.   
ข้อ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 3 
มาตรฐาน ศกศ.นย.  
ข้อที่ 2 (2.2) 



๓๘ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

4. งานสวัสดิการครู
และบุคลากร 

เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานให้กับครูและ
บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
มหาจักรีสิรินธร  ประจ า
จังหวัดนครนายก 
 

เชิงปริมาณ 
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 42 คน 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรศูนย์ฯ ได้รับสวัสดิการ 
มีขวัญ และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 4, 5 
จุดเน้น สศศ. ส่วนที่ 2     
ข้อที่ 2.1 
มาตรฐานที่ 3 (3.1) 

5. งานวินัยและรักษา
วินัย 

1. เพ่ือให้ครูและบุคลากรมี
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัย  
แนวปฏิบัติของบุคลากรแต่ละ
ประเภท  
2. เพ่ือให้ครูและบุคลากร
สามารถปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้อง ไม่กระท าตนที่เป็นการ
ผิดวินัย 

เชิงปริมาณ 
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 42 คน 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากร สามารถปฏิบัติราชการ
ได้อย่างเต็มศักยภาพ เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 4, 5 
จุดเน้น สศศ. ส่วนที่ 2  
ข้อที่ 2.4 
มาตรฐานที่ 3 (3.4) 

6. งานพิจารณา
ความดีความชอบ 

เพ่ือให้การพิจารณาความดี
ความชอบ การเลื่อนขั้น
เงินเดือน ของข้าราชการ 
และพนักงานราชการ  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหา
จักรีสิรินธร ประจ าจังหวัด
นครนายก เป็นไปตาม
ระเบียบ  มีความยุติธรรม 
โปร่งใส 

เชิงปริมาณ 
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 42 คน 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากร ได้รับการพิจารณา
ความดีความชอบอย่างบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 4, 5 
จุดเน้น สศศ. ส่วนที่ 2  
ข้อที่ 2.4 
มาตรฐานที่ 3 (3.4) 

7. งานเครื่องราช- 
อิสริยาภรณ์ 

ข้าราชการ และพนักงาน
ราชการของศูนย์ฯได้รับการขอ
เสนอพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ตามคุณสมบัติที่
ก าหนดไว้ 
 

เชิงปริมาณ 
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 42 คน 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากร เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตาม
คุณสมบัติที่ก าหนดไว้ 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ สศฐ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 4, 5 
จุดเน้น สศศ. ส่วนที่ 2  
ข้อที่ 2.4 
มาตรฐานที่ 3 (3.4) 



๓๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

8. งานมาตรฐาน
วิชาชีพและวิทยฐานะ 

เพ่ือสร้างความก้าวหน้าแก่ครู 
และบุคลากรของศูนย์
การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิริน
ธร ประจ าจังหวัดนครนายก 
ในด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ             
วิทยฐานะ 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 42 คน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ได้รับการประเมินความก้าวหน้า 
ในด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ
วิทยฐานะมีขวัญ และก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ สศฐ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 5 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 4, 5 
จุดเน้น สศศ. ส่วนที่ 2  
ข้อที่ 2.1, 2.3, 2.4 
มาตรฐานที่ 2 (2.1) 

9. โครงการส่งเสริม
กระบวนการวิจัย     
เพ่ือพัฒนาการเรียน  
การสอน 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการวิจัย 
2. เพ่ือให้ครูมีการน า
กระบวนการวิจัยมาใช้ใน
พัฒนาการเรียนการสอน และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

เชิงปริมาณ 
- ครูและบุคลากร จ านวน 20 
คน มีการจัดท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนปี
การศึกษาละ 1 เรื่อง 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากร  มีการจัดท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน       
ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
- ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนได้
น ากระบวนการวิจัยมา
พัฒนาการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อ 1 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อ 2 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1, 2, 3 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 3 
มาตรฐาน ศกศ.นย.  
ข้อที่ 1, 3 

10. โครงการ
เสริมสร้างและพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงาน
บุคลากร 

1. เพื่อให้ครูและบุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ มี
ประสบการณ์ในการจัการ
ศึกษาส าหรับคนพิการ 
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรน า
แนวทางท่ีได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามภาระงานที่
ได้รับมอบหมาย 
3. เพ่ือให้ครูและบุคลากรมี
เจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้พิการ 

เชิงปริมาณ 
- ครูและบุคลากรของศูนย์
การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร 
ประจ าจังหวัดนครนายก 
จ านวน  ๔๒  คน   
เชิงคุณภาพ 
- ครูและบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อ 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ สศศ.  
ข้อ 4,5 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 3 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 3 
มาตรฐาน ศกศ.นย. ข้อที่ 
2 (2.2) 

 
 
 



๔๐ 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
1. งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1. เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ของศูนย์ฯ มีความรู้             
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ  
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  
2. เพ่ือให้ครูและบุคลากร
น าระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาไปใช้         
ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร 
สามารถน าระบบประกันคุณภาพไป
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 1 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1,2 
ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 2 
กลยุทธ์ สพฐ.  
ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6 
ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 4 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 
1,2,3,4,5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1,2,3,4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 1, 2, 
3, 4, 5, 6 

2. โครงการพัฒนา
ระบบนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการปฏิบัติงาน
ตามกระบวน 
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. เพ่ือพัฒนางานประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้เป็นระบบ 
2. เพ่ือให้มีระบบการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม   
การปฏิบัติงาน และ
รายงานผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ 
- นิเทศการปฏิบัติงานบุคลากร
ของศูนย์การศึกษาพิเศษมหา
จักรีสิรินธร ประจ าจังหวัด
นครนายก จ านวน ๒๑ คน ภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง 
- นิเทศการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง 
4 ฝ่าย ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
-  นิเทศการปฏิบัติการโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสละ ๑ 
ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
- ศูนย์ฯ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
การปฏิบัติงาน และรายงานผลการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน ท าให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามที่ก าหนด และมี
ประสิทธิภาพครูและบุคลากร
ปฏิบัติงานเป็นระบบจนเกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 2, 3 
กลยุทธ์ สพฐ.  
ข้อ 1, 2, 3, 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย.  
ข้อ 2, 4 
มาตรฐาน 2 ,4 
 

 
 
 
 
 



๔๑ 
 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

1. โครงการพัฒนางาน
บริหารงานวิชาการ 

 เพ่ือพัฒนาการบริหาร 
งานวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
- งานตามโครงสร้างของงาน
บริหารงานวิชาการ จ านวน  12 
โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- บริหารงานวิชาการ สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนพิการและ
บุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 1 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1, 2 
ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 2 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1, 2, 3, 
4, 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1,2,3,4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 1, 
2, 3, 4, 5, 6 

๒. งานบริการ
ช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (EI)และ
เตรียมความพร้อมที่
ศูนย ์

๑. ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ครูผู้สอนมีความรู้ 
ความเข้าใจ
ความสามารถในการ
พัฒนาและสามารถ
น าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาจักรีสิรินธร ประจ า
จังหวัดนครนายกมี
หลักสูตรที่เหมาะสม 
 

- ผู้เรียน ร้อยละ 80 ได้รับบริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มตาม
กระบวนการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม 7 ขั้นตอน 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและผ่านการประเมิน ใน 3 
ด้าน คือ ทักษะการเรียนรู้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา
ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมจากครู 
- ผู้เรียน ร้อยละ 80 ได้รับการ
ประเมินความก้าวหน้า ทบทวน 
อย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องมือ วิธีการ
วัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 5 
มาตรฐาน 3 
 

๓. งานบริการ
ช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (EI) และ
เตรียมความพร้อม              
ที่บ้าน 

1. ผู้เรียนได้รับบริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ตามกระบวนการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพและ
เตรียมความพร้อม 7 
ขั้นตอน 
2. ผู้เรียนมีพัฒนาการที่
ดีขึ้นตามท่ีก าหนดไว้ใน
แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP, IFSP) 

- ผู้เรียนร้อยละ 8๐ ได้รับบริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มตาม
กระบวนการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และเตรียมความพร้อม 7 ขั้นตอน  
- ผู้เรียนร้อยละ 8๐ มีพัฒนาการที่
ดีขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP, IFSP) 

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 5 
มาตรฐาน 3 
 



๔๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

๔. งานส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการ
เรียนร่วม การ
จัดการศึกษาใน
ห้องเรียนคู่ขนาน 

เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม
และให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการด าเนินงาน
การจัดการเรียนรวมใน
จังหวัดนครนายก 
 

- ครูผู้สอน ในโรงเรียนเรียนรวม 
ร้อยละ 80 สามารถจัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนานักเรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 5 
มาตรฐาน 3 

๕. พัฒนางาน
ทะเบียนนักเรียน 

1. เพ่ือพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนนักเรียนของ
ศูนย์ฯ ให้มีความชัดเจน
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
2. เพ่ือจัดเก็บรักษา 
เอกสารหลักฐานให้เป็น
ระบบสะดวกต่อการ
น าไปใช้ 

- ระบบงานทะเบียนนักเรียนของ
ศูนย์มีความชัดเจนถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน และจัดเก็บรักษาเอกสาร
หลักฐานอย่างเป็นระบบ สะดวก
ต่อการใช้ประโยชน์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 5 
มาตรฐาน 3 
 

๖. งานวัดผล
ประเมินผล 

1. เพื่อวิเคราะห์ สรุป
ผลสัมฤทธิ์ตามแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลการร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
2. เพื่อพัฒนาเอกสาร 
และแบบฟอร์มที่ใช้ใน
การวัดผลและ
ประเมินผลของผู้เรียน 

 

- มีการสรุปผลการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนร้อยละ 100 
- มีเอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ใน
การวัดผลและประเมินผลของ
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับคู่มือหลักสูตร                 
การให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ ศูนย์ฯ 
ของส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ และตรงกับ              
ความต้องการในการเก็บข้อมูลของ
ครูผู้สอนทุกท่าน 

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 1 
มาตรฐาน 1 
 

๗. งานบริการสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษา 
(ระบบคูปอง
การศึกษา) 

เพ่ือจัดหาสิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษาให้แก่
นักเรียนพิการตรงตาม
ความต้องการพิเศษที่
ระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP)  
 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ ๘๐ ผู้เรียนที่รับบริการที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษและนักเรียนที่
เรียนในโรงเรียนเรียนร่วม ทั้ง 9 
ประเภท ความพิการ ที่สังกัดในเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต
พ้ืนที่มัธยมศึกษา ในจังหวัด
นครนายก  จ านวน    ๔51  คน  
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 1 
มาตรฐาน 1 
 



๔๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพตามที่
ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบ ุคคล ( IEP) ของตนเอง 
เมื่ อได้ รับบริการสื่ อ  สิ่ งอ านวย
ความสะดวก และการช่วยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษา   

๘. งานให้ค าปรึกษา 
แนะแนว และส่งต่อ 

1. เพื่อให้ค าปรึกษา 
แนะน าด้านการศึกษา 
ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์  สังคมหรือ
ด้านอาชีพส าหรับเด็ก
พิการแก่ผู้ปกครองและ        
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. เพ่ือประสานส่งต่อ
ผู้เรียนพิการไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. เพ่ือนิเทศติดตามผล
การส่งต่อผู้เรียน 

- ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองหรือ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียนพิการ 
ได้รับแนะน าแนวทางในการพัฒนา
ผู้เรียน  
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ
การส่งต่อและนิเทศติดตามผลการ
ส่งต่อผู้เรียนไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 1 
มาตรฐาน 1 
 

๙. งานจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กเจ็บป่วย
เรื้อรังในโรงพยาบาล 

ผู้เรียนที่มีภาวะเจ็บป่วย
เรื้อรัง ที่รับการรักษาใน
โรงพยาบาลภายในจังหวัด
นครนายกได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล 

- ผู้เรียนที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังที่
รับการรักษาในโรงพยาบาลภายใน
จังหวัดนครนายก ร้อยละ 8๗  
ได้รับบริการทางการศึกษาจาก
ศูนย์ฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 1,2 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1.1,1.2 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 3.3 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 1 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 5 
มาตรฐาน 1 

๑๐. โครงการพัฒนา
ครูและบุคลากรด้าน
การให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
(EI) และเตรียมความ
พร้อม 

๑.เพ่ือให้ครูและบุคลากร
มีความรู้ความใจใน
กระบวนการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
(EI) และเตรียมความ
พร้อมผู้พิการ 
2. เพ่ือให้ครูและบุคลากร
สามารถจัดการเรียนการ
สอนตามข้ันตอนการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะ

เชิงปริมาณ 
- ครูผู้สอนของศูนย์ฯ จ านวน  20  
คน 
- นักเรียนที่รับบริการที่ศูนย์ฯ 
จ านวน ๙๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- ครูและบุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถจัดการเรียนการ
สอนตามข้ันตอนการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม(EI) และ

