
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

้้

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ปีการศึกษา 2565-2569ปีการศึกษา 2565-2569

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์



 
การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 – 2569  

 

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

 ด ้วยการประช ุมคณะกรรมการสถานศึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน ศ ูนย ์การศ ึกษาพิเศษ                             
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้พิจารณาการปรับปรุงและทบทวน
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2565 - 
2569  

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  
มีมติเห็นชอบ และให้ใช้แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ปีการศึกษา 2565 - 2569 ในปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
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ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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 คำนำ 

 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565-2569 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาที่มีระบบมีทิศทาง มี
ระเบ ียบแบบแผน ตอบสนองมาตรฐานการศ ึกษาของชาต ิ และมาตรฐานการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต้นสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกคน ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของหน่วยงานด้วยวิธี SWOT Analysis เป็นแนวทางใน
การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายและกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยเน้นการจัดการศึกษาที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยการเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม รองรับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มุ่งสู่
มาตรฐานการศึกษาของหน่วยงาน นำเสนอผ่านการพิจารณา  โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ ์ประกอบด้วย 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
  ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์สถานศึกษา 
  ส่วนที่ 3 ทิศทางการจัดการศึกษา 
  ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) 
  ส่วนที่ 5 การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงาน 
 ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทุกท่าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เป็นอย่าง
ยิ่ง แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565-2569 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
อุตรดิตถ์ ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ประสบผลสำเร็จ ตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1  ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักและเห็นความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาการศึกษาพิเศษให้แก่คนพิการหรอืผู้

บกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ เพื่อให้คนพิการได้รับบริการทางการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล  และสามารถให้บริการได้อย่างกว้างขวาง  ทั่วถึง  และมีประสิทธิ ภาพ อันเป็นนโยบายการ
พัฒนาการศึกษาที่สำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ  ที่จะจัดการศึกษาให้เกิดความเสมอ
ภาคทั้งเชิงคุณภาพ และรองรับพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ.2534  ดังนั้น เพื่อให้การ
ดำเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาพิเศษทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ  ทั ้งภาครัฐและเอกชนจึงได้ร ่วมกันจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาพิเศษด้านคนพิการขึ้นเพ่ือให้เป็นแผนแม่บท  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่  
21 มีนาคม  2538 สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจะได้นำไปเป็นแนวทางในการจัดทำ
รายละเอียดเป็นแผนงาน/โครงการ และงบประมาณต่อไป  ซึ่งในแผนดังกล่าวได้กำหนดเป็นนโยบาย และ
มาตรการด้านบริการว่า  จัดให้มีศูนย์หรือหน่วยงานบริการให้คำปรึกษา  แนะนำ  วินิจฉัยความพิการ  ตลอดจน
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่คนพิการทุกวัยและครอบครัว  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัด ให้เป็นสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาเพ่ือคนพิการ กรมสามัญศึกษา (ในขณะนั้น) ครบทุก
จังหวัด เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม  2543 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้จัดตั้งขึ ้นตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ วันที่ 31  กรกฎาคม  2543  โดยสำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่ โรงเรียนลับแล
พิทยาคม  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์   ต่อมา เมื่อวันที่ 16  ตุลาคม 2546  ได้ย้ายสำนักงานชั่วคราวมา
ตั้งอยู่ที ่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลับแลที่ว่างลงจากการยุบรวมกันของสำนักงานการประถมศึกษา
แห่งชาติและกรมสามัญศึกษา จนถึงปัจจุบัน 
 
1.2  สถานที่ตั้ง/ตำแหน่งที่ตั้ง 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ตั ้ง  130/5  หมู่ที ่  1 ตำบลทุ่งยั ้ง อำเภอลับแล   
จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด  13   ไร่  -  ตารางวา ด้านทิศเหนือติดต่อทางด้านทิศเหนือติดกับทุ่งนาเขต
เทศบาลศรีพนมมาศ ด้านทิศใต้ติดต่อกับแขวงการทางลับแล ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับทางด้านทิศตะวันออก
ติดกับหมู่บ้านป่าเผือก หมู่ที่  1 ตำบลทุ่งยั้ง  และด้านทิศตะวันตกตรงข้ามเป็นค่ายทหารปืนใหญ่ที่  20 (ค่าย
พระศร ีพนมมาศ)  หมายเลขโทรศ ัพท ์   055 -427598  หมายเลขโทรสาร  055 -427589  
E-mail spe-ut@hotmail.com  Website http://spe-utt.com/  
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1.3  แผนที่/แผนผัง 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 



3 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ปกีารศึกษา 2565-2569 

1.4  สัญลักษณ์ 
 
 
 
 
 
 

สัญลักษณ์   รูปเสมาธรรมจักรสีเหลือง วางอยู่เหนือรูปดอกแก้วกัลยา  รูปดอกแก้วกัลยา สีฟ้าหม่น  
กลีบดอก 2 ชั้น ๆ ละ 4  กลีบ อยู่ภายในวงกลมพ้ืนสีเขียวแก่ เส้นรอบวงสีเหลืองมีชื่อของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ฐานล่าง 

 

1.5  สีประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
 
 

สีม่วง – ขาว 
 

1.6  อักษรย่อ 
ศกศ.อต. 
 

1.7  แนวทางการจัดการศึกษา 
 

1.7.1  วิสัยทัศน์ 
          “องค์กรสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการเข้าถึงบริการทาง
 การศึกษาสำหรับคนพิการ ด้วยวิถีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศที่สมดุล”  
 

1.7.2  ปรัชญา 
 ศักดิ์ศรีเท่ากัน การศึกษาเท่าเทียม 
 

1.7.3  อัตลักษณ์ 
 พัฒนาการดี  มีวินัย 
 

1.7.4  เอกลักษณ์ 
  สะอาด บรรยากาศดี  มีความปลอดภัย ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม  
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 1.7.5 ค่านิยมร่วม  
 LAPLAE  
 L = Learning Organization เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 A = Association การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 P = Professional ทำงานอย่างมืออาชีพ 
 L = Leadership มีความเป็นผู้นำ 
 A = Accept Change ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

  E = Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ  
 

1.7.5 พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา       
2. จัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ที ่สะท้อนความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 
3. พัฒนาครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานทางวิชาชีพและศาสตร์เฉพาะทาง

ที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
4. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการเข้าถึง

บริการทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 
5. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและการมีส่ วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด

การศึกษาสำหรับคนพิการ 
6. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการดำเนินชีวิต 
7. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนพิการได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

และการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 
 ประเด็นกลยุทธ์ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา 
2. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์  
3. ส่งเสริมการพัฒนาครู บุคลากรและผู้เกี ่ยวข้อง ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานทางวิชาชีพและ

ศาสตร์เฉพาะทางสำหรับให้บริการคนพิการ 
4. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและ

การเข้าถึงบริการทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน

การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
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6. พัฒนาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาที่สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต 

7. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการบริการทางการศึกษาสำหรับคน
พิการ         

 

 เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา ตามศักยภาพ   

ของแต่ละบุคคล 
2. มีการบริหารและจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเพ่ือจัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง

การเรียนรู้ที่สะท้อนความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
3. ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง มีสมรรถนะตามมาตรฐานทางวิชาชีพและศาสตร์เฉพาะทางสำหรับ

ให้บริการแก่คนพิการ 
4. เป็นสถานศึกษาแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและใช้การวิจัย

และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาสำหรับคนพิการ 

5. มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยความร่วมมือของผู้เกี ่ยวข้องทุกภาคส่วนในการพัฒนา
การศึกษาให้กับคนพิการ 

6. มีการบริหารและจัดการศึกษาที่สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต 

7. มีระบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการบริการทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ที่มี
คุณภาพ 

 

 กลยุทธ ์

  กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ 
  กลยุทธ์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ 

  กลยุทธ์ที่ 4  การขยายฐานเครือข่ายการพัฒนาการจัดการศึกษา 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 
 

 

2.1  คณะกรรมการสถานศึกษา  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ดำรงตำแหน่งเมื่อ 

1 นางจินดา อุ่นทอง 
ผู้อำนวยการ/ 

ชำนาญการ 
ปริญญาโท ธันวาคม 2555 

2 นางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม 
รองผู้อำนวยการ/ 

ชำนาญการ 
ปริญญาโท มกราคม 2562 
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2.2  ทำเนียบผู้บริหาร 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 

1 นายเฉลิม ชำนาญณรงค์ เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2543 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 
2545 

2 นายประสิทธิ์ คำชมภู เดือน เมษายน พ.ศ. 2545 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 
2551 

3 นายประพันธ์ โพธ์หย่า เดือน มกราคม พ.ศ. 2552 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ 
2555 

4 นางจินดา อุ่นทอง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดติถ์  ปีการศึกษา 2565-2569 

2.3 โครงสร้างการบริหารงาน  
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2.4 โครงสร้างการบริหารหลักสูตร 
 

แผนผังแสดงข้ันตอนการจัดการทำหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
(ร่าง) หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  

ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ขั้นเตรียมการ 
 สร้างความเข้าใจแก่ครู  บุคลากรเกี ่ยวกับ(ร ่าง)
หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
อุตรดิตถ์ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563) 
 ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
 เตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกบั

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  
 ติดต่อประสานงาน วิทยากร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ครูและบุคลากร 
 พ่อแม่/ผู้ปกครอง 
 นักวิชาชีพอื่น 
 คณะกรรมการนเิทศภายใน 

กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 

 กลุ่มบริหารวิชาการ  
 

๓. ขั้นการนำหลักสูตรไปใช้ 
 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร

สถานศึกษา 
 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 คณะกรรมการสถานศึกษา  
 ผู้บริหาร 
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 ครูและบุคลากร 

 

  ๒. ขั้นดำเนินการ 

 จัดทำหลักสตูรสถานศึกษา 
 เตรียมสภาพแวดล้อม วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เอื้อต่อการ

นำหลักสูตรไปใช้ 
 ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
 สร้างความเข้าใจครูและบุคลากรในการใช้หลักสูตร

สถานศึกษา 
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แผนผังแสดงข้ันตอนการจัดการทำหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
(ร่าง) หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  

ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ขั้นเตรียมการ 
 สร้างความเข้าใจแก่ครู  บุคลากรเกี ่ยวกับ(ร ่าง)
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มทักษะการดำรงชีวิตสำหรับ
เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษา
พ ิ เศษ ประจำจ ังหว ัดอ ุตรด ิตถ ์  (ฉบ ับปร ับปรุง 
พุทธศักราช 2563) 
 ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
 เตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  
 ติดต่อประสานงาน วิทยากร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ครูและบุคลากร 
 พ่อแม่/ผู้ปกครอง 
 นักวิชาชีพอื่น 
 คณะกรรมการนเิทศภายใน 

กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 

 กลุ่มบริหารวิชาการ  
 

๓. ขั้นการนำหลักสูตรไปใช้ 
 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร

สถานศึกษา 
 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 คณะกรรมการสถานศึกษา  
 ผู้บริหาร 
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 ครูและบุคลากร 

 

  ๒. ขั้นดำเนินการ 

 จัดทำหลักสตูรสถานศึกษา 
 เตรียมสภาพแวดล้อม วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เอื้อต่อการ

นำหลักสูตรไปใช้ 
 ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
 สร้างความเข้าใจครูและบุคลากรในการใช้หลักสูตร

สถานศึกษา 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ปกีารศึกษา 2565-2569 

แผนผังแสดงข้ันตอนการจัดการทำหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ  

ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พุทธศักราช 2564 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ขั้นเตรียมการ 
 สร้างความเข้าใจแก่ครู บุคลากรเกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
สำหรับผู้เรียนพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พุทธศักราช 2564 
 ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
 เตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  
 ตดิต่อประสานงาน วิทยากร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ครูและบุคลากร 
 พ่อแม่/ผู้ปกครอง 
 นักวิชาชีพอื่น 
 คณะกรรมการนเิทศภายใน 

กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 

 กลุ่มบริหารวิชาการ  
 

๓. ขั้นการนำหลักสูตรไปใช้ 
 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร

สถานศึกษา 
 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 คณะกรรมการสถานศึกษา  
 ผู้บริหาร 
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 ครูและบุคลากร 

 

  ๒. ขั้นดำเนินการ 

 จัดทำหลักสตูรสถานศึกษา 
 เตรียมสภาพแวดล้อม วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เอื้อต่อการ

นำหลักสูตรไปใช้ 
 ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
 สร้างความเข้าใจครูและบุคลากรในการใช้หลักสูตร

สถานศึกษา 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ปกีารศึกษา 2565-2569 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน  
 

3.1  ข้อมูลอำเภอลับแล 
อำเภอลับแลมีทั้งหมด 7 ตำบล (55 หมู่บ้าน) ได้แก่ ตำบลแม่พูล (10 หมู่บ้าน) ตำบลนานกกก  

(5 หมู่บ้าน) ตำบลฝายหลวง (9 หมู่บ้าน) ตำบลชัยจุมพล (8 หมู่บ้าน) ตำบล ไผ่ล้อม 6 หมู่บ้าน ตำบลทุ่งยั้ง 
(10 หมู่บ้าน) และตำบลด่านแม่คำมัน (7 หมู่บ้าน) คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ภาษาพูดในท้องถิ่นทาง
ตอนเหนือในท้องถิ่นที่ตำบลนานกกก ตำบลแม่พูล ตำบลฝายหลวง ตำบลศรีพนมมาศ และตำบลชัยจุมพล 
ภาษาพูดคล้ายภาษาเหนือ (ภาษาคำเมือง) สภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่นและการประกอบอาชีพ บริเวณตอน
เหนือเป็นภูเขาปลูกพืชสวนผลไม้ ได้แก่ ทุเรียน ลางสาด มังคุด เงาะ อันเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของอำเภอที่
มีชื่อเสียงมากที่สุด ส่วนบริเวณท่ีราบระหว่างภูเขาได้ทำนา นอกจากนี้ยังมีผลผลิตจากป่าตองกงใช้ทำไม้กวาด 
เป็นอุตสาหกรรมในครอบครัว อาจกล่าวได้ว่าบริเวณนี้เป็นเขตเศรษฐกิจของอำเภอลับแล ผลผลิตจากสวน
ผลไม้ทำรายได้ให้กับอำเภอรวมมูลค่าประมาณนับร้อยล้านบาท บริเวณตอนกลาง เป็นที่ราบสลับกับที่สูง มี
การตั้งถ่ินฐานและการประกอบอาชีพ ดังนี้ บริเวณท่ีสูง เป็นบริเวณท่ีอยู่อาศัยจะปลูกพืชสวนเป็นสินค้าได้ คือ 
มะพร้าว หมาก ซึ่งมีอยู่ทุกหลังคาเรือน สามารถทำรายได้รองลงมาจากผลไม้หลักจำนวนไม่น้อย บริเวณที่
ราบ แต่มีการใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า คือ ฤดูฝนใช้ทำนา ส่วนฤดูหนาวใช้ปลูกผัก โดยเฉพาะปลูกหอมแดง
เป็นหลักและสามารถทำเป็นสินค้าออกได้ นอกจากนี้บริเวณตอนกลางผลิตสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมใน
ครอบครัวที่มีชื่อเสียงอีกด้วย สินค้าดังกล่าว คือ ผ้าซิ่นตีนจกและการทำผ้าห่มนวม บริเวณตอนใต้ พื้นที่
ทั ้งหมดเป็นที่ราบลุ่ม ผลผลิตจากบริเวณนี้ คือ ข้าว การผลิตได้ผลเกือบสมบูรณ์ที่สุดเพราะมีระบบการ
ชลประทานเข้าช่วยให้สามารถทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง 

 

3.2  ข้อมูลตำบลทุ่งยั้ง 
พระบรมธาตุ คู่บ้าน  พระแท่นศิลาอาสน์ คู่เมือง เวียงเจ้าเงาะ ลือเลื่อง เมืองแห่งมรดกวัฒนธรรม 

งามเลิศล้ำ อัฐมีบูชา เป็นคำขวัญของเทศบาลตำบลทุ ่งยั ้ง ซึ ่งตั ้งอยู ่ที ่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  
อยู่ห่างจากอำเภอลับแลไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร มีทั้งหมด 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลทุ้งยั้ง 
และตำบลไผ่ล้อม มีจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ประมาณ 10 ,088 คน มีสถาบันศาสนาที่
เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ และศาสนาอ่ืนได้แก่ วัด 8 แห่ง มัสยิด 1 แห่ง 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ปกีารศึกษา 2565-2569 

4. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
4.1 แผนผังอาคารสถานที่  
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ปกีารศึกษา 2565-2569 

4.2 ตารางข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

รายการ แบบ จำนวน ราคา 
ปีท่ี

สร้าง 

สภาพใช้งาน 

ชำรุด 
ใช้การได้

ดี 
อาคาร/สิ่ง
ปลูกสร้าง 

อาคารสำนักงาน  
(อาคารสำนักงานกา
ประถมศึกษาเก่า) 

1 - -  ✓ 

อาคารเมตตาธรรม 
(ได้รับงบประมาณ CEO จาก 
นายปรีชา  บุตรศรี ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์) 

1 1,094,000 2548  ✓ 

อาคารกาชาดเกื้อการุณย์   
(ได้รับงบประมาณ คุณครู 
อรุณรัตน์ บุตรศรี นายกเหล่า
กาชาด จังหวัดอุตรดิตถ์  
คุณปราณี ภมะราภาและ
คณะผู้มีจิตศรัทธา) 

1 400,000 2548  ✓ 

บ้านพักครู  
(ได้รับงบจัดสรร 185,000 
บาทในการซ่อมแซม 1 หลัง 
และสภาพใช้งานได้มีผู้พัก
อาศัย 1 หลัง) 

2    ✓ 

อาคาร
ประกอบ 

หอประชุม  
(เดิมของสำนักงานการ
ประถมศึกษาเก่า) 

1 1,959,000   ✓ 

ห้องน้ำเดิม 
(เดิมของสำนักงานการ
ประถมศึกษาเก่า) 

1    ✓ 

ประปา 1    ✓ 
ห้องสมุด  1 3,281,000   ✓ 
อาคารบ้านพักครู 1 3,838,000   ✓ 
โรงจอดรถ 1 -   ✓ 
อาคารเรือนพยาบาล 1 963,300   ✓ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ปกีารศึกษา 2565-2569 

5. ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 
 

5.1 ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 รายละเอียดงบประมาณ (รับ-จ่าย) 

 รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 
คิดเป็นร้อยละ                  
ของรายรับ 

งบบุคลากร 2,693,600 งบบุคลากร 2,601,626.16 96.71 
งบดำเนินงาน 4,837,519 งบดำเนินงาน 4,802,873 99.28 
งบลงทุน 4,343,700 งบลงทุน 3,712,000 85.46 
งบอุดหนุน 4,750,140 งบอุดหนุน 4,472,140 94.15 
ทุนฯมูลนิธิคุณพุ่ม 
525,000 

- ทุนฯมูลนิธิคุณพุ่ม  
 

รวมรายรับ 16,624,959 รวมรายจ่าย 15,588,639.20 
 

 

5.2 รายละเอียดงบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 
คิดเป็นร้อยละ                  
ของรายรับ 

เงินงบประมาณ 16,624,959 งบบุคลากร 2,601,626.16 96.71 
เงินนอกงบประมาณ - งบดำเนินงาน 4,802,873 99.28 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ) - งบลงทุน 3,712,000 85.46 
- - งบอุดหนุน 4,472,140 94.15 
ทุนฯมูลนิธิคุณพุ่ม 
525,000 

- ทุนฯมูลนิธิคุณพุ่ม 
525,000 

- - 

รวมรายรับ 16,624,959 รวมรายจ่าย 15,588,639.20  
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6. ข้อมูลแหล่งเรียนรู้  
 

แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์ แหล่งเรียนรู้ภายนอกศูนย์ 
1. ห้องสมุด 
2. ห้องคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตชุมชน 
3. ห้องดนตรี 
4. ลานนันทนาการ 
5. บ่อปลา 
6. สนามเด็กเล่น 
7. สวนป่า 
8. ลานกายอุปกรณ์ 
9. ห้องฝึกทักษะงานบ้านและอาชีพ 
10. ธาราบำบัด 
11. คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 
12. สวนผักปลอดสารพิษผลผลิตของเด็กพิเศษ 
13. สวนผลไม ้
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7. โครงการ/กิจกรรม 
 

กิจกรรมและโครงการปีงบประมาณ 2565 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ที ่ โครงการ กิจกรรม 

1 โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2565 

กิจกรรมวันไหว้ครู 
กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   
กิจกรรมทัศนศึกษา 

2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา  2565 

กิจกรรมวันปิยมหาราช 
กิจกรรมวันคล้ายวันศวรรษคต รัชกาลที่ 9 
กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันชาติ 
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาใน  
วันมาฆบูชา 
กิจกรรมวันสงกรานต์ 
กิจกรรมกิจกรรมสุขภาพดี ชีวีมีสุข 
(กิจกรรมกีฬาสี ค่ายวิชาการ) 
กิจกรรมการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ICT 
กิจกรรมการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen test 
kit (ATK) 

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน - 

4 

โครงการจัดมอบคูปองการศึกษา เพื่อจัดซื้อสิ่ง
อำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาแก่นักเรียนพิการ
เรียนร่วม  ปีงบประมาณ 2565 

- 

5 โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ประจำปีการศึกษา 2565 

- 

6 โครงการค้นหาเด็กพิการ และช่วยเหลือทางการ
ศึกษา ปีการศึกษา 2565 

- 

7 โครงการโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว - 
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ที ่ โครงการ กิจกรรม 

8 โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่
เป็นครู ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

- 

9 โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ - 

10 โครงการพัฒนาหน่วยบริการต้นแบบของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

- 

11 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

- 

12 
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
ด้านบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

- 

13 โครงการพัฒนาผู้นิเทศระดับกลุ่มบริหารงาน
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

- 

14 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  

- 

15 
โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก
และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี
การศึกษา 2565 

- 

16 
โครงการฝึกอบรมการป้องกันการระงับอัคคีภัย 
การจัดการความเสี่ยง และการอพยพฉุกเฉิน 
ประจำปี 2565 

- 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านสื่อ
และเทคโนโลยี การถ่ายภาพ โดยใช้โปรแกรม 
Adobe lightroom และ โปรแกรม power 
point ในการนำเสนองาน 

- 
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8. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 