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 5 
มาตรฐาน 3 
 



๔๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

แรกเริ่ม(EI) และเตรียม
ความพร้อมอย่างเป็น 
ระบบ 
3.เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ    
การพัฒนาตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล
และแผนการจัดการ   
ศึกษาเฉพาะครอบครัว 

เตรียมความพร้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพท าให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการเต็มศักยภาพของแต่ละ
บุคคลตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลและแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะครอบครัว 

 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
1. โครงการพัฒนางาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

เพ่ือพัฒนางานบริหาร
ทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ  
- ภาระงาน 14 งาน  
เชิงคุณภาพ   
- ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ  80 มีความ
พึงพอใจให้บริการงานบริหารทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1.1,1.4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 2  
มาตรฐานที่ 2  

๒. งานประชาสัมพันธ์
ชุมชน เครือข่าย และ
วิเทศสัมพันธ์ 

เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้าใจ และความสัมพันธ์
อันดีระหว่างศูนย์ฯ กับ
ชุมชน 

- ชุมชนมีความเข้าใจ และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาส าหรับคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1.1,1.4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 2  
มาตรฐานที่ 2  

๓. งานประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ 

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
การด าเนินงาน และ
กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ 
สู่สาธารณชน 

- มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1.1,1.4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 2  
มาตรฐานที่ 2  

๔. งานระดมทุนและ
ทรัพยากร 

เพ่ือระดมทรัพยากรจาก
คณะครู  ผู้ปกครอง  
หน่วยงาน  องค์กรภาครัฐ 
และเอกชน เพ่ือสนับสนุน
การจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้เรียนให้เพียงพอ และ
เหมาะสม 

- ศูนย์ฯ ได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้เรียนให้เพียงพอ และเหมาะสม 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1.1, 1.4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 2  
มาตรฐานที่ 2  



๔๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
๕. งานการประชุม
คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาส าหรับ              
คนพิการ 

เพ่ือให้คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการจังหวัด
นครนายก มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมสนับสนุน การ
บริหารจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการและการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

- มีการประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการจังหวัดนครนายกปีละ1 ครั้ง 
- มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
จ านวน 1 เล่ม 
- สามารถด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1,2 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 6 
จุดเน้นของ สศศ.          
ด้านบริหารจัดการ  
ข้อที่ 3.2 
กลยุทธ์ ศกศ.นย.  
ข้อ 5 
มาตรฐานที่ 2 
 

๖. โครงการพัฒนา 
และฝึกอบรมผู้ดูแล
คนพิการ บุคลากร 
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือให้ผู้ดูแล คนพิการ 
บุคลากร และผู้ที่
เกี่ยวข้อง มีความรู้มี
ทักษะ ประสบการณ์ใน
การช่วยเหลือคนพิการ 

เชิงปริมาณ 
- ผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้อง ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัด
นครนายก จ านวน 20  คน 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าความรู้ไป
พัฒนาคนพิการ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 1 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ สศศ.ข้อ 1 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 4 
มาตรฐาน 3 
 

๗. โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ
โดยครอบครัวและ
ชุมชน 

เพ่ือให้นักเรียนที่รับบริการ
ที่บ้านได้รับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการโดย
ครอบครัวและชุมชนให้มี
คุณภาพและเป็นระบบ 
โดยครอบครัว         และ
ชุมชนมีส่วนร่วม 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนที่รับบริการที่บ้านจ านวน 
๔ ครอบครัว ได้รับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัว
และชุมชน 
- ชุมชนและภาคีเครือข่าย จ านวน 
๒๐ คน มีส่วนร่วมในการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนที่รับบริการที่บ้าน
ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ              
คนพิการโดยครอบครัวและ
ชุมชนให้มีคุณภาพและเป็น
ระบบ โดยครอบครัวและ 
ชุมชนมีส่วนร่วม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 2 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1,2 
กลยุทธ์ สศศ.ข้อ 1,5 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 1, 6 
มาตรฐาน 1, 3 
 



๔๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
๘. โครงการพัฒนา
งานประชาสัมพันธ์สู่
ชุมชน 

เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของศูนย์
การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิ
รินธร ประจ าจังหวัด
นครนายก สูส่าธารณชน 

 เชิงปริมาณ 
- การประชาสัมพันธ์โดยหอ-
กระจายข่าว จ านวน ๑๐ ครั้ง 
- การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑๐ ป้าย 
- การจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๖  ฉบับ 
- การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์   จ านวน 
๑,๐๐๐ ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง องค์กร 
หน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 1, 4, 6 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1.1, 1.4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 6  
มาตรฐานที่ 2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

ตอนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปขีองศูนย์การศึกษาพิเศษ 

๑.๑  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ของศูนย์การศึกษาพิเศษ              
มหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก 

 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

1. งานห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ 
 
 
 

1. ผู้เรียน ครู บุคลากร 
ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ
ร้อยละ 90 ได้เข้าใช้บริการ
ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้
ในการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

2. ผู้เรียน ครู บุคลากร 
ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ
ร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการ
ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ 

1. ผู้เรียน ครู บุคลากร 
ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ
ร้อยละ 95 ได้เข้าใช้บริการ
ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้
ในการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 
2. ผู้เรียน ครู บุคลากร 
ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ
ร้อยละ 85 มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการ
ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 1 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1,2 
ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 2 
กลยุทธ์ สพฐ.  
  ข้อ 1,2,3,4,5,6 
ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 4 
กลยุทธ์ สพฐ.  
  ข้อ 1,2,3,4,5 
จุดเน้น สศศ.  
   ข้อ 1,2,3,4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย  
  ข้อ 1,2,3,4,5,6 

2. กิจกรรมวันส าคัญ เชิงปริมาณ 
 ผู้เรียนสับเปลี่ยนหมุนเวียน
กันมารับบริการที่ศูนย์ฯ 
จ านวน 7๙ คน 
เชิงคุณภาพ 
   ผู้เรียน ร้อยละ 80 ได้
เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
สามารถท ากิจกรรมและ
ปรับตัวเข้ากับในกิจกรรม
วันส าคัญต่างๆได้ 
 
 

เชิงปริมาณ 
 ผู้เรียนสับเปลี่ยนหมุนเวียน
กันมารับบริการที่ศูนย์ฯ 
จ านวน 7๙ คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียน ร้อยละ 95 ได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของวัน
ส าคัญ 
2. ผู้เรียน ร้อยละ 83 รู้จัก
วันส าคัญพร้อมทั้งสามารถ
ปฏิบัติตนในวันส าคัญได้
อย่างถูกต้อง และปรับตัว
อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ ข้อ 5 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ ข้อ 6 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 1 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 1 
มาตรฐานที่ 1,3 



๔๘ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

3. กิจกรรมธาราบ าบัด เชิงปริมาณ 
-ผู้เรียนที่มารับบริการที่
ศูนย์ฯ จ านวน 20 คน 
เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถทรงตัว
และควบคุมการเคลื่อนไหว
ในน้ า ร่วมทั้งปรับตัวกับ
สภาพแวดล้อมและท า
กิจกรรมกลุ่มได้ 

เชิงปริมาณ 
-ผู้เรียนที่มารับบริการ                 
ที่ศูนย์ฯ จ านวน 20 คน 
เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ ๙๐.๙๖ ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
ทรงตัวและควบคุมการ
เคลื่อนไหวในน้ า ร่วมทั้ง
ปรับตัวกับสภาพแวดล้อม
และท ากิจกรรมกลุ่มได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ ๑ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ ๒ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ ๑ 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ ๑ 
มาตรฐานที่ ๑ (๑.1,๑.๒) 

4. กิจกรรมนันทนาการ
เพ่ือน้อง 

เชิงปริมาณ 
     ผู้เรียนสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันมารับบริการที่
ศูนย์ฯ จ านวน 7๙ คน  
เชิงคุณภาพ 
     ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
พัฒนาการด้านทักษะ
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะ
กล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะทาง
สังคม ทักษะการรับรู้และ
การแสดงออกทางภาษาที่
ดีขึ้น มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้อ่ืนอารมณ์สุขสนุกสนาน
และอารมณ์สุขสงบ และ             
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

เชิงปริมาณ 
     ผู้เรียนสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันมารับบริการ          
ที่ศูนย์ฯ จ านวน 101 คน 
เชิงคุณภาพ 
     ร้อยละ 86 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีพัฒนาการด้าน
ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะ
ทางสังคม ทักษะการรับรู้
และการแสดงออกทาง
ภาษาที่ดีขึ้น มีปฏิสัมพันธ์             
ที่ดีกับผู้อ่ืนอารมณ์สุข
สนุกสนานและอารมณ์           
สุขสงบ และมีส่วนร่วม               
ในการท ากิจกรรมและน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ ข้อ 1 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ ข้อ 1 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 1 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 1 
มาตรฐานที่ 1 

5. กิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมจรยิธรรม 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนที่มารับบริการที่ 

ศูนย์ จ านวน 40 คน เข้า
ร่วมกิจกรรม โดยมีครูและ
บุคลากรที่รับผิดชอบ 20คน 

 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนที่มารับบริการที่ 

ศูนย์ จ านวน 40 คน เข้า
ร่วมกิจกรรม โดยมีครูและ
บุคลากรที่รับผิดชอบ 20คน 

 
 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ ข้อ 1,2 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ ข้อ 1 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 1 
 
 



๔๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
 - ผู้เรียน ร้อยละ 85   
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
เรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
- ผู้เรียน ร้อยละ 85 
สามารถปรับตัวร่วมกับผู้อ่ืน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

เชิงคุณภาพ 
 - ผู้เรียน ร้อยละ 90             
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
เรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
- ผู้เรียน ร้อยละ 90 
สามารถปรับตัวร่วมกับผู้อ่ืน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

จุดเน้น สศศ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 1 
มาตรฐานที่ 1 

6. กิจกรรมสวนบ าบัด เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนที่รับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ จ านวน 
79  คน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
พัฒนาการที่ดีข้ึนจากการ
ได้รับประสบการณ์เรียนรู้
ผ่านธรรมชาติ 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนที่รับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ จ านวน 
101  คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนร้อยละ 85 มี
พัฒนาการที่ดีข้ึนจากการ
ได้รับประสบการณ์เรียนรู้
ผ่านธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ ๑ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ ๒ 
 จุดเน้น สศศ. ข้อ ๑ 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ ๑ 
มาตรฐานที่ ๑  

7. กิจกรรมกีฬาบอคเซีย เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่มีความบกพร่อง               
ทางร่างกาย หรือการ
เคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 
จ านวน ๘ คน  
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนจะได้มี
ประสบการณ์ในการเข้าร่วม
การแข่งขัน 
๒. นักเรียนมีทักษะใน          
การเล่นกีฬาบอคเชีย 
สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน
ในรายการต่างๆได้ 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย หรือการ
เคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 
จ านวน ๘ คน  
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีประสบการณ์
ในการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาบอคเซีย ณ จังหวัด
นครนายก และ จังหวัด
สุพรรรณบุรี 
๒. นักเรียนร่วมการแข่งขัน
กีฬาบอคเชีย ตามรายการ 
BC1 และ BC 3 โดยได้รับ
รางวัลเหรียญทอง จ านวน           
2 เหรียญ และเหรียญ
ทองแดง จ านวน 4 เหรียญ 

ยุทธศาสตร์ สพฐ ข้อ ๑ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 1 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 1 
มาตรฐานที่ 1,๓ 



๕๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

 8. กิจกรรมเยี่ยมบา้น
ผู้เรียนที่มารับบริการที่
ศูนย์ฯ 

 ผู้เรียนที่รับบริการที่ศูนย์ฯ
ได้รับการเยี่ยมบ้านและดูแล
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 
ตามความเป็นจริงและมี
ข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียน
สามารถช่วยเหลืออย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

ผู้เรียนที่รับบริการที่ศูนย์ฯ 
ได้รับการเยี่ยมบ้านและ                 
ดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 
ตามความเป็นจริงและข้อมูล 
พ้ืนฐานของนักเรียนสามารถ
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง ร้อยละ 87.13 

ยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อ 1,๒  
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 1 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1 
มาตรฐานที่ 1,๓ 

9. กิจกรรมสิ่งอ านวย
ความสะดวกและกาย
อุปกรณ ์

เชิงปริมาณ 
 นักเรียนพิการที่รับบริการ
ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษมหา
จักรีสิรินธร ประจ าจังหวัด
นครนายก จ านวน  ๔  คน 
เชิงคุณภาพ 
    ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม
โครงการ ได้รับการสนับสนุน 
สิ่งอ านวยความสะดวกและ
กายอุปกรณ์ 

เชิงปริมาณ 
 นักเรียนพิการที่รับบริการ
ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษมหา
จักรีสิรินธร ประจ าจังหวัด
นครนายก จ านวน  ๔  คน 
เชิงคุณภาพ 
  ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ ได้รับการสนับสนุน 
สิ่งอ านวยความสะดวกและ
กายอุปกรณ์ 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ ข้อ 2 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ข้อ 1 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 1 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 1,5 
มาตรฐานที่ 1,2 