8.1 ตารางข้อมูลข้าราชการ 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันบรรจุ เลขที่ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
1 นางจินดา  อุ่นทอง ผู้อำนวยการ 1 ก.ค.2539 115752 ศศ.ม การศึกษาพิเศษ 
2 นางสาวรอยพิมพ์  เจ๊กอร่าม  รองผู้อำนวยการ  29 พ.ค.2530 46762 ศศ.ม การส่งเสริมสุขภาพ 
3 นายสุรชัย    คงเกตุ   คร ู  1 เม.ย.2552 467 ศษ.ม การบริหารการศึกษา 
4 น.ส.รัชนก   ยอดยง  คร ู 1 เม.ย.2552 1414 ศษ.ม การบริหารการศึกษา 
5 น.ส.รำพึง  เทศะ ครู   1 พ.ย.2553 2124 คบ. การศึกษาพิเศษ 
6 นายภูชิชย์   ใจภักดี ครู   20 ก.ค.2554 9268 ศษ.ม การบริหารการศึกษา 
7 น.ส.ชนิดา  ทุมสะกะ คร ู 29 ม.ค. 2557 7556 ศษ.ม การบริหารการศึกษา 
8 น.ส.กาญจนาพร  คำแจ้              ครู  12 มี.ค. 2558 119652 คม. การศึกษาพิเศษ 
9 นายนฤพนธ์   มั่นถึง ครู  12 มี.ค. 2558 5085 คบ. อุตสาหกรรมศิลป์ 

10 นางสาวปฏิมา  นาครักษ์ คร ู 15 ธ.ค. 2558 3402 กศ.บ. การสอนชีววิทยา 
11 นางอารีวรรณ   เรือนพิบูลย์ คร ู 24 ต.ค.2559 15 คบ. การศึกษาพิเศษ 
12 นายจารุวัฒน์  ทองชูใจ คร ู 5 พ.ค. 2560  45 วท.บ. กายภาพบำบัด 
13 นางสาวทิวารัศมี  แสนประสี  คร ู 1 ต.ค. 2561 4560 คบ. การศึกษาพิเศษ  
14 นางสาวพรนรินทร์  ทะสม   คร ู 25 ม.ค. 2562 6213 วท.บ. กายภาพบำบัด 
15 นางสาวมนัญชยา  อ่ินแก้ว   คร ู 1 เม.ย. 2562 1356 คบ. การศึกษาพิเศษ 
16 น.ส.พรวิภา หมื่นยา   คร ู 30 ส.ค. 2562 2834 บธ.บ. ธุรกิจบริการ 
17 นายสิปปนนท์  สุดใจ คร ู 30 ส.ค. 2562 2771 นศ.บ นิเทศศาสตร์ 
18 น.ส.สภุาวดี  ทองเทศ คร ู 30 ส.ค. 2562 2838 บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
19 นายณกรณ์  กันธิยะ คร ู 30 ส.ค. 2562 2873 ค.บ. ชีววิทยา 

20 นางสาวสุปราณี  นันตา  คร ู 2 พ.ย. 2558 
ย้ายมา  2 เม.ย. 2564 

72426 บช.บ การบัญชี 

21 นางสาวนภางค์  อ้วนอ่อน  ครูผู้ช่วย   25 ม.ค. 2562 4598 วท.บ. กายภาพบำบัด 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันบรรจุ เลขที่ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
22 นางสาวเสาวลักษณ์  พุกกะชา ครูผู้ช่วย 25  พ.ค. 2563 2140 กภ.บ กายภาพบำบัด 
23 นางสาวพรรษชล  ภัทรกุลพงษ์ ครูผู้ช่วย 25  พ.ค. 2563 2156 วท.บ กายภาพบำบัด 
24 น.ส.เพ็ญแข  โพธิรินทร์ ครูผู้ช่วย 30  ก.ย. 2563 2525 วท.บ กายภาพบำบัด 
25 นางสาวสุพรรณ  จูเปาะ ครูผู้ช่วย 5 ม.ค. 2565 5955 ค.บ การศึกษาพิเศษ  
26 นายพีระพงศ์  ไชยมงคล ครูผู้ช่วย 5 ม.ค. 2565 5518 ค.บ การศึกษาพิเศษ  
27 นางพรทิวา  สุดใจ ครูผู้ช่วย 5 ม.ค. 2565 6066 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
28 นางอธิชา  ปู่ดี ครูผู้ช่วย 5 ม.ค. 2565 6164 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
29 นางสาวมาลีวัลย์  มีพันธ์ ครูผู้ช่วย 5 ม.ค. 2565 9781 วท.บ. จุลชีววิทยา 
30 นางสาวกัญญารัตน์ มณีแกม ครูผู้ช่วย ๕ เม.ย. ๒๕๖๕ 5929 วท.บ กิจกรรมบำบัด 

 
8.2 ตารางข้อมูลพนักงานราชการ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันเริ่มสัญญาจ้าง วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
1 น.ส.ลักขณา  จันทร์ฤทธิ์ ครูผู้สอน 4 ก.พ. 2556 บธ.บ. ธุรกิจบริการ 

2 นางสาวอรษา  หมื่นลักษณ์ ครูผู้สอน 18 ม.ค.2559 ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 
3 นางสาวฉวีวรรณ วัฒนวงษ์คีรี    ครูผู้สอน 8 ต.ค. 2561 บธ.บ. ธุรกิจบริการ 
4 นางสาววิไลพร  พวงยะ ครูผู้สอน 12 ก.ย. 2562 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
5 นายองอาจ  เจริญศิลป์ ครูผู้สอน 12 ก.ย. 2562 คบ. การศึกษาพิเศษ 
6 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจพร  ยิ้มเยาะ   ครูผู้สอน 2 พ.ย. 2563 รบ. รัฐศาสตร์ 
7 นายวุฒิพงศ์   จีนาวุธ ครูผู้สอน 2 พ.ย. 2563 คบ. สังคมศึกษา 
8 น.ส.พิมพ์ชนก  อุ่นทอง ครูผู้สอน 2 พ.ย. 2563 คบ. ชีววิทยา 
9 นางสาวพิไลลักษณ์   พรมสุวรรณ ครูผู้สอน 1 ม.ค. 2565 บธ.บ คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ  

10 นางสาวพิชญ์ชนินทร์ อุ่นทอง ครูผู้สอน  1 เม.ย. 2565 คบ. เคมี 
 

 
 

20
 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ปกีารศึกษา 2565-2569 

8.3 ตารางข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันเริ่มสัญญาจ้าง วุฒิการศึกษา วิชาเอก สถานศึกษา 
1 น.ส.ชรินรัตน ์ บรรณสาร พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1 พ.ย. 2555 ม.6 ไทย-สังคม กศน.อำเภอลับแล 
2 น.ส.สุกัญญา  ชัยมาตร์  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1 พ.ย. 2556 ม.6 ไทย-สังคม กศน.อำเภอลับแล 
3 น.ส.พณณกร  วงษ์น้อย พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1 ก.พ. 2559 ปวช. พณิชการ รร.อุตรดิตถ์เทคโนโลย ี
4 น.ส.ปียาภรณ์  โพธิ์ทอง   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1 เม.ย. 2561 ม.6 ไทย-สังคม รร. เทพมงคลรังษี 
5 นายนัฐพล  ม่วงทอง    พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 13 มิ.ย. 2561 ม.6 ไทย-สังคม รร.ลับแลศรีวิทยา  
6 น.ส.ณัฐนิชา  ก้อนทับทิม  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  1 ต.ค.2562 วท.บ. อาหารและ

โภชนาการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ ์

7 น.ส.สุนันทา  อู่รอด พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 17 ก.ย. 2562 บธบ. การบัญชี มหาวิทยาลยัแม่โจ้ แพร ่

8 น.ส.ปรียาภรณ์ กมลงาม พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 17 ก.พ. 2563 ปวส การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
9 น.ส.กานดา  พินะชัย พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 23 พ.ย. 2563 บธบ. การตลาด มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ ์

10 นายวันฉัตร  แก้วทา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1 ต.ค. 2556 ม.6 ไทย-สังคม ร.ร.ลับแลศรีวิทยา 
11 น.ส.อริษา   ดวงทุม พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1 มิ.ย. 2563 วท.บ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ ์
12 น.ส.ปิยะกาญจน์ ชมเชียงคำ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 17 ต.ค. 2559 ม.6 ไทย-สังคม บ้านในเมือง 
13 นางปัทมา  บาร์นส์ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1 ก.ค. 2563 ม.6 ไทย-สังคม ตรอนตรีสินธุ ์
14 น.ส.กัลยา  คำเงิน  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1 มิ.ย. 2563 ม.6 ไทย-สังคม ทองแสนขันวิทยา 
15 นางสาวณัฐริกา  นวลจำปา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 5 ม.ค. 2565 6 ไทย-สังคม ทองแสนขันวิทยา 
16 น.ส.เบญจมาศ อนุรักษ์ดงพญา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 3 ม.ค.2562 ม.6 ไทย-สังคม   ร.ร.บ่อเกลือ  
17 น.ส.จารุวรรณ  ด้งพุก พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 11 มี.ค. 2562  บธ.บ การจัดการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชียงราย 
18 น.ส.วภิาวรรณ์  ตาสว่าง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  30 เม.ย. 2562  ปวส การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
19 น.ส.นิภาพร สิงห์โปทา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 3 ก.พ. 2563 ค.บ ภาษาเกาหลี มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ ์
20 น.ส.มินตรา  เกตุอินทร์ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 12  ต.ค. 2558 ม.6 ไทย-สังคม ร.ร.น้ำปาดชนปูถัมภ์ 
21 น.ส.วภิารัตน์   แพงผม พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1 มิ.ย. 2563 ม.6 ไทย-สังคม ร.ร.น้ำปาดชนปูถัมภ์ 
22 นายสุทธิรัตน์    หมื่นลูกท้าว พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 23 พ.ย.  2563  ม.6 ไทย-สังคม ร.ร.ฟากท่าวิทยา  
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     8.4 ตารางข้อมูลครูอัตราจ้าง 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันเริ่มสัญญาจ้าง อัตราเงินเดือน วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
1  น.ส.กมลวรรณ ทิพย์โพ   ครูอัตราจ้างห้องเรียนคู่ขนาน 9  พ.ย. 2563 15000 คบ.  ไทย-สังคม 
2 นายธนกร  จันทร์เส็ง ครูอัตราจ้างห้องเรียนคู่ขนาน 9  พ.ย. 2563 15,000 คบ. สังคมศึกษา 
3 น.ส.นิชาภัทร  ฝั้นเต็ม ครูอัตราจ้าง สอนเด็กเจ็บป่วย

เรื้อรังในโรงพยาบาล 
9  พ.ย. 2563 15,000 บธบ 

 
คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
 

8.5 ตารางข้อมูลลูกจ้างประจำ 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันบรรจุ เลขที่ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
1 นายอภิชาติ  จันทร์ดา พนักงานธุรการ 4 19 มิ.ย. 2538 30879 ม.6 ไทย-สังคม 
2 นางอันติมา   จันทร์ดา พนักงานธุรการ 4 19 ก.ย. 2540 30882 อ.ศศ. ศิลปประยุกต์ 

 

8.6 ตารางข้อมูลเจ้าหน้าที่ธุรการ 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันเริ่มสัญญาจ้าง วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
1 นางสาวภัทราวดี  ท้าวเทพ   เจ้าหน้าที่ธุรการ  1  ม.ค. 2565 ศศ.บ. การออกแบบ  

 

8.7 ตารางข้อมูลจ้างเหมาบริการ 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันเริ่มสัญญาจ้าง วุฒิการศึกษา วิชาเอก สถานศึกษา 
1 นางสาวเรวดี  นาคบัว คนครัว 18 พ.ย. 2558 ม.6 - ร.ร.ลับแลศรีวิทยา 
2 นายทวี  เกษาแสง ยามรักษาการณ์ 19 ก.ย. 2540 ป.6 - ร.ร.บ้างวังแดง 
3 นายชนาธิป   ชาวนา นักการภารโรง 1 ก.พ. 2559 ม.6 - กศน.บ้านหมี่   
4 นายธีระพงศ์  พรมสุวรรณ  คนงาน 14 ม.ค. 2556 ม.6 - กศน. อำเภอเมือง 

22
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8.8 ตารางแสดงจำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2565 
  

บุคลากร ชาย หญิง รวม 
 ผู้บริหาร - 2 2 
ข้าราชการครู 7 21 28 
พนักงานราชการ 2 8 10 
ครูอัตราจ้าง 1 2 3 
ลูกจ้างประจำ 1 1 2 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 1 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 3 19 22 
คนครัว - 1 1 
นักการภารโรง 1 - 1 
คนงาน 1 - 1 
ยาม 1 - 1 

รวม 17 54 71 
 
1.9 แผนภูมิแท่งแสดงข้อมูลจำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2565 
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แผนภู มิแท่งแสดงจ านวนบุคลากรของ
ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจ าจั งหวัดอุตรดิตถ์

ผู้บริหาร ข้าชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง

ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าที่ธุรการ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จ้างเหมาบริการ
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8.10 ตารางแสดงจำนวนบุคลากร ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 
  

บุคลากร ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ผู้บริหาร 2 2 2 
ข้าราชการครู 21 24 27 
พนักงานราชการ 8 10 10 
ครูอัตราจ้าง 2 3 3 
ลูกจ้างประจำ 2 2 2 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 1 1 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 22 22 22 
คนครัว 1 1 1 
นักการภารโรง 1 - 1 
คนงาน 1 - 1 
ยาม 1 - 1 

รวม 62 54 71 
 
8.11 แผนภูมิแท่งแสดงข้อมูลจำนวนบุคลากร ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 
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ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง

ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าที่ธูรการ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จ้างเหมาบริการ
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9. ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564 
 ปีการศึกษา 2564 มีงานวิจัยในชั้นเรียน จำนวน 11 เรื่อง ดังนี้ 
 

ที ่ ประเภทงานวิจัย ผู้วิจัย 

1 ผลการใช้โปรแกรมพัฒนาความสามารถในการเดิน 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเดินข้ามสิ่งกีดขวาง 
สำหรับเด็กกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม ห้องเรียนช่วง
อายุ 0-6 ปี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

1. นางสาวพรนรินทร์  ทะสม 
2. นางสาวพรรษชล ภัทรกุลพงษ์ 
3. นางสาวฉวีวรรณ วัฒนวงษ์คีรี 

2 ผลการใช้เก้าอ้ีม้าหมุน เพ่ือลดพฤติกรรมความกลัว
การเคลื่อนไหวในแนวต้านแรงโน้มถ่วงของโลก 
(Gravitational Insecurity) ของผู้เรียนที่มีความ
บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือ
สุขภาพ ห้องเรียนช่วงอายุ 0 – 6 ปี ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

1. นางสาวรำพึง เทศะ 
2. นางสาวเพ็ญแข โพธิรินทร์ 
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจพร ยิ้มเยาะ 
4. นายองอาจ เจริญศิลป์  

3 ผลการฝึกเดินโดยใช้สายพานเลื่อน ในการพัฒนา
ความสามารถการเดิน ของเด็กสมองพิการ 
ห้องเรียนช่วงอายุ 7- 9 ปี ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

1. นางสาวเสาวลักษณ์ พุกกะชา 
2. นายสุรชัย คงเกตุ 
3. นางสาวอรษา หมื่นลักษณ์ 

 

4 การเปรียบเทียบความสนใจในการมอง โดยใช้ชุด
กิจกรรมการรับความความรู้สึกในระบบการ
มองเห็น ของเด็กออทิสติก ห้องเรียนช่วงอายุ 7-9 
ปี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

1. นายณกรณ์ กันธิยะ 
2. นายภูชิชย์ ใจภัคด ี
3. นายนฤพนธ์ มั่นถึง 
4. นางสาวลักขณา จันทร์ฤทธิ์ 

5 ผลการพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหวแขน
โดยใช้การออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์แขวนพยุง
สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือ
การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ห้องเรียนช่วงอายุ 10-
12 ปี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

1. นายจารุวัฒน์ ทองชูใจ 
2. นางสาวพรทิวา สุดใจ 
3. นางสาวพิไลลักษณ์ พรมสุวรรณ 

6 การเปรียบเทียบความสามารถในการทำความ
สะอาดช่องปาก โดยใช้ชุดภาพช่วยน้องแปรงฟัน
ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ห้องเรียน 

1. นางสาวอารีวรรณ เรือนพิบูลย์ 
2. นางสาวพรวิภา หมื่นยา 
3. นางสาววิไลพร พวงยะ 
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ที ่ ประเภทงานวิจัย ผู้วิจัย 

10 - 12  ปี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

7 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกการรับรู้ทางสายตา
ด้านการรับรู้ตำแหน่งในที่ว่างเพ่ือพัฒนา
ความสามารถการในเขียนพยัญชนะไทยแบบหัวเข้า 
และแบบหัวออก ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ห้องเรียนช่วงอายุ 13 – 15 ปี 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

1. นางสาวมนัญชยา อ่ินแก้ว 
2. นางสาวรัชนก ยอดยง 
3. นายสิปปนนท์ สุดใจ 

8 ผลการใช้กายอุปกรณ์เสริม  
Knee Ankle Foot Orthosis ในการพัฒนาการ
เดินของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือ
การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพห้องเรียนช่วงอายุ 13 - 
15 ปี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด  
อุตรดิตถ์ 

1. นางสาวปฏิมา นาครักษ์ 
2. นางสาวนภางค์ อ้วนอ่อน 
3. นางสาวพิมพ์ชนก อุ่นทอง 

9 ผลการพัฒนาความสามารถการสื่อสาร โดยใช้
สติ๊กเกอร์ไลน์ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ห้องเรียนช่วงอายุ 16-18 ปีศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

1. นางสาวชนิดา ทุมสะกะ 
2. นางสาวสุปราณี นันตา 
3. นางสาวสุภาวดี ทองเทศ 
4. นางสาวมาลีวัลย์ มีพันธ์ 

10 ผลการพัฒนาความสามารถการสื่อสาร โดยใช้ 
Picture Exchange Communication System 
(PECS) ของบุคคลออทิสติก ห้องเรียนช่วงอายุ 
16-18 ปี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

1. นางสาวทิวารัศมี แสนประสี 
2. นางสาวกาญจนาพร คำแจ้ 
3. นายวุฒิพงศ์ จีนาวุฒิ 

11 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเล่นโทรศัพท์มือถือ โดย
ใช้ตารางกิจกรรม ของนักเรียนออทิสติกชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคล
ออทิสติก โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 

1. นางสาวกมลวรรณ ทิพโพธิ์ 
2. นางสาวนิชาภัทร ฟั่นเต็ม 
3. นายธนากร จันทร์เส็ง 
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10. ข้อมูลด้านนักเรียน 
 

10.1 ตารางจำนวนผู้เรียนจำแนกตามประเภทการรับบริการ  

ที ่ กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวนผู้เรียน 
(คน) ปี

การศึกษา 
2562 

จำนวนผู้เรียน 
(คน) ปี

การศึกษา 
2563 

จำนวนผู้เรียน 
(คน) ปี

การศึกษา 
2564 

1 ผู้เรียนพิการที่รับบริการในศูนย์ (ไป-กลับ) 94 91 81 
2 ผู้เรียนพิการที่รับบริการที่บ้าน 136 57 65 
3 ผู้เรียนพิการที่รับบริการที่หน่วยบริการ 57 140 4 

4 
ผู้เรียนพิการที่รับบริการที่ศูนย์การเรียนใน
โรงพยาบาล 

57 11 2 

รวม 299 286 188 
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จ านวนผู้เรียน (คน) ปีการศึกษา 2562 จ านวนผู้เรียน (คน) ปีการศึกษา 2563

จ านวนผู้เรียน (คน) ปีการศึกษา 2564
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10.2 ตารางจำนวนผู้เรียนจำแนกตามประเภทความพิการ ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 

ที ่ ประเภทความพิการ 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

บริการ 
ใน

ศูนย์ฯ 

บริการนอกศูนย์ฯ 

รวม 
บริการ 

ใน
ศูนย์ฯ 

บริการนอกศูนย์ฯ 

รวม 
บริการ 

ใน
ศูนย์ฯ 

บริการนอกศูนย์ฯ 

รวม หน่วย
บริการ 

ศูนย์การ
เรียนเฉพาะ
ความพิการ 

ที่
บ้าน 

หน่วย
บริการ 

ศูนย์การ
เรียนเฉพาะ
ความพิการ 

ที่
บ้าน 

หน่วย
บริการ 

ศูนย์การ
เรียนเฉพาะ
ความพิการ 

ที่
บ้าน 

1 บกพร่องทางการเห็น 1 - - 3 4 3 - - 1 4 2 0 0 1 3 
2 บกพร่องทางการได้ยิน 3 - - 4 7 1 - - 5 6 0 0 0 3 3 
3 บกพร่องทางสติปัญญา 35 28 - 50 11

3 28 25 
- 

61 
11
4 25 13 

0 
26 

64 

4 บกพร่องทางร่างกาย หรือ
สุขภาพ หรือการเคลื่อนไหว 

16 15 - 45 76 28 21 - 26 75 21 17 0 13 52 

5 บกพร่องทางการเรียนรู ้ - - - 1 1 - - - 1 1 0 0 0 0 0 
6 บกพร่องทางการพูดและภาษา - 1 - - 1 - - - 1 1 0 0 0 0 0 
7 บกพร่องทางพฤติกรรมหรือ

อารมณ ์
1 - - 1 2 1 - - 1 

2 
0 0 0 0 0 

8 บุคคลออทิสติก 16 4 - 13 33 16 4 - 13 33 3 3 0 6 31 
9 บุคคลพิการซ้อน 13 9 - 30 52 14 7 - 31 52 12 7 0 16 35 

รวมท้ังหมด  85 57 - 14
7 

 
91 57 

- 14
0 81 40 

0 
65 

18
8 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้เรียนจำแนกตามประเภทความพิการ ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 

28
 



 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ปกีารศึกษา 2565-2569 

 
 
 

4 7

113

76

1 1 2

33

52

4 6

114

75

1 1 2

33

52

3 3

64

52

0 0 0

31 35

0

20

40

60

80

100

120

แผนภูมิแสดงจ านวนผู้เรียนจ าแนกตามประเภทความพิการ ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา

2562 2563 2564

29 



๓๐ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ปกีารศึกษา 2565-2569 
 

10.3 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน = 1 ต่อ 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

11. ข้อมูลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

รายการข้อมูล 
ระดับคุณภาพ 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 4 (ดีเลิศ) 5 (ยอดเยี่ยม) 5 (ยอดเยี่ยม) 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