10. กิจกรรมทุนคุณพุ่ม  1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน 
มีพัฒนาด้านการศึกษาและ
พัฒนาสมรรถภาพ ดีขึ้น 
ตามสภาพความพิการ 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา 
2. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ผู้เรียน มีพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
สมรรถภาพ ดีขึ้น ตาม
สภาพความพิการ 

ยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อ 1,๒  
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 1 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1 
มาตรฐานที่ 1,๓ 

11. กิจกรรมสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่อนุบาล
จนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

1. ผู้เรียนที่รับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ร้อยละ 
100 ได้รับเครื่องแบบ
นักเรียน หนังสือเรียน  และ
อุปกรณ์การเรียน 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้
ประสบการณ์ตรงและร่วม
กิจกรรมในโครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ท ากิจกรรม
และปรับตัวอยู่ในสังคม
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

1. ผู้เรียนที่รับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ร้อยละ 
100 ได้รับเครื่องแบบ
นักเรียน หนังสือเรียน  และ
อุปกรณ์การเรียน 
2.ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้
ประสบการณ์ตรงและร่วม
กิจกรรมในโครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ท ากิจกรรม
และปรับตัวอยู่ในสังคม
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ ๑ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ ๒ 
จุดเน้น สศศ. ข้อ ๑ 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ ๑ 
มาตรฐานที่ ๑  



๕๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

๑๒. งานอนามัยและ
โภชนาการ 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนที่มารับบริการที่ศูนย์ฯ
จ านวน 79 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
เพ่ือเสริมสร้างสุขนิสัยใน  
การบริโภคอาหารรวมถึงการ
จัดรายการอาหารประจ าวัน
และควบคุมการจัดอาหารให้
เป็นไปตามหลักโภชนาการ
เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนที่มารับบริการที่ศูนย์ฯ
จ านวน 101 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้
บริโภคอาหารตามหลัก
โภชนาการ ส่งผลให้ผู้เรียน 
มีสุขภาพอนามัยที่ดี 

ยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อ 1,๔  
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ ศกศ.นย.ข้อ 1,5 
จุดเน้น สศศ.  
ข้อ 1.1, 2.2, 3.3 
มาตรฐานที่ 1 (1.2)  
มาตรฐานที่ 2 (2.3) 

13. กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพอนามัย 

เชิงปริมาณ 
 -  นักเรียนพิการที่รับ
บริการที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษมหาจักรีสิรินธร 
ประจ าจังหวัดนครนายก 
จ านวน  ๖๘  คน 
-  ผู้ปกครองนักเรียนพิการที่
รับบริการที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษมหาจักรีสิรินธร 
ประจ าจังหวัดนครนายก   
จ านวน  ๖๘  คน 
- บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษมหาจักรีสิรินธร 
ประจ าจังหวัดนครนายก 
จ านวน ๔๒ คน 
 

เชิงปริมาณ 
 -  นักเรียนพิการที่รับ
บริการที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษมหาจักรีสิรินธร 
ประจ าจังหวัดนครนายก 
จ านวน  101  คน 
-  ผู้ปกครองนักเรียนพิการที่
รับบริการที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษมหาจักรีสิรินธร 
ประจ าจังหวัดนครนายก   
จ านวน  101  คน 
- บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษมหาจักรีสิรินธร 
ประจ าจังหวัดนครนายก 
จ านวน 45 คน 

ยุทธศาสตร์ สพฐ.  
ข้อ 1,๔  
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 1,5 
จุดเน้น สศศ.  
ข้อ 1.1,2.2,3.3 
มาตรฐานที่ 1 (1.2)  
มาตรฐานที่ 2 (2.3) 

14. โครงการห้องสมุด
เคลื่อนที่ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 90 นักเรียน
จ านวน 30 คน  
ครูจ านวน 11 คน และ
บุคลากรจ านวน 30 คน 
 มีนิสัยรักการอ่านเพิ่มข้ึน 
2. ร้อยละ 90 นักเรียน
จ านวน 30 คน ครูจ านวน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 95 นักเรียน
จ านวน 30 คน  
ครูจ านวน 11 คน และ
บุคลากรจ านวน 30 คน 
 มีนิสัยรักการอ่านเพิ่มข้ึน 
2. ร้อยละ 95 นักเรียน
จ านวน 30 คน ครูจ านวน 

สนองกลยุทธ์  สศศ. กล
ยุทธ์ ข้อที่ 1 ,1.1,1.2 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1,2 
สนองกลยุทธ์ ศกศ.นย. 
กลยุทธ์ที่ 1 
มาตรฐานที่ 1,3 
 



๕๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

11 คน และบุคลากรจ านวน 
30 เข้าถึงบริการของ
ห้องสมุด 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   มีการให้บริการห้องสมุด
เคลื่อนที่ขึ้น 2 จุด เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าถึงบริการ
อย่างเหมาะสมกับสภาพ
ความพร้อมของศูนย์ฯ 

11 คน และบุคลากร
จ านวน 30 เข้าถึงบริการ
ของห้องสมุด 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   มีการให้บริการห้องสมุด
เคลื่อนที่ขึ้น 2 จุด เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าถึงบริการ
อย่างเหมาะสมกับสภาพ
ความพร้อมของศูนย์ฯ 

15. โครงการ เปิดบ้าน
วิชาการ 

 เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนที่มารับบริการที่
ศูนย์ฯ จ านวน ๔๐ คน                                                                    
- ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน ๔๒ คน 
 เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนพิการได้แสดงออก
ถึงความรู้ความสามารถตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
- ครู และบุคลากรมีโอกาส 
ได้เผยแผ่ผลงานทางวิชาการ
สู่สาธารณชน 

 เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนที่มารับบริการที่
ศูนย์ฯ จ านวน ๔๐ คน                                                                    
- ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน ๔๒ คน 
 เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนพิการได้แสดงออก
ถึงความรู้ความสามารถตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
- ครู และบุคลากรมีโอกาส 
ได้เผยแผ่ผลงานทางวิชาการ
สู่สาธารณชน 

สนองกลยุทธ์ สศศ. 
กลยุทธ์ ข้อที่ 1 ,3 
สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
กลยุทธ์ที่ 1,2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
กลยุทธที่ 1  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
กลยุทธที่ 2 
สนองกลยุทธ์ ศกศ.นย. 
กลยุทธ์ที่ 1,2,3 
มาตรฐานที่ 1,3 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

1. โครงการพัฒนางาน
กลุ่มบริหารแผนงาน
และงบประมาณ 

เชิงปริมาณ 
ภาระงานจ านวน 7 งาน 
เชิงคุณภาพ  
การปฏิบัติงานของกลุ่ม
บริหารงานแผนงานและ
งบประมาณ สามารถ
บริการครู  บุคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 

เชิงปริมาณ 
ภาระงานจ านวน 7 งาน 
เชิงคุณภาพ  
การปฏิบัติงานของกลุ่ม
บริหารงานแผนงานและ
งบประมาณ สามารถบริการ
ครู  บุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้เกี่ยวข้อง 
มีความพึงพอใจ 

ยุยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 2 
มาตรฐานที่ 2,6 
 



๕๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

2. กิจกรรมพัฒนางาน
แผนปฏิบัติการและ
สารสนเทศ 

- มีแผนปฏิบัติการประจ าปี
แผนงานและงบประมาณ 
- มีรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งาน 1 เล่ม 

- มีแผนปฏิบัติการประจ าปี
แผนงานและงบประมาณ 
- มีรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน 1 เล่ม 
 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 2 
มาตรฐานที่ 2,6 

3. กิจกรรมพัฒนางาน
แผนงานและจัดตั้ง
งบประมาณ 

- มีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จ านวน 1 เล่ม  
- มีแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของศูนย์ 1 เล่ม 
- มีปฏิทินแผนปฏิบัติงาน
ของศูนย์ 1 เล่ม 
- มีการวางแผนการจัดตั้ง
งบประมาณปีละ 1 ครั้ง  
- มีการจัดท ารายงานผล
การใช้งบประมาณ               
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
- มีรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน 1 เล่ม 

- มีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จ านวน 1 เล่ม  
- มีแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของศูนย์ 1 เล่ม 
- มีปฏิทินแผนปฏิบัติงานของ
ศูนย์ 1 เล่ม 
- มีการวางแผนการจัดตั้ง
งบประมาณปีละ 1 ครั้ง  
- มีการจัดท ารายงานผลการ
ใช้งบประมาณ ไตรมาสละ 1 
ครั้ง 
- มีรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน 1 เล่ม 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 2 
มาตรฐานที่ 2,6 
 

4.  กิจกรรมพัฒนางาน
การเงิน 

การบริหารงานด้าน
งบประมาณของศูนย์ฯ มี
ความถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบของระทรวงการคลัง 

การบริหารงานด้าน
งบประมาณของศูนย์ฯ มี
ความถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบของระทรวงการคลัง 
 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 2 
มาตรฐานที่ 2,6 

5. กิจกรรมพัฒนางาน
บัญชี 

1.เอกสารการบัญชีมีความ
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
สามารถตรวจสอบได้ 
2.ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีผ่าน
เกณฑ์การประเมินของ
กรมบัญชีกลาง 

1.เอกสารการบัญชีมีความ
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถ
ตรวจสอบได้ 
2.ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีผ่าน
เกณฑ์การประเมินของ
กรมบัญชีกลาง 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 2 
มาตรฐานที่ 2,6 

6. กิจกรรมพัฒนางาน
พัสดุและสินทรัพย์ 

มีการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุฯ และจัดเก็บ
เอกสารด้านพัสดุให้มีความ
ถูกต้องเป็นระบบ สามารถ
ตรวจสอบได้ 

มีการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุฯ และจัดเก็บ
เอกสารด้านพัสดุ   มีความ 
ถูกต้องเป็นระบบ สามารถ
ตรวจสอบได้ 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 2 
มาตรฐานที่ 2,6 



๕๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

7. กิจกรรมพัฒนางาน
ควบคุมภายใน 

มีการจัดระบบการควบคุม
ภายในของ 4 กลุ่มงาน ให้
มีระบบการควบคุมภายในที่
มีประสิทธิภาพ 
 

จัดระบบการควบคุมภายใน
ของ 4 กลุ่มงาน มีระบบการ
ควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 2 
มาตรฐานที่ 2,6 

8. กิจกรรมพัฒนางาน
นิเทศ ติดตามประเมินผล 
และรายงานผล 

- มีการนิเทศการปฏิบัติงาน
ตามภาระงานทุกงาน ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
- มีการนิเทศการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ ไตรมาสละ 1 
ครั้ง 
- ร้อยละ 85 ของแผนงาน 
โครงการ ได้รับการนิเทศ 
ติดตามการปฏิบัติงาน 

- มีการนิเทศการปฏิบัติงาน
ตามภาระงานทุกงาน ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง และมีการ
นิเทศติดตามเป็นรายเดือน 
- มีการนิเทศการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ ไตรมาสละ 1 
ครั้ง และมีการนิเทศติดตาม
เป็นรายเดือน 
- ร้อยละ 90 ของแผนงาน 
โครงการ ได้รับการนิเทศ 
ติดตามการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 2 
มาตรฐานที่ 2,6 
 

9. งานนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลและ             
รายงานผล กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

เชิงปริมาณ  
  โครงการตามโครงสร้าง 
ของฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
จ านวน 7 โครงการ 12 งาน 
เชิงคุณภาพ   
  มีการนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการตามแผนงานของ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ร้อยละ 85 

เชิงปริมาณ  
  โครงการตามโครงสร้าง     
ของฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
จ านวน 7 โครงการ 12 งาน 
เชิงคุณภาพ   
  มีการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ
การด าเนินงานโครงการตาม
แผนงานของฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ ครบทุกกิจกรรม               
คิดเป็นร้อยละ 100 

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 1 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1,2 
ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 2 
กลยุทธ์ สพฐ.  
  ข้อ 1,2,3,4,5,6 
จุดเน้น สศศ.  
   ข้อ 1,2,3,4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย  
  ข้อ 1,2,3,4,5,6 

10. งานแผนปฏิบัติการ
และสารสนเทศกลุ่มงาน
บริหารวิชาการ 

เชิงปริมาณ  
  แผนปฏิบัติการประจ าปี
ของกลุ่มงานบริหารงาน
วิชาการ จ านวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ   
  มีการด าเนินงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติ
งาน ร้อยละ 85 
 

เชิงปริมาณ  
  แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
จ านวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ   
  มีการด าเนินงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติงานทุกงาน/
โครงการ(7 โครงการ 12 งาน) 
คิดเป็นร้อยละ 100 