4 (ดีเลิศ) 5 (ยอดเยี่ยม) 5 (ยอดเยี่ยม) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4 (ดีเลิศ) 4 (ดีเลิศ) 5 (ยอดเยี่ยม) 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน 
 ปีการศึกษา 2560 มีระดับคุณภาพ 4 ระดับ ได้แก่ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 
 ปีการศึกษา 2561 มีระดับคุณภาพ 5 ระดับ ได้แก ่ กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 
 ปีการศึกษา 2562 มีระดับคุณภาพ 5 ระดับ ได้แก่ กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 
 

นักเรียน

ครูผู้สอน

แผนภูมิแสดงอัตราส่วนครูต่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564
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2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
รายการข้อมูล ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 3 (ดี) 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

3 (ดี) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3 (ดี) 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพภาย มีระดับคุณภาพ 5 ระดับ ได้แก่ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณภาพภายใน 3 ปี ย้อนหลัง 
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12. ข้อมูลการส่งต่อผู้เรียนที่รับบริการช่วงเชื่อมต่อและส่งต่อ 3 ปี ย้อนหลัง 
 

ที ่ การรับบริการ 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

หน่วย
บริการ 

หน่วย
บริการ 

หน่วย
บริการ 

ใน
ศูนย์ฯ 

หน่วย
บริการ 

ที่
บ้าน 

ใน
ศูนย์ฯ 

หน่วย
บริการ 

ที่
บ้าน 

57 57 145 90 55 141 83 40 65 

1 
ช่วง

เชื่อมต่อ 

กิจกรรม 289 286 188 
ห้องเรียน
ช่วงอายุ 

- 17 27 

2 
ส่งต่อ 

สถานศึกษา 3 12 8 
อาชีพ 15 1 - 

ครอบครัว/
ชุมชน 

5 2 96 

รวม 23 23 131 
 

แผนภูมิจำนวนผู้เรียนที่รับบริการช่วงเชื่อมต่อและส่งต่อ 3 ปี ย้อนหลัง 
ผู ้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความพร้อมเพื ่อการส่งต่อเข้าสู่

สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 7.96 
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13. ข้อมูลมาตรฐานการศึกษา ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 
 

มาตรฐาน ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 4 (ดีเลิศ) 5 (ยอดเยี่ยม) 5 (ยอดเยี่ยม) 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

4 (ดีเลิศ) 5 (ยอดเยี่ยม) 
5 (ยอดเยี่ยม) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

4 (ดีเลิศ) 4 (ดีเลิศ) 
5 (ยอดเยี่ยม) 

หมายเหตุ ปี 2560 มีระดับการประเมิน 4 ระดับ ได้แก่ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 
  ปี 2561 มีระดับการประเมิน 5 ระดับ ได้แก ่ กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
                     ปี 2562 มรีะดับการประเมิน 5 ระดับ ได้แก ่ กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 

แผนภูมิแสดงมาตรฐานการศึกษา ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 
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14.  ผลงานดีเด่น ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 
 
14.1 รางวัลด้านสถานศึกษา 

ที ่ ชื่อรางวัล 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 

1 
รับโล่เกียรติยศประกวด
คลิปวีดีโอวันกายภาพบำบัด
แห่งชาติ ปี 2562 

- - 
✓ 

- - - - - - 

2 

รางวัลระดับ ดีเยี่ยม การ
คัดเลือกผลงานวิจัยด้าน
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ประจำปีการศึกษา 2562 

✓ - - - - - - - - 

3 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การคัดเลือกผลงาน 
นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่
ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย (Best Practice) 
ของสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 17 ประจำปี
พุทธศักราช 2562 

- ✓ - - - - - - - 

4 
รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย 
ดีเด่น จากกระทรวง
แรงงาน 

✓ - - ✓ - - - - - 

5 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ระดับ 2 ดาว กิจกรรม
โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน 

- - - 
✓ 

- - - - - 

6 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ระดับ 3 ดาว กิจกรรม
โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน 

- - - - - - ✓ - - 

7 
องค์กรที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานองค์กรด้านคน
พิการหรือองค์กรอ่ืนใดที่

- - - - - ✓ 
 

- - - 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
ให้บริการแก่คนพิการ
ประจำปี 2563 

รวม 2 1 1 2 - 1 1 - - 
รวมทั้งหมด 8 

 

แผนภูมิแสดงข้อมูลรางวัลของสถานศึกษา ย้อนหลัง 3 ปี 

 
 
14.2 รางวัลด้านผู้บริหาร 

ที ่ ชื่อรางวัล 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
1 ผู้บริหารศึกษาดีเด่น 2 - - 1 - - 1 - - 

รวมทั้งหมด 4 
 

กราฟแสดงข้อมูลรางวัลด้านผู้บริหาร ย้อนหลัง 3 ปี 
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14.3 รางวัลด้านครู 

ที่ ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
จังหวัด ภาค ชาต ิ จังหวัด ภาค ชาต ิ จังหวัด ภาค ชาต ิ

1 นายสุรชัย คงเกต ุ ครูดีในดวงใจ  - - - - - - - - 

2 นางสาวกาญจนาพร คำแจ ้ ครูดีในดวงใจ  - - - - - - - - 

3 นางสาวมาลีวลัย์ มีพันธ ์ ครูดีในดวงใจ  - - - - - - - - 

4 นางสาวเบญจพร ยิ้มเยาะ ครูดีในดวงใจ  - - - - - - - - 

5 นางสาวปฏิมา  นาครักษ ์ ครูดีในดวงใจ - - -  - - - - - 

6 นางอารีวรรณ  เรือนพิบูลย ์ ครูดีในดวงใจ - - -  - - - - - 

7 นายจารุวัฒน์  ทองชูใจ ครูดีในดวงใจ - - -  - - - - - 

8 นางสาวฉวีวรรณ วัฒนวงษ์คีร ี ครูดีในดวงใจ - - -  - - - - - 

9 นางสาวพรนรินทร์  ทะสม ครูดีในดวงใจ - - - - - -  - - 
รางวัล
ชนะเลิศ 
ระดับดีเยี่ยม 
การคัดเลือก
ผลการปฏิบตัิ
ที่เป็นเลิศด้าน
การจัด
ประสบการณ์
การจัด
การศึกษา
ปฐมวัย 
สำหรับเด็ก
ปฐมวัยท่ีมี
ความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 
ปีการศึกษา 
2563 

- - -  - - - - - 

10 นางสาวนภางค์  อ้วนอ่อน ครูดีในดวงใจ - - - - - -  - - 

11 นางสาวมนัญชยา  อ่ินแก้ว ครูดีในดวงใจ - - - - - -  - - 
รางวัล
ชนะเลิศ 
ระดับดีเยี่ยม 
การคัดเลือก
ผลการปฏิบตัิ
ที่เป็นเลิศด้าน
การจัด

- - - - - -  - - 
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ที่ ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
จังหวัด ภาค ชาต ิ จังหวัด ภาค ชาต ิ จังหวัด ภาค ชาต ิ

ประสบการณ์
การจัด
การศึกษา
ปฐมวัย 
สำหรับเด็ก
ปฐมวัยท่ีมี
ความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 
ปีการศึกษา 
2564 
รางวัล Best 
pratice ระดับ 
ดีเด่น  ด้าน
การจัด
ประสบการณ์
การจัด
การศึกษา
ปฐมวัย 
สำหรับเด็กที่มี
ความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 
ระดับภาค 
ภายใต้
โครงการ
พัฒนาการจัด
การศึกษา
ปฐมวัยในพื้นที่
รับผิดชอบ ปี
การศึกษา 
2564 

- - - - - - -  - 

12 นายณกรณ์ กันธิยะ ครูดีในดวงใจ - - - - - -  - - 

13 นายวุฒิพงศ์  จีนาวุธ ครูดีในดวงใจ - - - - - -  - - 

14 นางสาวพิไลลักษณ์      
พรมสุวรรณ 

ครูดีในดวงใจ - - - - - -  - - 

รวม 4 - - 5 - - 7 1 - 
รวมรางวัลทั้งหมด 17 
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กราฟแสดงข้อจำนวนรางวัลด้านครู ย้อนหลัง 3 ปี 
 

 

 

14.4 รางวัลด้านผู้เรียน 

ที ่ ชื่อรางวัล 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
1 การแข่งขันทักษะทาง

วิชาการเด็กที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพศูนย์
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม
เครือข่ายที่ 7 

- - - - - - - - - 

เหรียญทอง - - - - - - - - - 
เหรียญเงิน - - - - - - - - - 
เหรียญทองแดง - - - - - - - - - 

2 
 

การแข่งขันทักษะกลไก
และเต้นแอโรบิค 
ภาคเหนือ 

- - - - - - - - - 

เหรียญทอง - - - - - - - - - 
เหรียญเงิน - - - - - - - - - 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
เหรียญทองแดง - - - - - - - - - 
อันดับ 4 - - - - - - - - - 
อันดับ 5 - - - - - - - - - 

3 กิจกรรมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ภาคเหนือ 
ประจำปีการศึกษา 
2562 ณ โรงเรียน
พิษณุโลกปัญญานุกูล 
จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 
19 ธันวาคม 2562 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
พานักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทั้งหมด 10 
กิจกรรม 

- - - - - - - - - 

การแข่งขันวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ตาม
จินตนาการ บกพร่อง
ทางร่างกายฯ อายุ 13-
18 ปี ชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับเหรียญทอง 

- - 1 - - - - - - 

การแข่งขันการตอบ
คำถามหมวดธงชาติ
อาเซียน บกพร่องทาง
ร่างกายฯ อายุ 13-18 
ปี ชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับเหรียญทอง 

- - 1 - - - - - - 

การแข่งขันชี้หรือบอกชื่อ 
จากบัตรภาพ หมวดสัตว์ 
หมวดผลไม้ หมวดของ
ใช้ในชีวิตประจำวัน 

- - 1 - - - - - - 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
บกพร่องทางสติปัญญา 
อายุ 3-6 ปี รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 
ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันการตอบ
คำถามหมวดประเพณี 
วัฒนธรรมของไทย 
บกพร่องทางสติปัญญา 
อายุ 13-18 ปี รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 
ระดับเหรียญทอง 

- - 1 - - - - - - 

การแข่งขันระบายสี
รูปภาพ บกพร่องทาง
สติปัญญา อายุ 3-6 ปี 
อันดับ 6 ระดับเหรียญ
ทอง 

- - 1 - - - - - - 

การแข่งขันระบายสี
รูปภาพ บกพร่องทาง
ร่างกายฯ อายุ 3-6 ปี 
อันดับ 6 ระดับเหรียญ
เงิน 

- - 1 - - - - - - 

การแข่งขันการตอบ
คำถามหมวดประเพณี
วัฒนธรรมของไทย 
บกพร่องทางร่างกายฯ 
อายุ 7-12 ปี อันดับ 8 
ระดับเหรียญทอง 

- - 1 - - - - - - 

การแข่งขันชี้หรือบอกชื่อ 
จากบัตรภาพ หมวดสัตว์ 
หมวดผลไม้ หมวดของ
ใช้ในชีวิตประจำวัน 
บกพร่องทางสติปัญญา 

- - 1 - - - - - - 



๔๑ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ปกีารศึกษา 2565-2569 
 

ที ่ ชื่อรางวัล 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
อายุ 3-6 ปี อันดับ 12 
ระดับเหรีญทอง 
การประกวดมารยาท
งามอย่างไทย รวม
ประเภทความพิการ อายุ 
7-12 ปี อันดับ 12 
ระดับเหรียญเงิน 

- - 1 - - - - - - 

การประกวดมารยาท
งามอย่างไทย รวม
ประเภทความพิการ อายุ 
3-6 ปี ระดับเหรียญเงิน 

- - 1 - - - - - - 

4 การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ปีการศึกษา 
2562 

- - - - - - - - - 

4.1 การแข่งขันการตอบ
คำถามหมวดธงชาติ
อาเซียน 

- - - - - - - - - 

เหรียญทอง 3 - - - - - - - - 
เหรียญเงิน - - - - - - - - - 
เหรียญทองแดง 3 - - - - - - - - 
4.2 การแข่งขันประกวด
มารยาทงามอย่างไทย 

- - - - - - - - - 

เหรียญทอง 6 - - - - - - - - 
เหรียญเงิน 3 - - - - - - - - 
เหรียญทองแดง - - - - - - - - - 
4.3 การแข่งขันชี้หรือ
บอกชื่อจากบัตรภาพ 
หมวดสัตว์ หมวดผลไม้ 
หมวดของใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

- - - - - - - - - 

เหรียญทอง - - - - - - - - - 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
เหรียญเงิน 1 - - - - - - - - 
เหรียญทองแดง 2 - - - - - - - - 
4.4 การแข่งขันตอบ
คำถามหมวดประเพณี
วัฒนธรรมไทย 

- - - - - - - - - 

เหรียญทอง 13 - - - - - - - - 
เหรียญเงิน - - - - - - - - - 
เหรียญทองแดง - - - - - - - - - 
4.5 การแข่งขันปั้นดิน
น้ำมัน 

- - - - - - - - - 

เหรียญทอง 3 - - - - - - - - 
เหรียญเงิน - - - - - - - - - 
เหรียญทองแดง - - - - - - - - - 
4.6 การแข่งขันวาดภาพ
ด้วยโปรแกรม Paint 
ตามจินตนาการ 

- - - - - - - - - 

เหรียญทอง 1 - - - - - - - - 
เหรียญเงิน 2 - - - - - - - - 
เหรียญทองแดง 2 - - - - - - - - 
4.7 การแข่งขันระบายสี
รูปภาพและวาดภาพ
ระบายสี 

- - - - - - - - - 

เหรียญทอง 5 - - - - - - - - 
เหรียญเงิน 2 - - - - - - - - 
เหรียญทองแดง 2   - - - - - - 

รวม 48 - 10 - - - - - - 
รวมทั้งหมด  
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  กราฟแสดงข้อมูลรางวัลด้านผู้เรียน ย้อนหลัง 3 ปี 
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ส่วนที่ 2 
ผลการวิเคราะห์สถานศึกษา 

 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ ์ได้ทำการวิเคราะห์สภาพองค์กร  ระหว่างวันที่ 2 – 6  
พฤษภาคม พ.ศ. 2565  สรุปผล ดังนี้ 
 

2.1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก STEP  
ตารางที่  9 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก STEP 

STEP 
ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Oprtunities: O) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค/ ข้อจำกัด 
(Threats: T) 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม    
   (cial & Culture Facrs: S) 

1. ชุมชน ผู้ปกครอง ให้การ
สนับสนุน ให้ความร่วมมือในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ส่งผลให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษา
ภาคบังคับส่งผลให้เล็งเห็น
ความสำคัญของการศึกษา และ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3. ชุมชนมีการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น และเป็นแบบอย่าง
ที่ดี ส่งผลให้นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตามแบบอย่างที่ดีได้ 
4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนาผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดการพัฒนาด้านการเรียนรู้เพ่ิม
มากยิ่งขึ้น 

5. กระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมด้าน
การแพทย์ ทำให้คนพิการมีโอกาส
เข้าถึงระบบสาธารณสุขได้มากข้ึน  
6. จังหวัดอุตรดิตถ์มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพ 

1. ผู้ปกครองบางครอบครัวประกอบอาชีพ
ต่างถ่ิน ทำให้ผู้เรียนอาศัยอยู่กับผู้สูงอายุ 
ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพที่เหมาะสม 
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ไม่ม่ันคง 
ส่งผลต่อการนำผู้เรียนมารับบริการไม่
ต่อเนื่อง 
3. ความเชื่อมั่นทางสังคมส่งผลต่อการ
ยอมรับของผู้พิการในการประกอบอาชีพ 
4. ระบบการขนส่งสาธารณะมีข้อจำกัด 
ส่งผลให้ผู้ปกครองไม่สามารถนำผู้เรียนมา
รับบริการได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
5. สภาพชุมชนบริเวณโดยรอบบ้านผู้เรียน
มีปัญหาเรื่องยาเสพติด ส่งผลให้ผู้เรียน
ไม่ได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง 
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STEP 
ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Oprtunities: O) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค/ ข้อจำกัด 
(Threats: T) 

2. ด้านเทคโนโลยี    
    (Technological Facrs: T) 

1. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน
การจัดตั้งห้องเรียน US0-N 
(อินเตอร์เน็ตชุมชน) ส่งผลให้ผู้เรียน
ได้รับโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริม
การดำเนินการ พัฒนาสมรรถนะ
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริม
การจัดการศึกษาที่มีความ
หลากหลายทางเทคโนโลยีดิจิทัล ทำ
ให้การบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
4. รัฐบาลได้จัดให้บริการ
อินเตอร์เน็ตชุมชนในหมู่บ้าน ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี
และข้อมูลสารสนเทศ 
5. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส่งเสริมการจัดระบบสารสนเทศ
สำหรับการศึกษาพิเศษ (S) ส่งผลให้
มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
6. ผู้ปกครองส่วนใหญ่สามารถใช้
โทรศัพท์ในการสื่อสาร ส่งผลให้ครู
ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองได้ 
7. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ
อุปกรณ์ เทคโนโลยีตามความ
เหมาะสม เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน      

1. ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่มีข้อจำกัดในการ
เข้าใช้อินเตอร์เน็ตชุมชน ทำให้การจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ไม่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 
2. สัญญาณอินเตอร์เน็ตชุมชน ไม่ทั่วถึง 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ห่างไกล ทำให้การจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ไม่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

3. ด้านเศรษฐกิจ  
    (Economic Facrs : E) 

1. จังหวัดอุตรดิตถ์มีการขยายตัว
ของเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นทุกปี ทำให้ 
ผู้ปกครองได้รับโอกาสในการ
ประกอบอาชีพที่หลากหลายและมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

1. ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ฐานะยากจน มี
หนี้สินมาก ส่งผลต่อ การสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้กับผู้เรียนไม่เต็มตามศักยภาพ 
2. สินค้าปรับราคาสูงขึ้น ส่งผลต่อสภาพ
คล่องทางเศรษฐกิจในครัวเรือน 
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STEP 
ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Oprtunities: O) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค/ ข้อจำกัด 
(Threats: T) 

2. จังหวัดอุตรดิตถ์มีสถิติการว่างงาน
ต่ำ ทำให้ ผู้ปกครองมีโอกาสในการ
ประกอบอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้
เพ่ิมข้ึน 
3. จังหวัดอุตรดิตถ์มีอัตราการจ้าง
งานคนพิการในสถานประกอบการ
เพ่ิมมากข้ึน ทำให้ คนพิการมีโอกาส
ในการประกอบอาชีพ 
4. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการสนับสนุนการกู้ยืมเงิน
เพ่ือการประกอบอาชีพคนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการ ทำให้ คนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการมีโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ 

3. สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจและ
กระแสของสังคม ส่งผลต่อ ค่านิยมของ
ครอบครัว 
 
 

4. ด้านการเมืองและกฎหมาย    
   (litical & Legal Facrs : P)  

1. กฎหมายเปิดโอกาสให้คนพิการ
ได้รับสิทธิทางการศึกษาเช่นเดียวกับ
คนปกต ิ ทำให้เด็กพิการสามารถเข้า
รับการศึกษา และสามารถเลือก
บริการทางการศึกษา สถานศึกษา 
ระบบและรูปแบบได้โดยคำนึงถึง
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด
และความต้องการจำเป็นพิเศษของ
บุคคลนั้น 
2. กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์และการคุ้มครองคน
พิการ ด้านการแพทย์ ทำให้  คน
พิการมีโอกาสได้เข้ารับบริการทาง
การแพทย์ 
3. กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์และการคุ้มครองคน
พิการ ด้านการประกอบอาชีพ ทำ
ให้  คนพิการมีโอกาสได้ประกอบ
อาชีพ 
4. กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์และการคุ้มครองคน
พิการ ด้านสวัสดิการทางสังคมและ

1. ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์ทางกฎหมายของคนพิการ
น้อย ทำให้ ผู้เรียนไม่ได้รับสิทธิทาง
การแพทย์และสวัสดิการทางสังคม
เท่าท่ีควร 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำนโยบายไปสู่
การปฏิบัติน้อย ทำให้ ผู้เรียนไม่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางกฎหมายเท่าท่ีควร 
3.การปฏิรูปการศึกษาเปลี่ยนแปลง
นโยบายด้านการเมืองบ่อยครั้ง ทำให้ การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนขาดความต่อเนื่อง 
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STEP 
ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Oprtunities: O) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค/ ข้อจำกัด 
(Threats: T) 

สิ่งอำนวยความสะดวก ทำให้ คน
พิการมีโอกาสในการเข้าถงึสวัสดิการ
ต่าง ๆ 
5. องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ ทำให้ ผู้เรียนได้มี
โอกาสรับการพัฒนาตามศักยภาพ
อย่างทั่วถึง 
6. กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนด
นโยบายและจุดเน้น ทำให้ ครูและ
นักเรียนต้องได้รับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพตามทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
7. นโยบายภาครัฐด้านการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้สนับสนุน
ด้านงบประมาณ ทำให้ ผู้เรียนมี
โอกาสได้รับการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนและ
สถานศึกษาได้รับการจัดสรร
งบประมาณมาใช้ในการบริหาร 
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2.2.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 2S 4M 
ตารางที่ 10  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 2S 4M 

2S4M 
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 

(Strengths: S) 
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน  
(Weaknesses: W) 

1. ด้านโครงสร้างขององค์กร 
    (structure: S1) 

1. การประสานงาน การกำกับ 
นิเทศติดตาม และการประเมินผล
เป็นไปอย่างมีระบบเนื่องจาก
สถานศึกษามีการกำหนดโครงสร้าง
การบริหารงานที่ชัดเจน 
2. สถานศึกษามีผลการดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
เนื่องจากบุคลากรมีการทำงานเป็น
ทีม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกระจาย
ความรับผิดชอบในการดำเนินงาน 
3. สถานศึกษามีการจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบท นโยบายของรัฐ 
และความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
เนื่องจากทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา 
4. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจาก
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ เนื่องจากการจัด
สภาพแวดล้อม ภายในสถานศึกษาที่
สะอาด ปลอดภัย 
6. สถานศึกษา มีการดำเนินงานที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาเนื่องจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้การ
สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
7. สถานศึกษามีความคล่องตัวใน
การปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการจัด

1. เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เอ้ือต่อการ
จัดเก็บข้อมูล ส่งผลให้การทำงานยังไม่เป็น
ระบบในการนำไปใช้ 
2. การทบทวนแผนพัฒนาการจัด
การศึกษายังไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การ
จัดการเรียนรู้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
3. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลา
ที่กำหนดไว้ในแผนฯ ส่งผลให้การ
ดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ 
4. โครงสร้างการบริหารบางงาน มีความ
ซ้ำซ้อน ส่งผลให้การดำเนินงานของ
บุคลากรไม่มีประสิทธิภาพ 
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2S4M 
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 