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 1 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1,2 
ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 2 
กลยุทธ์ สพฐ.  
  ข้อ 1,2,3,4,5 
ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 4 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1,2,3,4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย  
  ข้อ 1,2,3,4,5,6 



๕๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

11. งานแผนปฏิบัติการ
และสารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 42 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี
บรรลุตามวัตถุประสงค์ใน
ภาพรวมร้อยละ 80 
2. ร้อยละ 80 มีสารสนเทศ
ส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์
ที่หลากหลายครบถ้วน   

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 4๕ คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ในภาพรวม
ร้อยละ ๑๐๐ 
2. ร้อยละ ๑๐๐ มีสารสนเทศ
ส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์  
ที่หลากหลายครบถ้วน   

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 3 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 
2.1,2.2,2.3,2.4 
มาตรฐานที่ 3 (3.1) 
มาตรฐานที่ 6 (6.2) 
 

12.งานนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลและ  
รายงานผล กลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 42 คน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 8๐ ได้รับการนิเทศ  
ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล อย่างต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 4๕ คน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 8๐ ได้รับการนิเทศ  
ติดตาม ประเมินผลและ     
รายงานผล อย่างต่อเนื่อง  

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 3 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 3 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 
2.1,2.2,2.3,2.4 
มาตรฐานที่ 3 (3.1) 
มาตรฐานที่ 6 (6.2) 
 

13. โครงการพัฒนา
งานกลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 

เชิงปริมาณ  
  ภาระงาน 14 งาน  
เชิงคุณภาพ   
   ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ  80 
มีความพึงพอใจให้บริการ 

เชิงปริมาณ  
  ภาระงาน 14 งาน  
เชิงคุณภาพ   
   ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ  ๑๐๐ 
มีความพึงพอใจให้บริการงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1.1,1.4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 2  
มาตรฐานที่ 2  
 

14.งานแผนปฏิบัติการ
และสารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 

1. ผลการด าเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติการประจ าปี               
บรรลุตามวัตถุประสงค์                  
ในภาพรวมร้อยละ 80 
2. ร้อยละ 80 มีข้อมูล
สารสนเทศส าหรับการ
น าไปใช้ประโยชน์ที่
หลากหลายครบถ้วน   

1. ผลการด าเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติการประจ าปี               
บรรลุตามวัตถุประสงค์                  
ในภาพรวมร้อยละ 80 
2. ร้อยละ 80 มีข้อมูล
สารสนเทศส าหรับการน าไปใช้
ประโยชน์ที่หลากหลาย
ครบถ้วน   
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1.1,1.4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 2  
มาตรฐานที่ 2  



๕๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

15. งานอาคารสถานที่ ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง 
นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง             
มีความพึงพอใจในการ
ให้บริการด้านอาคารสถานที่ 
ที่สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
และผู้มารับบริการ 

ร้อยละ 85 ของผู้ปกครอง 
นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง             
มีความพึงพอใจในการ
ให้บริการด้านอาคารสถานที่ 
ที่สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
และผู้มารับบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1.1,1.4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 2  
มาตรฐานที่ 2  

16. งานรักษาความ
ปลอดภัย 

ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง 
นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
มีความพึงพอใจในการ
ให้บริการดูแล รักษาด้วย
ระบบรักษาความปลอดภัย
ที่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 96.91 ของผู้ปกครอง 
นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง             
มีความพึงพอใจในการให้ 
บริการดูแล รักษาด้วยระบบ
รักษาความปลอดภัย           ที่
มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1.1,1.4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 2  
มาตรฐานที่ 2  

17. งานยานพาหนะ มีการให้บริการยานพาหนะ
ที่เพียงพอ และซ่อม
บ ารุงรักษายานพาหนะให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และปลอดภัย 

ร้อยละ 90 มีการให้บริการ
ยานพาหนะที่เพียงพอ และ
ซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1.1,1.4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 2  
มาตรฐานที่ 2  

18. งานโสตทัศนูปกรณ์ ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ครู 
บุคลากร ได้รับบริการ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ี
เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
และการจัดการเรียนการสอน 

ผู้เรียน ครู บุคลากร ได้รับ
บริการอุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์
ที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
และการจัดการเรียนการสอน 
ร้อยละ 100 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1.1,1.4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 2  
มาตรฐานที่ 2  

19. งานธุรการและ
สารบรรณ 

เอกสารงานธุรการได้รับการ
จัดระบบท าให้สามารถ
ให้บริการด้วยความถูกต้อง 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 

เอกสารงานธุรการได้รับการ
จัดระบบท าให้สามารถ
ให้บริการด้วยความถูกต้อง 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1.1,1.4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 2  
มาตรฐานที่ 2  

20. งานนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลและรายงาน
ผล กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 

ร้อยละ 8๐ ได้รับการนิเทศ  
ติดตาม  ประเมินผลและ
รายงานผล อย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม 
 

มีการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ
การด าเนินงานโครงการตาม
แผนงานของกลุ่มบริหารงาน
ทั่วไปครบทุกกิจกรรม คิด
เป็นร้อยละ 100 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ1.1,1.4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 2  
มาตรฐานที่ 2  



๕๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

21. โครงการพัฒนา
กิจกรรม 5 ส 

เชิงปริมาณ 
   ครูและบุคลากรศูนย์ฯ 
จ านวน 42 คน 
เชิงคุณภาพ 
 ครูและบุคลากร น ากิจกรรม 
5 ส มาสู่การปฎิบัติงานใน
ชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้ศูนย์ฯ มีความสะอาด
สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน 

1. ร้อยละ 89 ของครูและ
บุคลากรสามารถท ากิจกรรม 
5 ส ได้อย่างต่อเนื่อง 
2. ผลการตรวจสอบความ
สะอาดในการปฏิบัติงาน               
ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ            
ร้อยละ 90 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 
1.1,1.4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 2  
มาตรฐานที่ 2  
 
 

22. โครงการพัฒนา
งานศูนย์ข้อมูลระบบ
สารสนเทศ 

เชิงปริมาณ 
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ของ 
๔ กลุ่มงาน และสารสนเทศ
ศูนย์ฯ  
เชิงคุณภาพ 
    มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์เพียงพอต่อการ
น าไปใช้ในการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนการสอน 

เชิงปริมาณ 
ผลการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
ของ 4 กลุ่มงาน  บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ในภาพรวม 
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 มีข้อมูลสารสนเทศ
ส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์              
ที่หลากหลายครบถ้วน   

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 4 
กลยุทธ์ สพฐ.  
ข้อ 1 ข้อที่ 1.3 
จุดเน้นของ สพฐ. ข้อที่ 1 
ยุทธศาสตร์ สศศ. ข้อที่ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 2 
มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ 4 

 
 
กลยุทธ์ที่ 3 งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

1. งานสรรหา บรรจุ 
และแต่งตั้ง 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 42 คน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรในศูนย์ฯได้รับ             
การสรรหา เลือกสรร               
ท าสัญญาจ้าง ปฐมนิเทศ  
การย้าย การสับเปลี่ยนอัตรา 
และก าหนดหน้าที่ภาระงาน
ได้ถูกต้องตามระเบียบ 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 45 คน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรในศูนย์ฯได้รับ             
การสรรหา เลือกสรร               
ท าสัญญาจ้าง ปฐมนิเทศ  
การย้าย การสับเปลี่ยนอัตรา 
และก าหนดหน้าที่ภาระงาน
ได้ถูกต้องตามระเบียบ 
 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 3 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 
2.1,2.2,2.3,2.4 
มาตรฐานที่ 3 (3.1) 
มาตรฐานที่ 6 (6.2) 



๕๘ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

 2. งานทะเบียน
ประวัติบุคลากร 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 42 คน 
เชิงคุณภาพ 
 ร้อยละ 80 ศูนยฯ์ มีข้อมูล
ประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของ  
ครูและบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ มีความถูกต้องและ 
เป็นปัจจุบัน 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 45 คน 
เชิงคุณภาพ 
 ร้อยละ 1๐๐ ศูนยฯ์ มีข้อมูล
ประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของ  
ครูและบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ มีความถูกต้องและ 
เป็นปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 3 
จุดเน้น สศศ. ส่วนที่ 2  
ข้อ 2.3,2.4 
มาตรฐานที่ 3 (3.4) 
 
 

3. งานพัฒนาครู และ
บุคลากร 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 42 คน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ น าความรู้มาพัฒนา            
การเรียนการสอน 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 45 คน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและ
บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ น าความรู้มา
พัฒนาการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อ 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 4,5 
จุดเน้น สศศ.  ข้อ 
2.1,2.2,2.3,2.4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 3 
มาตรฐาน ศกศ.นย  
ข้อที่ 2(2.2) 

4. งานสวัสดิการครู
และบุคลากร 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 42 คน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรศูนย์ฯ ได้รับ
สวัสดิการ มีขวัญ ก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
เกิดประสิทธิผล 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 4๕ คน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ ๑๐0 ของครูและ
บุคลากรศูนย์ฯ ได้รับ
สวัสดิการ มีขวัญ ก าลังใจใน
การปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 4,5 
จุดเน้น สศศ. ส่วนที่ 2 
ข้อที่ 2.1 
มาตรฐานที่ 3  (3.1) 

5. งานวินัยและรักษา
วินัย 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 42 คน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากร ปฏิบัติราชการได้   
เต็มศักยภาพ เกิดประโยชน์  
ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 4๕ คน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ ๑๐0 ของครูและ
บุคลากร ปฏิบัติราชการได้   
เต็มศักยภาพ เกิดประโยชน์  
ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 4,5 
จุดเน้น สศศ. ส่วนที่ 2  
ข้อที่ 2.4 
มาตรฐานที่ 3  (3.4) 



๕๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

6. งานพิจารณาความ
ดีความชอบ 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 42 คน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากร ได้รับการพิจารณา
ความดี ความชอบอย่าง
บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 45 คน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 1๐0 ของครูและ
บุคลากร ได้รับการพิจารณา
ความดี ความชอบอย่าง
บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 4,5 
จุดเน้น สศศ. ส่วนที่ 2  
ข้อที่ 2.4 
มาตรฐานที่ 3  (3.4) 

7. งานเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน ๒๑ คน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากร ได้รับการขอเสนอ
พระราชทาน เครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ตามคุณสมบัติ                
ที่ก าหนดไว้ 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน ๒๓ คน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและ
บุคลากร ไดร้ับการส ารวจ
คุณสมบัติขอรับเครื่องราชฯ 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้ยื่น
แบบค าขอจ านวน ๔  คน 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ สศฐ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 4,5 
จุดเน้น สศศ. ส่วนที่ 2 
ข้อที่ 2.4 
มาตรฐานที่ 3  (3.4) 

8. งานมาตรฐานวิชาชีพ
และวิทยฐานะ 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน ๒๑ คน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรได้รับการประเมิน
ความก้าวหน้า ในมาตรฐาน
วิชาชีพ และวิทยฐานะมีขวัญ 
และก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน ๒๑ คน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและ
บุคลากรได้รับการประเมิน
ความก้าวหน้า ในมาตรฐาน
วิชาชีพ และวิทยฐานะมีขวัญ 
และก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ สศฐ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 5 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 4,5 
จุดเน้น สศศ. ส่วนที่ 2  
ข้อที่ 2.1,2.3,2.4 
มาตรฐานที่ 2  (2.1) 

9. โครงการส่งเสริม
กระบวนการวิจัยเพ่ือ
พัฒนา การเรียน                
การสอน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากร จ านวน 20 
คน มีการจัดท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนปี
การศึกษาละ 1 เรื่อง 
 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากร จ านวน 20 
คน มีการจัดท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนปี
การศึกษาละ 1 เรื่อง 
 

ยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อ 1 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อ 2 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1,2,3 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 1 
 



๖๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากร  มีการจัดท าวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
๒. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอน
ได้น ากระบวนการวิจัยมา
พัฒนาการเรียนการสอน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู
และบุคลากร  มีการจัดท า
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ของครูผู้สอน
ได้น ากระบวนการวิจัยมา
พัฒนาการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 3 
มาตรฐาน ศกศ.นย  
ข้อที่ 1,3 

10. โครงการ
เสริมสร้างและพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงาน
บุคลากร 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ครูและบุคลากรของ               
ศูนย์การศึกษาพิเศษ                
จ านวน  ๔๒  คน   
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ครูและบุคลากรของ               
ศูนย์การศึกษาพิเศษ                
จ านวน  ๔๕  คน   
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 4,5 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 3 
จุดเน้น สศศ.  ข้อ 
2.1,2.2,2.3,2.4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 3 
มาตรฐาน ศกศ.นย  
ข้อที่ 2(2.2) 

 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

1. งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากร สามารถน าระบบ
ประกันคุณภาพไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากร สามารถน าระบบ
ประกันคุณภาพไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 1 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1,2 
ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 2 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 4 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1,2 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 1,3 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 2,4 
มาตรฐาน ศกศ.นย  
ข้อ 2,4 
 