(Strengths: S) 
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน  
(Weaknesses: W) 

โครงสร้างการบริหารงาน การบังคับ
บัญชา และกำหนดขอบเขตของงาน
ตามโครงสร้างไว้ครอบคลุมทุกด้าน 
8. สถานศึกษามีโครงสร้างการ
บริหารงานที่มีคุณภาพ เนื่องจากจัด
ให้มีระบบบริหารจัดการด้านวิชาการ 
บุคลากร งบประมาณ และ
บริหารงานทั่วไป 

2. ด้านผลผลิตและการบริการ 
(Product and Service: S2) 
 

1. ผู้พิการที่มีช่วงอายุอยู่ในระหว่าง 
0-18 ปี ได้รับการบริการทางด้าน
การศึกษาอย่างทั่วถึงเนื่องจาก
สถานศึกษา มรูปแบบการให้บริการ
ครอบคุลมทั้งจังหวัด 
2. สถานศึกษามีการส่งต่อผู้เรียนใน
ระดับท่ีสูงขึ้น เนื่องจากผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถ ทักษะ ตวามทีระบุไว้ 
ในแผนการจัดการศึกษา เฉพาะ
บุคคล หรือแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวสูงกว่าเป้า 
3. ผู้เรียนมีพฤิตกรรมเชิงบวก 
เป็นไปตามที่หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด เนื่องจากสถานศึกษามีการ
กำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่
ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรีียน 
4. ผู้เรียนมีสุขภาพ ร่างกาย 
สมบูรณ์ แข็งแรงตามวัย เนื่องจาก
สถานศึกษาให้มีการบริการบริการ 
อาหารกลางวัน/อาหารเสริม(นม
โรงเรียน)อย่างเพียงพอ และ
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

5. ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคลเนื่องจาก
สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับ

1. ผู้เรียนบางส่วนยังไม่ได้รับการส่งต่อ
การสถานศึกษามีระบบการส่งต่อที่ยังไม่
ชัดเจน 
2. การนำข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนมาใช้
ค่อยล่าช้า ไม่สะดวกต่อการนำมาใช้งาน 
เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบ 
3. ผู้เรียนบางส่วนไม่ได้รับการบริการด้าน
การแพทย์ ด้านสังคม ทุนการศึกษา 
เนื่องจากการประสานงานหน่วยงาน
ภายนอกยังไม่ทั่วถึง 
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2S4M 
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 

(Strengths: S) 
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน  
(Weaknesses: W) 

ความต้องการจำเป็นพิเศษของ
ผู้เรียนทุกประเภท 
6. ผู้เรียนได้รับการแก้ไขปัญหาด้าน
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
เนื่องจากบุคคลากรได้รับการ
พัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
7. เด็กพิการในโรงเรียน เรียนร่วม
ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
เนื่่องจากสถานศึกษาให้การ
สนับสนุนการจัดการเรียนรวมใน
รูปแบบคูปองการศึกษา สำหรับคน
พิการในจังหวัด 
8. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
สถานศึกษามีพ้ืนที่ให้บริการที่สะอาด 
สวยงาม ร่มรื่น เหมาะสม ต่อ
ประเภทความพิการ 
9. ผู้เรียนได้รับการบริการด้าน
สาธารณูปโภค อย่างเพียงพอ สะอาด
และปลอดภัย เนืองจากมีการจัดการ
อย่างเป็นระบ 
10. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในที่
หลากหลาย 
11. ผู้เรียนมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดี
ขึ้น เนื่องจากสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพและการ
ควบคุมภายใน 
12. ผู้เรียนสว่นใหญ่มีทักษะ
ความสามารถวนการเรียนรู้เพราะว่า
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
สถานศึกษากำหนด 
13. สถานศึกษาส่งพัฒนาผู้เรียน
ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมี
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2S4M 
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 

(Strengths: S) 
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน  
(Weaknesses: W) 

มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และ
ผู้อื่น เนื่องจากมีระบบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการ 

3. ด้านบุคลากร/ สมาชิก 
  ในองค์กร(Man : M1) 

1. บุคลากรเพียงพอต่อการจัด
การศึกษา ส่งผลให้คุณภาพ
การศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่
สถานศึกษากำหนด 
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถใน
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการทุก
ประเภท อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตามเป้าหมายที่
กำหนด 
3. สถานศึกษามีนักสหวิชาชีพ
เพียงพอ ในการให้บริการผู้เรียน 
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตรง
ตามประเภทความพิการ 
4. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละ
ประเภทความพิการ 
5. ครูมีความสามารถในการ
วิเคราะห์หลักสูตร และวิเคราะห์
ผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
มีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความต้องการและ
ศักยภาพของผู้เรียน เพราะ
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการ
อบรมสัมมนา และจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
6. บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม 
ส่งผลให้สถานศึกษา มีผลการ
ดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 
7. บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ทำให้การ

1. บุคลากร เห็นความสำคัญของการ
เลื่อนวิทยฐานะน้อยเกินไป ส่งผลให้
ความก้าวหน้าทางวิทยฐานะไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 
2. ครูมีการผลิตสื่อ แต่ขาดการตรวจสอบ
คุณภาพของสื่อที่นำไปใช้ 
3.การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษายังมีน้อย เพราะว่า
บุคลากรยังไม่ทักษะในการใช้เทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน 
4. ครูขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร ในศตวรรษที่ 21 ที่แสดงให้
เห็นถึงการเป็นครูในศตวรรษที่ 21  
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(Strengths: S) 
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน  
(Weaknesses: W) 

ดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นไป
ตามแผนที่กำหนดไว้ 
M1s8.บุคลากรได้รับรางวัลหรือ
ผลงานทางวิชาการ ส่งผลให้เกิดขวัญ
และกำลังใจในการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
9. บุคลากรของสถานศึกษาได้รับ
การยอมรับ เพราะว่าบุคลากร
สถานศึกษาส่วนใหญ่ มีสัมพันธภาพ
ที่ดีกับผู้ปกครอง และชุมชน ทั้งยังมี
ความใส่ใจในการจัดการเรียนการ
สอน ให้ผู้เรียนอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ 

4. ด้านงบประมาณ 
   (Money : M2)   

1. สถานศึกษามีสภาพคล่องในการ
บริหารจัดการเพิ่มข้ึน เนื่องจากได้รับ
เงินสนับสนุนจากบุคคลภายนอก 
และมีระบบการรับบริจาคท่ีทันสมัย 
เข้าถึงง่าย 
2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการ
เป็นที่น่าเชื่อถือเนื่องจากการบริหาร
งบประมาณ ถูกต้องโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
3. สถานศึกษามีการเบิกจ่าย
งบประมาณได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพเนื่องจากการพัฒนา
ระบบการเบิกจ่ายเงินที่ทันสมัยโดย
ระบบ New GFMIS 
M2s4.สถานศึกษามีระบบการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม
การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการ
ดำเนินงาน 
5. สถานศึกษามีแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นระบบตรงตาม
วัตถุประสงค์ เนื่องจากมีการประชุม
วางไว้โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

1. สถานศึกษาดำเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผนที่กำหนดสาเหตุมาจากได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้า
และไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ  
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ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน  
(Weaknesses: W) 

5.ด้านวัสดุอุปกรณ์การดำเนินงาน  
  (Matrial : M 3)  

1. ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีคุณภาพเนื่องจากมี
ห้องเรียนเพียงพอ 
2. สถานศึกษามีการติดตาม 
ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ระบบ
สืบเนื่องจากมีการลงทะเบียนคุมวัสดุ 
ครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ 
3. สถานศึกษามีการลงทะเบียนยืม-
คืน วัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ
เนื่องจากเง่ายต่อการติดตาม
ตรวจสอบ 
4. ผู้เรียนทุกประเภทความพิการ
ได้รับการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
เนื่องจากสถานศึกษามีวัสดุ ครุภัณฑ์
เพียงพอต่อการให้บริการ 
5. สถานศึกษามียานพาหนะพร้อมใช้
งานอยู่เสมอเนื่องจากมีการดูแล 
บำรุง รักษายานพาหนะอย่างเป็น
ระบบ 
6. สถานศึกษามีความปลอดภัยของ
อาคารสถานที่ และพร้อมใช้งานอยู่
เสมอเนื่องจากมีการดูแล บำรุง 
รักษาอาคารสถานที่ทั้งภายในและ
ภายนอกอย่างเป็นระบบ 
7. สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากมีระบบ
บริหารการจัดการสาธารณูปโภค 

1. ครูส่วนใหญ่มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการ
จัดการเรียนการสอนที่ไม่พร้อมต่อการใช้
งาน เนื่องจากจัดเก็บ วัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่
เป็นระบบ 
2. การจัดการเรียนการสอนไม่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
วัสดุ  ครุภัณฑ์บางส่วน ไม่มีคุณภาพและ
ไม่ตรงตามความต้องการ 
3.สถานศึกษามีน้ำประปาไม่เพียงพอต่อ
การใช้งาน  เนื่องจากระบบการจ่าย
น้ำประปาไม่เหมาะสม 

6. ด้านการบริหารจัดการ 
(Management : M 4)  

1. สถานศึกษามีการดำเนินงาน
เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
เนื่องจากมีการ กำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ ที่สอดคล้องกับ
บริบทสถานศึกษา 
2. สถานศึกษามีการสามารถติดตาม
ตรวจสอบงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจาก มีการกระจายอำนาจ
ออกเป็น 5 กลุ่มงาน 

1. ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและไม่สะดวกต่อ 
การนำไปใช้ เนื่องจากยังไม่มีการนำ
เทคโนโลยี  สารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการ 
2. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เนื่องจากไม่นำ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้
อย่างเป็นระบบ 
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M4s3.สถานศึกษาดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพgเนื่องจากมีการ
มอบหมายงานให้ครูทุกคนมีส่วนร่วม
ในการรับผิดชอบงาน โครงการ 
กิจกรรมต่างๆ และดำเนินงานโดยใช้
วงจรคุณภาพ (PDCA) 
4. สถานศึกษามีการส่งเสริม
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
M4s5.สถานศึกษาสามารถรับสมัคร
นักเรียนเข้า สู่ระบบได้อย่างรวดเร็ว 
เนื่องจากมีข้ันตอนการรับสมัคร
นักเรียนที่ชัดเจน 
6. สถานศึกษาสามารถดำเนินงาน 
โครงการ กิจกรรม บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เนื่องจากมี
การบริหารจัดการงบประมาณอย่าง
เป็นระบบ 
7. ผู้เรียนได้รับการเชื่อมต่อ ส่งต่อ
เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนดเนื่องจากมีกระบวนการ
เชื่อมต่อ ส่งต่ออย่างเป็นระบบ 
8. บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกบท
ราบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 
เนื่องจาก มีการประชาสัมพันธ์
หลากหลายช่องทาง 
9. ครูผู้สอนนำหลักสูตรไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนได้สอดคล้องกับ
ประเภทความพิการ เนื่องจากมีการ
บริหารจัดการหลักสูตรที่ชัดเจน 
10. ผู้เรียนมีผลการพัฒนาตาม
เป้าหมายที่วางไว้และได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 
เนื่องจากการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