๖๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

2. โครงการพัฒนา
ระบบนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการปฏิบัติงาน
ตามกระบวน 
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

เชิงปริมาณ 
   - นิเทศการปฏิบัติงาน
บุคลากรของศูนย์การศึกษา
พิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ า
จังหวัดนครนายก จ านวน 2๑ 
คน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
   - นิเทศการปฏิบัติงานตาม
โครงสร้าง 4 ฝ่าย ภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 
   -  นิเทศการปฏิบัติการ
โครงการตามแผนปฏิบัติ
การ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
  - ศูนย์ฯ มีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการปฏิบัติงาน และ
รายงานผลการด าเนินงานที่
ชัดเจน ท าให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามที่ก าหนด และมี
ประสิทธิภาพครูและบุคลากร
ปฏิบัติงานเป็นระบบจนเกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

เชิงปริมาณ 
  - มีการนิเทศการปฏิบัติงาน
บุคลากรของศูนย์ฯ               
จ านวน 2๑ คน ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 
  - มีการนิเทศการปฏิบัติงาน
ตามโครงสร้าง 4 ฝ่าย ภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง 
   - มีการนิเทศการ
ปฏิบัติการโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ไตรมาสละ 
๑ ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
  - ศูนย์ฯ มีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามการ
ปฏิบัติงาน และรายงานผล
การด าเนินงานที่ชัดเจน ท า
ให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามท่ีก าหนด และมี
ประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรปฏิบัติงานเป็น
ระบบจนเกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 2,3 
กลยุทธ์ สพฐ.  
ข้อ 1,2,3,4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ2,4 
มาตรฐาน 2,4 
 

 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

1. โครงการพัฒนางาน
บริหารงานวิชาการ 

เชิงปริมาณ 
งาน/โครงการ ตามโครงสร้าง
ของงานบริหารงานวิชาการ 
จ านวน 7 โครงการ 12 งาน 
 
 

เชิงปริมาณ 
งาน/โครงการตามโครงสร้าง
ของงานบริหารงานวิชาการ 
จ านวน 7 โครงการ 12 งาน 
ได้ด าเนินการทุกโครงการ              
คิดเป็นร้อยละ 100 

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 1 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1,2 
ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 2 
กลยุทธ์ สพฐ.  
  ข้อ 1,2,3,4,5,6 
ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 4 



๖๒ 
 

 โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
 ร้อยละ 80 ของ งาน/
โครงการตามโครงสร้าง               
ของงานบริหาร มีผล
ความส าเร็จ  เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
งาน/โครงการตามโครงสร้าง
ของงานบริหาร มีผลการ
ด าเนินงานและส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ทุกโครงการ            
คิดเป็น ร้อยละ 100 

กลยุทธ์ สพฐ.  
  ข้อ 1,2,3,4,5 
จุดเน้น สศศ.  
   ข้อ 1,2,3,4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย  
  ข้อ 1,2,3,4,5,6 

2. งานบริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม (EI)และ
เตรียมความพร้อมที่ศูนย์ 

เชิงปริมาณ 
   ผู้เรียน ที่รับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ในลักษณะ
ไป-กลับ จ านวน 79 คน 
เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เรียน ร้อยละ 80 ได้รับ
บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ตามกระบวนการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและเตรียมความ
พร้อมตามกระบวนการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม 7 ขั้นตอน 
2. ผู้เรียน ร้อยละ 80 ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพและ            
ผ่านการประเมิน ใน 3 ด้าน 
คือ ทักษะการเรียนรู้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. ผู้เรียน ร้อยละ 80  ได้รับ
การพัฒนาผ่านกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนที่
เหมาะสม 
4. ผู้เรียน ร้อยละ 80  ได้รับ
การประเมินความก้าวหน้า 
ทบทวน อย่างต่อเนื่องโดยใช้
เครื่องมือ วิธีการวัดผล และ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  
 

เชิงปริมาณ 
   ผู้เรียน ที่รับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ในลักษณะ           
ไป-กลับ จ านวน 101 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนได้รับบริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม             
ตามกระบวนการเพ่ือเตรียม
ความพร้อมตามกระบวนการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม 7 ขั้นตอน 101 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 
2. ผู้เรียน ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและผ่านการประเมิน  
3 ด้าน คือ ทักษะการเรียนรู้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์            
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
101 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
3. ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนตามประเภทและสภาพ
ความพิการได้อย่างเหมาะสม 
101 คน คิดเป็นร้อยละ 100   
4. ผู้เรียน ได้รับการประเมิน
ความก้าวหน้า ทบทวน อย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้เครื่องมือวิธีการ
วัดผล และประเมินผลการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 101 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 100   

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 5 
มาตรฐาน 3 
 



๖๓ 
 

 โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

3. งานบริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม (EI)และ
เตรียมความพร้อมที่บ้าน 

๑. ผู้เรียนร้อยละ 8๐ ได้รับ
บริการช่วยเหลือระยะแรก 
เริ่มตามกระบวนการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพและเตรียม
ความพร้อม 7 ขั้นตอน 
  2. ผู้เรียนร้อยละ 8๐               
มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP, IFSP) 

๑. ผู้เรียนร้อยละ 10๐ ได้รับ
บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มตามกระบวนการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพและเตรียม
ความพร้อม 7 ขั้นตอน  
 2. ผู้เรียนร้อยละ 10๐             
มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล              
(IEP, IFSP) 

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 5 
มาตรฐาน 3 
 

4. งานส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการ
เรียนร่วม การจัดการ
ศึกษาในห้องเรียน
คู่ขนาน 

ครูผู้สอน ในโรงเรียนเรียน
รวม ร้อยละ 80 สามารถ
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนานักเรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน 

ครูผู้สอน ในโรงเรียนเรียน
รวม สามารถจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนานักเรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพของ
ผู้เรียน ร้อยละ 80 

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 5 
มาตรฐาน 3 

5. พัฒนางานทะเบียน
นักเรียน 

ร้อยละ 90 ระบบงาน
ทะเบียนนักเรียนของศูนย์            
มีความชัดเจนถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน และจัดเก็บรักษา
เอกสารหลักฐานอย่างเป็น
ระบบ สะดวกต่อการใช้
ประโยชน์ 

ระบบงานทะเบียนนักเรียนของ
ศูนยฯ์ มีความชัดเจนถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน และจัดเก็บรักษา
เอกสารหลักฐานอย่างเป็น
ระบบ สะดวกต่อการใช้
ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 95 

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 5 
มาตรฐาน 3 
 

6. งานวัดผลประเมินผล  1. มีการสรุปผลการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 2. มี
เอกสาร และแบบฟอร์มที่ใช้
ในการวัดผลและประเมินผล
ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
คู่มือหลักสูตร การให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ส าหรับเด็กพิการ ศูนย์ฯ 
ของส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ และตรงกับ
ความต้องการในการเก็บ
ข้อมูลของครูผู้สอนทุกท่าน 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล ภาคเรียนที่ 1 และ 
ภาคเรียนที่ 2 ตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
จ านวน 173 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 100 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน จ านวน  164 คน               
คิดเป็นร้อยละ 94.80 
 

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 1 
มาตรฐาน 1 
 



๖๔ 
 

 โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

3. ผู้เรียนมีผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในภาค
เรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2               
ผ่านการประเมิน จ านวน  
173 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

7. งานบริการสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา (ระบบ
คูปองการศึกษา) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   ร้อยละ ๘๐ ผู้เรียนที่รับ
บริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ
และนักเรียนที่เรียนใน
โรงเรียนเรียนร่วม ทั้ง                   
9 ประเภทความพิการ                   
ที่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา                   
ในจังหวัดนครนายก               
จ านวน ๔51  คน  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้เต็มตาม
ศักยภาพตามที่ระบุไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) ของตนเอง เมื่อ
ได้รับบริการสื่อ สิ่งอ านวย
ความสะดวกและการ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา   

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     ร้อยละ ๑๐๐ ผู้เรียนที่รับ
บริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ
และนักเรียนที่เรียนในโรงเรียน
เรียนร่วม ทั้ง 9 ประเภท        
ความพิการ ที่สังกัดใน                   
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
จังหวัดนครนายก  จ านวน  
488  คน  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    ร้อยละ  ๑๐๐ ของผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้เต็มตาม
ศักยภาพตามที่ระบุไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) ของตนเอง เมื่อ
ได้รับบริการสื่อ สิ่งอ านวย
ความสะดวกและการ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 1 
มาตรฐาน 1 
 

8. งานให้ค าปรึกษา 
แนะแนว และส่งต่อ 

1. ร้อยละ 100 ของ
ผู้ปกครองหรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับผู้เรียนพิการ 
ได้รับแนะน าแนวทางใน               
การพัฒนาผู้เรียน  
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ได้รับการส่งต่อและนิเทศ
ติดตามผลการส่งต่อผู้เรียน
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. ผู้ปกครองหรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับผู้เรียนพิการ 
ได้รับแนะน าแนวทางในการ
พัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 
100 
2. ผู้เรียนได้รับการส่งต่อและ
นิเทศติดตามผลการส่งต่อ
ผู้เรียนไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 1 
มาตรฐาน 1 
 



๖๕ 
 

 โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

9. งานจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กเจ็บป่วย
เรื้อรังในโรงพยาบาล 

ผู้เรียนที่มีภาวะเจ็บป่วย
เรื้อรัง ที่รับการรักษาใน
โรงพยาบาลภายในจังหวัด
นครนายก ร้อยละ 8๗  
ได้รับบริการทางการศึกษา
จากศูนย์ ฯ 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มี
ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังใน
โรงพยาบาลได้รับการส ารวจ 
เป็นประจ าทุกภาคเรียน แต่ไม่
พบนักเรียนที่พักรักษาตัวอยู่ใน
โรงพยาบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 1,2 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 3.3 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 1 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 5 
มาตรฐาน 1 

10. โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรด้าน             
การให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม (EI) และ
เตรียมความพร้อม 

เชิงปริมาณ 
  1. ครูผู้สอนของศูนย์ฯ 
จ านวน  20  คน 
 2. นักเรียนที่รับบริการที่
ศูนย์ฯ จ านวน ๙๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ ๘๐ ครูมีความรู้          
ในเรื่องหลักสูตร, การบริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) 
และเตรียมความพร้อม,
เทคนิคการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับสภาพความ
พิการ และการให้บริการช่วง
เชื่อมต่อภายในและภายนอก 
๒. ร้อยละ ๘๐ ผู้เรียนมี
พัฒนาการเต็มศักยภาพตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลและแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะครอบครัว 

เชิงปริมาณ 
  1. ครูผู้สอนของศูนย์ฯ 
จ านวน  20  คน 
 2. นักเรียนที่รับบริการที่
ศูนย์ฯ จ านวน 101 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ครูมีความรู้ในเรื่องหลักสูตร 
การบริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (EI)และเตรียมความ
พร้อม,เทคนิคการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมกับสภาพความ
พิการ และการให้บริการช่วง
เชื่อมต่อภายในและภายนอก 
ร้อยละ 10๐ 
2. ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
ศักยภาพตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลและ
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
ครอบครัว  ร้อยละ 100 

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 3 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 5 
มาตรฐาน 3 
 

 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

1. โครงการพัฒนางาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

เชิงปริมาณ  
  ภาระงาน 14 งาน  
เชิงคุณภาพ   
   ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ  80  
มีความพึงพอใจให้บริการ
งานบริหารทั่วไป 

เชิงปริมาณ  
  ภาระงาน 14 งาน  
เชิงคุณภาพ   
   ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ  100 
มีความพึงพอใจให้บริการ
งานบริหารทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1.1,1.4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 2  
มาตรฐานที่ 2  



๖๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

2. งานประชาสัมพันธ์
ชุมชน เครือข่าย และ
วิเทศสัมพันธ์ 

ชุมชนมีความเข้าใจ และ           
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาส าหรับ
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

ชุมชนมีความเข้าใจ และ           
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาส าหรับ
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1.1,1.4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย. ข้อ 2  
มาตรฐานที่ 2  

3. งานประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ 

มีช่องทางการประชาสัมพันธ์
ที่หลากหลาย สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง 
 

มีช่องทางการประชาสัมพันธ์
ที่หลากหลาย สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง 
ได้แก่ วารสาร แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์/
กิจกรรม การ์ดอวยพรปีใหม่ 
วีดีทัศน์  เว็บไซต์ ป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1.1,1.4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 2  
มาตรฐานที่ 2  

4. งานระดมทุนและ
ทรัพยากร 

 ศูนย์ฯ ได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา
ส าหรับผู้เรียนให้เพียงพอ 
และเหมาะสม 
 

ศูนย์ฯ ได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา
ส าหรับผู้เรียนให้เพียงพอ 
และเหมาะสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 5 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 1.1,1.4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 2  
มาตรฐานที่ 2  

5. งานการประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริม
การจัดการศึกษาส าหรับ              
คนพิการ 

1. มีการประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริม
การจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการจังหวัดนครนายก                 
ปีละ 1 ครั้ง 
2. มีรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติงาน จ านวน 1 เล่ม 
3. สามารถด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการที่ก าหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลไม่ต่ ากว่า                
ร้อยละ 80 

มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งาน จ านวน 1 เล่ม 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1,5 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 5 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 2 
มาตรฐานที่ 2 
 

6. โครงการพัฒนา 
และฝึกอบรมผู้ดูแล   
คนพิการ บุคลากร  
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

เชิงปริมาณ 
ผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้อง ของศูนย์ ฯ 
จ านวน 20  คน 

เชิงปริมาณ ผู้ดูแลคนพิการ 
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ของ
ศูนย ์ฯ จ านวน 30  คน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 1 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ สศศ.ข้อ 1 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ  ผู้ดูแลคนพิการ 
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง
สามารถน าความรู้ไปพัฒนา
คนพิการ  

เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๘๕ของ
ครูบุคลากรและผู้ปกครอง
ของศูนย์ฯสามารถน าความรู้
ไปพัฒนาคนพิการ 

จุดเน้น สศศ. ข้อ 2 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 4 
มาตรฐาน 3 
 

7. โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการโดย
ครอบครัวและชุมชน 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนที่รับบริการที่บ้าน
จ านวน ๔ ครอบครัว ได้รับ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
โดยครอบครัวและชุมชน 
 -  ชุมชนและภาคีเครือข่าย 
๒๐ คน มีส่วนร่วมในการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนที่รับบริการที่บ้าน
ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
คนพิการโดยครอบครัวและ
ชุมชนให้มีคุณภาพและเป็น
ระบบ โดยครอบครัวและ
ชุมชนมีส่วนร่วม 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนที่รับบริการที่บ้าน
จ านวน ๔ ครอบครัว ได้รับ 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
โดยครอบครัวและชุมชน 
 -  ชุมชนและภาคีเครือข่าย 
๒๐ คน มีส่วนร่วมในการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนที่รับบริการที่บ้าน
ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
คนพิการโดยครอบครัวและ
ชุมชนให้มีคุณภาพและเป็น
ระบบ โดยครอบครัวและ
ชุมชนมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ สพฐ. 2 
กลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1,2 
กลยุทธ์ สศศ.ข้อ 1,5 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ1,6 
มาตรฐาน 1,3 
 

8. โครงการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน 

 เชิงปริมาณ 
 ๑.การประชาสัมพันธ์โดย
หอกระจายข่าว ๑๐ ครั้ง 
  ๒.จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑๐ ป้าย 
  ๓.สารประชาสัมพันธ์ ๖  
ฉบับ 
  ๔. การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์   
จ านวน ๑,๐๐๐ ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
     ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง 
องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ 
ได้รับทราบ 

 เชิงปริมาณ 
๑. การประชาสัมพันธ์โดย
หอกระจายข่าว ๑๐ ครั้ง 
 ๒. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน ๑๐ ป้าย 
 ๓. วารสารประชาสัมพันธ์  
๖  ฉบับ 
 ๔. การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์   
จ านวน ๑,๐๐๐ ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
    ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง 
องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ 
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจาก
หอกระจายข่าว สถานีวิทยุ 
และรถประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่ ร้อยละ 100 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ สศศ. ข้อ 1,4,6 
จุดเน้น สศศ. ข้อ 
1.1,1.4 
กลยุทธ์ ศกศ.นย ข้อ 6  
มาตรฐานที่ 2  
 

 



๖๘ 
 

๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ปีการศึกษา 2560) 
 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน   

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
๑. ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
   1.1 ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน              

ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ 
ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ 
แผนการให้บริการช่วยเหลือ              
เฉพาะครอบครัว 

   1.๒ ผู้เรียนได้รับบริการและเข้าถึง 
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก  
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษา 

   1.3  ผู้เรียนได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อ 
หรือการส่งต่อ 

4 ดีเยี่ยม ๑. สรุปผลการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตาม
แผนการจัดการการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 
และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว(IFSP) 
๒. สรุปรายงานผลการด าเนินงานกระจายสิ่ง
อ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 
3. กิจกรรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
4. สรุปผู้เรียนได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อ หรือ
การส่งต่อ 
5. สมุดรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน  
6. ภาพกิจกรรม 

2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

4 ดีเยี่ยม ๑. สรุปการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน  
๒.รายงานผลการด าเนินงานบริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม (EI)และเตรียมความพร้อม 
๓. สรุปผลการประกวด/แข่งขันทักษะทาง
วิชาการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒  
๔. ภาพกิจกรรม 

ภาพรวม 4 ดีเยี่ยม  

๑. วิธีการพัฒนา  
ปีการศึกษา 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก ได้พัฒนา 

คุณภาพผู้เรียน โดยด าเนินการดังนี้ 
1.1  ศูนยก์ารให้บริการผู้พิการ ในลักษณะต่อไปนี้   

    1) การให้บริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประเภทไป – กลับ จ านวน 101 คน 
    2) การให้บริการภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ คือ นักเรียนที่รับบริการที่บ้าน จ านวน  
72 คน และบริการนักเรียนตามโครงการห้องเรียนคู่ขนานเด็กออทิสติก จ านวน 1 แห่ง (โรงเรียนอนุบาลเมือง
นครนายกศรีประชานคร) จ านวน 12 คน  



๖๙ 
 

1.2 ผู้เรียนที่รับบริการที่ศูนย์ฯ จ านวน 173 คน ได้รับการบริการสื่อทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100  
โดยแยกเป็น 5 ประเภท คือ เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก (บัญชี ก) หรือเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
อ่ืน ๆ, สื่อ (บัญชี ข) หรือสื่ออ่ืน ๆ, บริการ (บัญชี ค) หรือบริการอ่ืน ๆ และสื่อ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น   
  1.3 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้น พัฒนาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมธารา
บ าบัด กิจกรรมนันทนาการเพ่ือน้อง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นต้น ส่งผลให้มีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่ก าหนดไว้ จ านวน 10 ข้อ ได้แก่ ข้อ ๑ ร่างกายเจริญเติมโตและมีสุขนิสัยที่ดี  ข้อ ๒  กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
และกล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรงและใช้ได้อย่างสัมพันธ์กัน ข้อ ๓ ร่าเริง แจ่มใส มีความสุขและมีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน  ข้อ ๔  มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ  ข้อ ๕  ช่วยเหลือตนเองได้
เต็มศักยภาพ  ข้อ ๖ สนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ข้อ ๗  เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
ข้อ ๘  ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  ข้อ ๙  มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และ 
ข้อ ๑๐ มีความสามารถในการด ารงชีวิตประจ าวันได้เต็มศักยภาพ 
 ๒. ผลการพัฒนา 
       ๒.๑ ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล            
และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
      ๒.2 ผู้เรียนได้รับบริการและเข้าถึง เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  2.3 ผู้เรียนได้รับบริการช่วงเชื่อต่อหรือการส่งต่อ จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 100               
โดยแบ่งเป็นการส่งต่อระดับกิจกรรม จ านวน 150 คน เป็นร้อยละ 86.70 ระดับช่วงชั้น จ านวน 14 คน               
เป็นร้อยละ 8.10 และระดับสถานศึกษา จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20 
  2.4 ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ที่ว่า “มนุษยสัมพันธ์ดี  มีวินัย” จ านวน 
164 คน คิดเป็นร้อยละ 94.80 
  2.5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด จ านวน 167 คน คิดเป็น
ร้อยละ 96.53 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 
      ๓.๑ เนื่องจากบุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงควรพัฒนาและกระตุ้นให้บุคลากร          
มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) ที่ถูกต้องและสามารถลงสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเต็มศักยภาพ เช่น การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) การวัดผลประเมินผลที่
หลากหลาย การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นต้น  
     3.2 ควรพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลด้านผู้เรียนให้เป็นระบบ ครบถ้วน และรวบรวมเป็นสารสนเทศ
ของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ           
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

4 ดีเยี่ยม - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯ ปี
การศึกษา 2560 - 2562  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด 
การศึกษาของสถานศึกษา   
    2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนา

วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ ของผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม  

   2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ  

   2.3 การวางแผนการบริหารและ              
การจัดการข้อมูลสารสนเทศ          
อย่างเป็นระบบ  

   2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ           
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   

4 ดีเยี่ยม - หลักสูตรและแนวทางการจัดกิจกรรม            
ที่มีความต้องการพิเศษ 
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2560,2561 
- แผนการปฏิบัติงานวิชาการ/บุคคล/
สารสนเทศ/อาคารสถานที่ 
- สรุปผลรายงานการด าเนินงานโครงการ
วิชาการ/บุคคล/สารสนเทศ/อาคารสถานที่ 
- การรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ผลการ
ด าเนินงานโครงการวิชาการ/บุคคล/
สารสนเทศ/อาคารสถานที่ 
- รูปภาพ 
 

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

4 ดีเยี่ยม - รายงานการประชุมของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ปี 2560 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ปี 2560 
- สรุปรายการช่วยเหลือสนับสนุนการจัด
การศึกษา ปีการศึกษา 2560 
-รายงานกิจกรรมระดมทุน 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ

บริหารและการจัดการศึกษา  
4 ดีเยี่ยม - สรุปการประเมินความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการงานของศูนย์การศึกษาพิเศษมหา
จักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายกปี
การศึกษา 2560 
- สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2560 
- รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕60 
- รายงานผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕60 
- รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

ภาพรวม 4 ดีเยี่ยม  

 1 วิธีการพัฒนา  
 ๑.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ใช้หลักการ
กระจายอ านาจการบริหารจัดการตามโครงสร้างการบริหารงาน ๔ กลุ่มงาน ใช้ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ข้อมูลสารสนเทศ มาวางแผนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ มีนวัตกรรม วิธีการสอน โครงการ และ            
แหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ  เพ่ือกระตุ้นให้ครูและบุคลากรได้ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จัดและส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมของเด็กพิการในรูปแบบ
การให้บริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ การให้บริการที่บ้าน และโรงเรียนเรียนร่วม ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ทุกกลุ่มงาน
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยการประชุมปรึกษาหารือ และใช้กระบวนการ
กลุ่มเพ่ือพัฒนาการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
 1.2 ผู้บริหารมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามโครงสร้างการบริหารงาน ๔ กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป  กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องของทุกฝ่ายได้รับรู้ และให้ข้อมูลสารสนเทศใช้ข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจ และก าหนดทิศทาง 
การพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษอย่างชัดเจน 

1.3 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการศึกษาส าหรับคนพิการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่หลากหลาย  
และสอดคล้องกับบริบทการบริหารงาน 

1.4  ผู้บริหารส่งเสริม  และพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร และให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา มีการก าหนด
วิธีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการ PDCA 
         1.5  ผู้บริหารมีการประสานงานภาคีเครือข่าย ให้ค าแนะน า การปรึกษาทางวิชาการแก่บุคลากร           
ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้รับการยอมรับในการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ ด้านการบริหาร และการจัดการศึกษา



๗๒ 
 

ส าหรับคนพิการ เป็นผู้นิเทศการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ กลุ่ม ๒ และกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่าย ๑๒  
 2 ผลการพัฒนา  

   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจ มุ่งมั่น สนใจ และเอาใจใส่ต่องาน   
มีความสามารถทางวิชาการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ครอบคลุมภาระงานตามโครงสร้างการบริหารงาน 
ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป ท าให้มีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ โดยใช้หลักการบริหารแบบ              
มีส่วนร่วม มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่
ยอมรับ และเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานภายนอก มีความสามารถในการประสานงานภาคีเครือข่าย            
ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา แก่บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน พร้อมปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
ท าให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวพึงพอใจผลการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร 
ประจ าจังหวัดนครนายก  
 3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1  ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ สร้างเครื่องมือ 
ให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ครอบคลุมทุกด้าน และพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานสามารถเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานอื่นได้  
 3.2  ควรพัฒนาระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม งาน/โครงการ กิจกรรม ให้เป็นระบบตามโครงสร้าง  
การบริหารงาน  
 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง 

โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
1.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพให้กับผู้เรียน
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
พิเศษเฉพาะบุคคลอย่างเป็นระบบ 

1.2  ให้ผู้เรียนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อ
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล หรือแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวที่
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
พิเศษเฉพาะบุคคล  
 

4 ดีเยี่ยม -  (ร่าง) หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 
-  (ร่าง) โปรแกรมการพัฒนาทักษะ      
การด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 
-  รายงานผลการด าเนินงานการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียม
ความพร้อมผู้รับบริการที่ศูนย์ฯ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕60 
-  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรด้านการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียม 
ความพร้อม ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

   1.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยได้
ปฏิบัติจริงตามศักยภาพของผู้เรียน 
ด้วยเทคนิค วิธีการ และใช้แหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
   1.4 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการทักษะ
ด้านต่างๆ 

   1.5 จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้  
         เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก    
         สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืน  
         ใดทางการศึกษาตามความต้องการ  
         จ าเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 

-  รายงานผลการด าเนินงานการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียม
ความพร้อมผู้รับบริการที่บ้านและงาน
บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ประจ าปี
การศึกษา ๒๕60 
- ค าสั่งแต่งตั้งครูผู้สอนประจ าห้องเรียน  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕60 
-  แบบคัดกรองประเภทความพิการ 
-  แบบประเมินความสามารถพ้ืนฐานใน
รูปแบบต่าง ๆ 
-  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
-  แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
-  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะครอบครัว-  
รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕60  
- กิจกรรมธาราบ าบัด 
- กิจกรรมวันส าคัญ 
- กิจกรรมสวนบ าบัด 
- กิจกรรมนันทนาการเพ่ือน้อง 

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับ 
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น (มี 
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้สื่อ  
นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ สหวิทยาการ และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม) 
   2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก

แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการเรียนการสอน  

   2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ 
        คิดเห็น หรือร่วมจัดกิจกรรมการ 
        เรียนการสอน อย่างเป็นรูปธรรมและ  
        ต่อเนื่อง 

4 ดีเยี่ยม -  รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุด/
แหล่งเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 
- งานพัฒนาบุคลากร กิจกรรมการ
น าเสนอสื่อการเรียนการสอนส าหรับ
นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
ประจ า ปีการศึกษา 2560 
-  รายงานผลการด าเนินโครงการส่งเสริม
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดย
ครอบครัวและชุมชน  
-  รายงานผลการด าเนินโครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย  
-  รายงานผลการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
 



๗๔ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

         (1) กิจกรรมมอบทุนสนับสนุน
การศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ 
         (2) กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
ที่มารับบริการที่ศูนย์ฯ 
         (3) กิจกรรมสนับสนุนสิ่งอ านวย
ความสะดวกและกายอุปกรณ์ 
- ภาพกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกเข้า
มาท ากิจกรรมอาสาสมัครที่ศูนย์ฯ ได้แก่  
    1) Farm de lek  
    2) นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย                   
ศรีนครินทร์วิโรฒ 

3. การตรวจสอบและประเมิน 
ความก้าวหน้าพัฒนาการของผู้เรียนตาม 
ศักยภาพอย่างเป็นระบบและมี 
ประสิทธิภาพ  
   3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
   3.2 มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมิน

อย่างเป็นระบบ 
   3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ

ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
และการจัดการเรียนการสอน 

   3.4 ผู้ปกครอง หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

    3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครอง 
หรือผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้พัฒนาผู้เรียน 
 

4 ดีเยี่ยม -  รายงานผลการด าเนินงานพัฒนา
แผนปฏิบัติการและสารสนเทศ ประจ าปี
การศึกษา 2560 
-  รายงานผลการด าเนินงานวัดผลและ
ประเมินผล ประจ าปีการศึกษา 2560 
-  สมุดรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
- ผลการประกวด/แข่งขันกิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพและพัฒนาทักษะทางการศึกษา
ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็น-
พิเศษในระดับเตรียมความพร้อม ประจ าปี
งบประมาณ 2560 
-รายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการ 
แห่งชาติ ครั้งที่ 19 “นครนายกเกมส์” 
-  รายงานผลการด าเนินงานให้ค าปรึกษา  
แนะน า และส่งต่อ  ภาพรวม 4 ดีเยี่ยม 

1. วิธีการพัฒนา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร  ประจ าจังหวัดนครนายก ได้ด าเนินการเพ่ือพัฒนาครูให้ปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังต่อไปนี้  
1.1 ส่งเสริมให้ครูจัดระบบการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
1.2 ครูและบุคลากรมีการประสานงานร่วมกับผู้ปกครองและทีมสหวิทยาการในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

 1.3 พัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
และกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรม โดยมีการจัดท าโครงการกิจกรรมต่าง ๆ การรายงานผล และการประเมินผล
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 



๗๕ 
 

   1.4 มีการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด ทางการศึกษาส าหรับ            
คนพิการ และสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี ฯลฯ ให้แก่โรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนร่วมในจังหวัดนครนายกและ กศน.  
โดยมีการขอรับเงินอุดหนุนสิ่งอ านวยความสะดวกฯ อย่างต่อเนื่อง 
   1.5  วางแผนและการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการ
ทางการศึกษา โดยมีการด าเนินงานตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู มีการรายงานผล
และประเมินผลการด าเนินโครงการ พร้อมทั้งรายงานผลการพัฒนานักเรียนโดยครอบครัวและชุมชน 
 2. ผลการพัฒนา 
  2.1 มีแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่สอดคล้องกับประเภทความพิการ คือ แนวทาง 
การจัดท าแผนการสอนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา ทักษะทางสังคม ทักษะทาง
สติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ และทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการ  มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
สภาพความพิการของผู้พิการแต่ละประเภท 
  2.2 มีการจัดท าโครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์การศึกษา
พิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก และสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากร ผู้ปกครองน านักเรียนเข้าไปใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก โดยมีการจัดท าสมุดบันทึกการใช้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ และสรุปการใช้
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก และมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล การรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
  2.3 พัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา และกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรม โดยมีการจัดท าโครงการกิจกรรมต่างๆ การรายงานผล และการประเมินผล 
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
       2.4 มีการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับ
คนพิการ และสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี ฯลฯ ให้แก่โรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนร่วมในจังหวัดนครนายกและ กศน.  
โดยมีการขอรับเงินอุดหนุนสิ่งอ านวยความสะดวกฯ อย่างต่อเนื่อง มีทะเบียนคุมสื่อบัญชี ก และมีทะเบียนการยืม
และคืนสื่อ อีกทั้งได้มีการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) ของ
นักเรียนเป็นรายบุคคลและมีการจัดกิจกรรมจัดหากายอุปกรณ์ให้กับนักเรียนพิการโดยได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก และสถาบันสิรินธร  
        2.5 วางแผนและการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการ 
ทางการศึกษา โดยมีการด าเนินงานตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูมีการรายงานผลและ
ประเมินผลการด าเนินโครงการ พร้อมทั้งรายงานผลการพัฒนานักเรียนโดยครอบครัวและชุมชนจ านวน 70 ครอบครัว 
 ๓.  แนวทางการพัฒนา 
 3.1 ควรพัฒนากระบวนการให้ผู้เรียนได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อให้เป็นระบบทั้งภายใน
และภายนอกศูนย์ฯให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 3.2 ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและผู้ปกครองในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดท า
สมุดสื่อสารระหว่างบ้านและศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง 
 3.3 ควรมีการส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.4 ควรมีการนิเทศการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการ
เรียนการสอน  
 
 



๗๖ 
 

 มาตรฐานที่ ๔  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

มาตรฐานที่ ๔  การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
๑. สถานศึกษาใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
   1.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

   1.2 จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับคุณภาพ 

   1.3 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

   1.4 ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

   1.5 จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

   1.6 จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

   1.7 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

   1.8 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               
อย่างต่อเนื่อง 

4 ดีเยี่ยม 1. ค าสั่งวิเคราะห์มาตรฐานและ               
การก าหนดค่าเป้าหมาย 
2. แบบวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา  
(มาตรฐานชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมาตรฐานการศึกษา) 
3.ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษา 
4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐาน
การศึกษา 
5. มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัด
นครนายก 
6. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ๒๕60- 2562 
7. แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
2560 
8. สรุปงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติ
การปีการศึกษา 2560 
9.  รายงานการติดตามตรวจสอบระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
10. รายงานประจ าปีการศึกษา 2560 

ภาพรวม 4 ดีเยี่ยม 
 

  1) วิธีการพัฒนา 
1.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก มีการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา
และตัวบ่งชี้เพ่ือ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานตามกฎกระทรวง มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐาน
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก พร้อมทั้งได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ที่สะท้อนอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ กลยุทธ์
ของศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก และสอดคล้องกับจุดเน้นของส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ มีการก าหนด ค่าเป้าหมายความส าเร็จทุกมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้อย่างชัดเจน โดยผู้บริหาร 
คณะครู ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน น าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
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ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่อหน่วยงานต้นสังกัดมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาไดร้ับทราบ 

1.2  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ า 
จังหวัดนครนายก มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (ปี 2560 - 2562) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2560 อย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
ของศูนย์ฯ  

1.3  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการมีสารสนเทศ ที่ครอบคลุม 
ภาระงาน ๔  ฝ่าย มีการใช้สารสนเทศมาประกอบการตัดสินใจ 

1.4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก ด าเนินการน าแผนปฏิบัติ 
การประจ าปี 2560 สู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน                 
มีการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยใช้งบประมาณและ
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

        1.5  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ   
มหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
จากหน่วยงานต้นสังกัด ร่วมกับผู้บริหาร ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของศูนย์ ทุกขั้นตอน
ตามกระบวนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

1.6  การประเมินคุณภาพภายในศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก
ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้น
สังกัดขึ้นทะเบียนไว้  เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 

๑.7 การจัดท ารายงานประจ าปีโดยการเก็บรวบรวมสารสนเทศจากการปฏิบัติงานตาม 
โครงสร้างและการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั้ง 4 มาตรฐาน มาสังเคราะห์ รวบรวม และจัดท า
รายงานประจ าปี 2560 โดยผู้บริหาร คณะครู ส าหรับคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตัวแทนผู้ปกครอง ชุมชน 
มีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี  

 1.8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องได้ส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้ครูและบุคลากรทุกคน
ในศูนย์การศึกษาพิเศษมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานประกันคุณภาพภายในมากขึ้น น าผลการประเมิน
ตนเองมาวิเคราะห์  สังเคราะห์  และจัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกศูนย์ น าปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะมาแก้ไขร่วมกัน
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 2. ผลการพัฒนา 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา จ านวน 4 มาตรฐาน มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จที่มาจากการวิเคราะห์ข้อมูล 
สารสนเทศ  มีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัดด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก มีการ
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จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (ปี 2560 - 2562)  มีข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาทุกด้าน 
มีระบบการรวบรวม จัดเก็บโดยผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วม ประกอบด้วยสารสนเทศด้านแผนงานและงบประมาณ 
สารสนเทศด้านการบริหารบุคคล  สารสนเทศด้านการบริหารทั่วไป สารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอน 
และสารสนเทศการด าเนินงานพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 4 มาตรฐาน มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560 อย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณะครู บุคลากร 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของศูนย์ฯ มีการด าเนินงานแต่ละโครงการที่ก าหนดไว้ ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนด มีการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ด าเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต้นสังกัด ร่วมกับผู้บริหาร ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม
กับสภาพบริบทของศูนย์ฯ ทุกขั้นตอนตามกระบวนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการ 
ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามกระบวนการประเมินอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานประกันคุณภาพต่อไป  ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ า
จังหวัดนครนายก ได้จัดท าผลการรายงานประจ าปีการศึกษา 2560 โดยผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของศูนย์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัด
นครนายก ได้น าผลการประเมินคุณภาพภายในแต่ละมาตรฐานมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อเนื่อง โดยการน า
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินในแต่ละครั้ง มาด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรม
ให้สอดคล้อง เพ่ือปรับปรุง แก้ไข ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป 
 ๓ แนวทางการพัฒนา 
    3.1  สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
    3.2  ควรมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานตามขั้นตอนระบบการประกัน 
คุณคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 

 

3. สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน   

๑.ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
๒.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

4 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
๓.การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ           
การร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี

4 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
๔.การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

๒.การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น(มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียน) 
๓.การตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้า
พัฒนาการของผู้เรียนตามศักยภาพอย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ 

4 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4 
ระบบการประกัน
คุณภาพ ภายในที่มี
ประสิทธิผล 
 

1.การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
3.การด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
4.จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
5.การติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
6.การจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัด 

4 ดีเยี่ยม 

ภาพรวม 4 ดีเยี่ยม 

         ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
2560  ในภาพรวม ระดับคุณภาพ 4 แปลคุณภาพ ดีเยี่ยม 
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ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

๑. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายกได้ด าเนินงาน โครงการ
กิจกรรม ในปีการศึกษา ๒๕60  เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ จนเกิดผลความส าเร็จ ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

   ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
1. งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน 

การด าเนินการ 
2. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคี
เครือข่ายให้ความร่วมมือ และเข้าร่วม
กิจกรรม 
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของศูนย์
การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร 
ประจ าจังหวัดนครนายกปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มศักยภาพ 
๔. มีการบริหารจัดการตามหลักการ 
PDCA 

2. กิจกรรมวันส าคัญ 
3. กิจกรรมธาราบ าบัด 
4. กิจกรรมนันทนาการเพ่ือน้อง 
5. กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
6. กิจกรรมสวนบ าบัด 
7. กิจกรรมกีฬาบอคเซีย 
8. กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียนที่มารับบริการที่ศูนย์ฯ 
9. กิจกรรมสิ่งอ านวยความสะดวกและกายอุปกรณ์ 

10. กิจกรรมทุนคุณพุ่ม 
11. กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
12. งานอนามัยและโภชนาการ 
13. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
14. โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ 
15. โครงการ เปิดบ้านวิชาการ 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
   ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
1. โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน 

การด าเนินการ 
2. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคี
เครือข่ายให้ความร่วมมือ และเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร 
ประจ าจังหวัดนครนายกปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มศักยภาพ 

2. กิจกรรมพัฒนางานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ          
กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

3. กิจกรรมพัฒนางานแผนงานและจัดตั้งงบประมาณ 
4. กิจกรรมพัฒนางานการเงิน 
5. กิจกรรมพัฒนางานบัญชี 
6. กิจกรรมพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ 
7. กิจกรรมพัฒนางานควบคุมภายใน 



๘๑ 
 

   ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
8. กิจกรรมพัฒนางานนิเทศ ติดตามประเมินผล และรายงานผล 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๔. มีการบริหารจัดการตามหลักการ 
PDCA 

9. โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
10. งานอาคารสถานที่ 
11. งานรักษาความปลอดภัย 
12. งานยานพาหนะ 
13. งานโสตทัศนูปกรณ์ 
14. งานธุรการและสารบรรณ 
15. โครงการพัฒนากิจกรรม 5 ส 
16. โครงการพัฒนางานศูนย์ข้อมูลระบบสารสนเทศ 

 

กลยุทธ์ที่ 3 งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

   ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
1. งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน 

การด าเนินการ 
2. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ และ
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร 
ประจ าจังหวัดนครนายกปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 
๔. มีการบริหารจัดการตามหลักการ 
PDCA 

2. งานทะเบียนประวัติบุคลากร 
3. งานพัฒนาครู และบุคลากร 
4. งานสวัสดิการครูและบุคลากร 
5. งานวินัยและรักษาวินัย 
6. งานพิจารณาความดีความชอบ 
7. งานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ 
8. งานมาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ 
9. โครงการส่งเสริมกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

10. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานบุคลากร 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

   ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
1. งานประกันคุณภาพการศึกษา 1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน การ

ด าเนินการ 
2. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่าย
ให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมกิจกรรม 
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของศูนย์
การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัด
นครนายกปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 
๔. มีการบริหารจัดการตามหลักการ PDCA 

2. โครงการพัฒนาระบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม                 
การปฏิบัติงานตามกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
 
 



๘๒ 
 

           กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

   ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
1. โครงการพัฒนางานบริหารงานวิชาการ 1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน 

การด าเนินการ 
2. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคี
เครือข่ายให้ความร่วมมือ และเข้าร่วม
กิจกรรม 
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของศูนย์
การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร 
ประจ าจังหวัดนครนายกปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มศักยภาพ 
๔. มีการบริหารจัดการตามหลักการ 
PDCA 

2. งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และ                    
เตรียมความพร้อมที่ศูนย์ 

3. งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และ                  
เตรียมความพร้อมที่บ้าน 

4. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนร่วม                      
การจัดการศึกษาในห้องเรียนคู่ขนาน 

5. พัฒนางานทะเบียนนักเรียน 
6. งานวัดผลประเมินผล 
7. งานบริการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และ  

ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา(ระบบคูปองการศึกษา) 
8. งานให้ค าปรึกษา แนะแนว และส่งต่อ 
9. งานจัดการศึกษาส าหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล 

10. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรด้านการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความพร้อม 

 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
   ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
1. โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน 

การด าเนินการ 
2. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคี
เครือข่ายให้ความร่วมมือ และเข้าร่วม
กิจกรรม 
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของศูนย์
การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร 
ประจ าจังหวัดนครนายกปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มศักยภาพ 
๔. มีการบริหารจัดการตามหลักการ 
PDCA 

2. งานประชาสัมพันธ์ชุมชน เครือข่าย และวิเทศสัมพันธ์ 
3. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
4. งานระดมทุนและทรัพยากร 
5. งานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับ 

คนพิการ 
6. โครงการพัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากร  

และผู้ที่เก่ียวข้อง 
7. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพ                  

คนพิการโดยครอบครัวและชุมชน 
8. โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน 
 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ    - 

๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
 ตามแบบสรุปผลการนิเทศการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าปี 2560 
ของคณะกรรมการที่เข้าร่วมนิเทศศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก  
ได้สรุปผลการนิเทศตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 



๘๓ 
 

      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
 จุดเด่น  

  ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายกด าเนินงานตามบทบาท
หน้าที่หลักในการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) และเตรียมความพร้อม
ของผู้เรียน ตามหลักสูตรโดยเน้นการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน และทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะ
จ าเป็นอ่ืนๆ ซึ่งทักษะพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่, ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก, ทักษะ           
การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน, ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา, ทักษะทางสังคมและทักษะ
ทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน สภาพแวดล้อม
และบริบทของที่บ้านและที่ศูนย์ฯ  โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนการจัดการศึกษาเป็น
รายบุคคลร่วมกับนักสหวิชาชีพ เช่น ครูการศึกษาพิเศษ  นักกายภาพบ าบัด นักกิจกรรมบ าบัด เป็นต้น  
ให้เหมาะสมกับระดับและประเภทความพิการของผู ้เรียน  รวมถึงการใช้เทคนิคการจัดการเรียน                
การสอนที่หลายหลาย เช่น เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านการเห็น (Visual Strategies) เทคนิคการกระตุ้น
เตือน เทคนิคการเสริมแรง เทคนิคการสาธิต เป็นต้น  อีกทั้งยังมีการบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น กิจกรรมนันทนาการเพ่ือน้อง กิจกรรมธาราบ าบัด กิจกรรมเรียนรู้คู่ท้องถิ่น 
กิจกรรมส่งเสริมความถนัดและความสามารถของผู้เรียน และกิจกรรมวันส าคัญ เป็นต้น  ส่งผลให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการสูงขึ้นทุกทักษะ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

  จุดที่ควรพัฒนา  
   ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก มีการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรตลอดเวลา จึงควรพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) ที่ถูกต้องและสามารถลงสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มศักยภาพ เช่น การจัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
สอดคล้องกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นต้น  และควรพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลด้านผู้เรียนให้เป็นระบบ 
ครบถ้วน และรวบรวมเป็นสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
  จุดเด่น  

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจ มุ่งมั่น สนใจ และ
เอาใจใส่ต่องาน  มีความสามารถทางวิชาการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ครอบคลุมภาระงานตาม
โครงสร้างการบริหารงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ                   
กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานทั่วไป ท าให้มีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้                
ในแผนปฏิบัติการ โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน             
อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับ และเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงาน
ภายนอก มีความสามารถในการประสานงานภาคีเครือข่าย ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา แก่บุคลากร และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน พร้อมปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพและเต็มเวลา ท าให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง บุคลากร
และผู้ที่เกี่ยวพึงพอใจผลการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก 
 จุดที่ควรพัฒนา  
   ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก ควรพัฒนาบุคลากรให้
มีความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ  สามารถสร้างเครื่องมือให้สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลได้ครอบคลุมทุกด้าน และพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานให้สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงาน 
อ่ืนได้ ในด้านการกระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ควรพัฒนาระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม งาน/โครงการ 
กิจกรรม ตามโครงสร้างการบริหารงาน ให้มีความชัดเจน และด าเนินการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 



๘๔ 
 

 มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 จุดเด่น 

   ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก มีการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและหน่วยงานอ่ืน  ๆ              
ที่เก่ียวข้อง มีกระบวนการทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและทบทวนแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และส่งเสริมให้ชุมชน  
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
   จุดที่ควรพัฒนา  
   ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก ควรพัฒนากระบวนการ              
ให้ผู้เรียนได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อให้เป็นระบบทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ และควรมี           
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและผู้ปกครองในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดท าสมุดสื่อสาร
ระหว่างบ้านและศูนย์ฯ อีกทั้งควรมีการส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยควบคู่กับการจัดกิจกรรม              
การเรียนการสอนและควรจัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน  

 มาตรฐานที่ ๔  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 จุดเด่น  

                 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรประจ าจังหวัดนครนายก มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาที่ชัดเจน มีหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การบริหารจัดการของ
สถานศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการน า
แผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน มีการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน น าผลการ
ประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุง แก้ไข ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

   จุดที่ควรพัฒนา  
   ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก ควรสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานตามขั้นตอนระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
๑. พัฒนาผู้เรียนในทักษะการเรียนรู้ (กลุ่มทักษะพ้ืนฐานและกลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะความ 

พิการหรือทักษะจ าเป็นอ่ืน ๆ)และโปรแกรมการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต ตามแนวโน้มการส่งต่อ 
โดยเลือกเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามศักยภาพของผู้เรียน ผ่านการประชุมเห็นของ
คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อเหตุการณ์  สามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มาประยุกต์ใช้ในการท างาน โดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุม อบรม เป็นต้น ควบคู่กับการส่งเสริม คุณธรรม ในการปฏิบัติงานและ
การพัฒนาศักยภาพในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 



๘๕ 
 

 3. พัฒนาการนิเทศ ติดตามและให้ค าแนะน าการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้เกิดความ
ชัดเจนและบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ โดยการจัดท าปฏิทินก ากับติดตามงาน
อย่างชัดเจน   
 4. สร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในการพัฒนางาน/โครงการ/กิจกรรม ของศูนย์ฯ ผ่านระบบ 
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 1. ด้านกลุ่มแผนงานและงบประมาณ ต้องการงบประมาณเพ่ือสนับสนการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิการเพ่ิมเติม เช่น ยานพาหนะ ไม่เพียงพ่อ ต่อการออกพ้ืนที่ให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มส าหรับนักเรียนที่รับบริการที่บ้าน 

 ๒. ด้านกลุ่มบริหารงานบุคคล  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเพ่ือ
น ามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน เช่น การปรับหลักสูตร  การพัฒนางานตามกระบวนการวิจัยทางการศึกษา  
เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น 



รายชื่อคณะกรรมการจดัท ารายงาน 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1. นางอาภัสรา   ตังคกุลวิวิช             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ 
2. นางเอมอร     ดาอาษา    ต าแหน่ง  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

คณะกรรมการจัดท ารายงาน 
          1. นางสาวประภาวรรณ   พุมมา    ต าแหน่ง คร ูคศ.2    
          2. นางสาวดวงจิต        สังข์ค า    ต าแหน่ง คร ูคศ.1    
          3. นางธนิดา     มีศร ี    ต าแหน่ง คร ูคศ.1    
          4. นางสาวทิพภาวีร์  โพธิ์ทอง    ต าแหน่ง คร ูคศ.1  
          5. นางสาวจริยา    บุตรทอง    ต าแหน่ง คร ูคศ.1 
          6. นางสาวนภสวรรณ์  ฤทธิ์เดช    ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
          7. นายธนพล      นกแก้ว    ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
          8. นางสาวแพทรีญา  เศษทรัพย์    ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
          9.ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจนาภรณ์  สังข์เพชร   ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

10. นางสาวชุติกาญจน์   ดวงภูเมฆ   ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
11. นางสาวบุญยิ่ง   กันหาวัน    ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
12. นางสาวสุดารัตน์   แสงชมภู    ต าแหน่ง พนักงานราชการ 
13. นางสาวเสาวลักษณ์     บ ารุงกิจ   ต าแหน่ง พนักงานราชการ 
14. นางสาวหทัยวรรณ   คังคายะ    ต าแหน่ง พนักงานราชการ 
15. นายอภิวัชร์      บวัเจรญิ    ต าแหน่ง พนักงานราชการ 
16. นายอิทธิพล     แน่นอุดร      ต าแหน่ง พนักงานราชการ 
17. นางสาวรวีรวรรณ   อัครวิบูลย์ชัย   ต าแหน่ง พนักงานราชการ 
18. นายยุทธพล ทาระวัฒน์      ต าแหน่ง พนักงานราชการ 
19. นายอภิสิทธิ์ ดุพงค์       ต าแหน่ง พนักงานราชการ 
20. นางสาวยุพา โหรี     ต าแหน่ง พนักงานราชการ   
21. นายภัทรพงศ์ พิกุลเงิน    ต าแหน่ง พนักงานราชการ 
22. นางสาวประวีณา    พืชมงคลไชย   ต าแหน่ง ครูธุรการ 
 
 