3. ไม่มีข้อมูลสารสนเทศในการวางแผน
พัฒนาครูและบุคลากร เนื่องจาก การ
พัฒนาครูและบุคลากรไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่กำหนดไว้ 
4. การปฏิบัติติงานของ 5 กลุ่มงานยังไม่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากยังไม่มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานของ 5 กลุ่มงานที่ชัดเจน 
5. การให้บริการผู้เรียนแต่ละอำเภอไม่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบการบริหาร
จัดการของหน่วยบริการยังไม่ชัดเจน 
6. ครูและบุคคลากรไม่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ได้
เนื่องจากสถานศึกษายังไม่มีระบบส่งเสริม
การใช้ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร 
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11. ครูและบุคลากรมีการทำงาน
เป็นทีมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ เนื่องจากสถานศึกษา
ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
12. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
ศักยภาพตามเป้า หมายที่กำนดไว้
เนื่องจากสถานศึกษามีการ
จัด  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ 
13. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพอย่างเหมาะสมเนื่องจาก
สถานศึกษาจัดและส่งเสริม 
สนับสนุนการศึกษาในลักษณะ
ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
อย่างเป็นระบบ 
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2.3. ผลการวิเคราะห์สภาพภายนอก และสภาพภายใน 
 
1) การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)  

ตารางที่ 11  การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 
รายการปัจจัย 

สภาพแวดล้อมภายนอก  
(External environment) 

น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนเต็ม   

ค่าคะแนน คะแนนจริง สรุป 
ผลการ

วิเคราะห์ 
โอกาส         
( + )  

อุปสรรค  
( - )  

โอกาส 
( + ) 

อุปสรรค 
( - ) 

1.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม    
(Social = S) 

0.14 2.31 -1.52 0.32 -0.21 +0.11 

2 ด้านเทคโนโลยี    
(Technology = T) 

0.19 2.72 -0.78 0.52 -0.15 +0.37 

3.  ด้านเศรษฐกิจ 
(Economic = E ) 

0.23 2.33 -1.66 0.54 -0.38 +0.16 

4.  ด้านการเมืองและกฎหมาย   
(Politic = P) 

0.44 3.19 -1.11 1.40 -0.49 +0.91 

สรุป 2.78 -1.23 
1.55 

สรุปประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 
จากตาราง สถานภาพปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด

อุตรดิตถ ์ที่เป็นโอกาส คือ 
1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม   : ชุมชน ผู้ปกครอง ให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
2. ด้านเทคโนโลยี : ผู้ปกครองส่วนใหญ่สามารถใช้โทรศัพท์ในการสื่อสาร ส่งผลให้ครูติดต่อสื่อสารกับ

ผู้ปกครองได้ 
3. ด้านเศรษฐกิจ : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสนับสนุนการกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบ

อาชีพคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ทำให้ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมีโอกาสในการประกอบอาชีพ  
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย : กฎหมายและนโยบายที่เกี ่ยวกับสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองคน

พิการ ด้านการแพทย์ ทำให้ คนพิการมีโอกาสได้เข้ารับบริการทางการแพทย์ 
สถานภาพปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่

เป็นอุปสรรค/ข้อจำกัดคือ 
1.ด้านสังคมและวัฒนธรรม : ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ไม่มั่นคง ส่งผลต่อการนำผู้เรียนมารับบริการไม่

ต่อเนื่อง 
๒. ด้านเทคโนโลยี : ผู ้ปกครอง ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตชุมชน ทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทำให้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
3.: ด้านเศรษฐกิจ : สินค้าปรับราคาสูงขึ้น ส่งผลต่อสภาพคล่องทางเศรษฐกิจในครัวเรือน 
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย : ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายของ

คนพิการน้อย ทำให้ ผู้เรียนไม่ได้รับสิทธิทางการแพทย์และสวัสดิการทางสังคมเท่าที่ควร 
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2) การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)  
ตารางที่ 11  การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 

รายการปัจจัย 
สภาพแวดล้อมภายใน 

(Internal environment) 

น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนเต็ม  
(1) 

ค่าคะแนน คะแนนจริง สรุป 
ผลการ

วิเคราะห์ 
โอกาส         
( + )  

อุปสรรค  
( - )  

โอกาส 
( + ) 

อุปสรรค 
( - ) 

1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย 
(Structure =S1) 

0.16 3.06 -1.33 0.49 -0.21 +0.28 

2. ด้านผลผลิตและการบริการ  
(Service and Products = 
S2) 

0.20 3.74 -0.72 0.75 -0.14 +0.61 

3. ด้านบุคลากร/ สมาชิกใน
องค์กร  (Man = M1) 

0.17 3.17 -1.24 0.54 -0.21 +0.33 

4.  ด้านประสิทธิทางการเงิน  
(Money = M2) 

0.15 3.80 -0.68 0.57 -0.10 +0.47 

5. ด้านวัสดุอุปกรณ์การ
ดำเนินงาน (Materials = M3) 

0.10 3.13 -1.07 0.31 -0.11 +0.20 

6. ด้านการบริหารจัดการ 
(Management = M4) 

0.26 3.08 -1.20 0.80 -0.31 +0.49 

สรุป 3.46 1.08 
2.38 

สรุปประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 
 

จากตาราง สถานภาพปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
อุตรดิตถ ์ที่เป็นจุดแข็ง คือ 

1. ด้านโครงสร้างขององค์กร : สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ เนื่องจากการจัด
สภาพแวดล้อม ภายในสถานศึกษาที่สะอาด ปลอดภัย  

๒. ด้านผลผลิตและการบริการ : ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
สถานศึกษามีพ้ืนที่ให้บริการที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เหมาะสม ต่อประเภทความพิการ 

๓. ด้านงบประมาณ : บุคลากรเพียงพอต่อการจัดการศึกษา ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด 

๔. ด้านบุคลากร/ สมาชิกในองค์กร : สถานศึกษามีการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพเนื่องจากการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินที่ทันสมัยโดยระบบ New GFMIS  

๕. ด้านวัสดุอุปกรณ์การดำเนินงาน : สถานศึกษามีความปลอดภัยของอาคารสถานที่ และพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอเนื่องจากมีการดูแล บำรุง รักษา  

๖. ด้านการบริหารจัดการ : สถานศึกษามีการดำเนินงานเป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากมี
การ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา 
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สถานภาพปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์                              
ที่เป็นจุดอ่อน คือ  

๑. ด้านโครงสร้างขององค์กร: การทบทวนแผนพัฒนาการจัดการศึกษายังไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การ
จัดการเรียนรู้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 

๒. ด้านผลผลิตและการบริการ : การนำข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนมาใช้ค่อยล่าช้า ไม่สะดวกต่อการนำมาใช้
งาน เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบ 

3. ด้านบุคลากร/ สมาชิกในองค์กร : ครูขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในศตวรรษท่ี 21 
ที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นครูในศตวรรษที่ 21 

 4. ด้านงบประมาณ : สถานศึกษาดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดสาเหตุมาจากได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากส่วนกลางล่าช้าและไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 

๕. ด้านวัสดุอุปกรณ์การดำเนินงาน : สถานศึกษามีน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากระบบ
การจ่ายน้ำประปาไม่เหมาะสม 

 ๖. ด้านการบริหารจัดการ : ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและไม่สะดวกต่อ การนำไปใช้ เนื่องจากยังไม่มีการนำ
เทคโนโลยี  สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
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กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

บนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT 
 

 

2.4 แผนภาพแสดงสถานภาพของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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CASH COWS  
    

DOGS  
 

แผนภาพ 4 แสดงสถานภาพของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
จากแผนภาพ แสดงว่า ทิศทางสถานภาพของสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ตำแหน่งทิศทางอยู่ในตำแหน่ง STARS สภาพดาวรุ่ง หมายถึง สถานศึกษามีปัจจัยภายนอกเป็นโอกาสหรือพร้อม
ให้การสนับสนุน และปัจจัยภายในมีความเข้มแข็ง จึงเป็นกลยุทธ์สร้างความเจริญเติบโต (กลยุทธ์ SO) เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่า “องค์กรสร้างสรรค์นวัตกรรม การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
และการเข้าถึงบริการทางการศึกษา สำหรับคนพิการ ด้วยวิถีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศท่ีสมดุล” ต่อไป 

Strengths Weaknesses 

Threats 

3.80 

3.19 

1.33 

1.66 

1.55 

2.38 

Opportunities 



 
 

ส่วนที่ 3 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

 
3.1 วิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์ “องค์กรสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาสำหรับคนพิการ ด้วยวิถีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศที่สมดุล”  

 
ตารางที่   13  วิสัยทัศน์ย่อย 

วิสัยทัศน์ย่อย คำนิยามวิสัยทัศน์ ประเด็นกลยุทธ์ 
องค์กรสร้างสรรค์
นวัตกรรมการ
ให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม  
ด้วยวิถีคุณภาพสู่
ความเป็นเลิศท่ี
สมดุล   

1. คุณภาพของผู้เรียนเป็นเลิศ หมายถึง         
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีพัฒนาการตาม
หลักสูตรของสถานศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ  
โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ 
   1) ผลการพฒันาผู้เรียน 
     1.1) ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  
     1.2) ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อมให้
สามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อ
เข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ 
หรือการดำเนินชีวิตในสังคม ได้ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 
      1.2.1) ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อม
ให้สามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ ระดับ
กิจกรรม และ/หรือ ระดับห้องเรียนช่วงอายุ 
     1.2.2) ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อม
ให้สามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อด้านบริการ
ด้านการแพทย์ ด้านสังคม ด้านทุนการศึกษา 
     1.2.3) ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อม
เพ่ือการส่งต่อเข้าสู่สถานศึกษา  
      1.2.4) ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อม
เพ่ือการส่งต่อเข้าสู่ครอบครัว 
2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     2.๑) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

กลยุทธ์ที่ 1   
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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วิสัยทัศน์ย่อย คำนิยามวิสัยทัศน์ ประเด็นกลยุทธ์ 
     2.๒) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และ
ความเป็นไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการเป็นเลิศ 
หมายถึง มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน มีกระบวนการ
บริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้
วงจรคุณภาพ (PDCA) มีการบริหารงานวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพเป็นแบบอย่างได้   
      พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพและมีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ยกระดับคุณภาพตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3   
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
บริหารและการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นเลิศ หมายถึง ครูมี
นวัตกรรมที่นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ที่เป็นแบบอย่างได ้
โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ 
         3.1 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ และนำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมา
ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน 
 3.2 ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3.2.1 ครูใช้เทคโนโลยี สิ่ง
อำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
     3.2.2 ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายใน และ/หรือ 
ภายนอกศูนย์ฯ 

 

กลยุทธ์ที่ 2   
การสร้างความเป็นเลิศในการ
จัดการเรียนรู้ 
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วิสัยทัศน์ย่อย คำนิยามวิสัยทัศน์ ประเด็นกลยุทธ์ 
 ๓.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 
 3.4 ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
 3.6 ครูมีการพัฒนาตนเอง และนำ
ความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  

องค์กรสร้างสรรค์
นวัตกรรมการเข้าถึง
บริการทาง
การศึกษา สำหรับ
คนพิการ ด้วยวิถี
คุณภาพสู่ความเป็น
เลิศที่สมดุล  

การเข้าถึงบริการทางการศึกษา สำหรับคน
พิการที่เป็นเลิศ หมายถึง มีการประสานงานกับ
ภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มโอกาสให้                  
เด็กพิการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ มีระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารการดำเนินงานที่หลากหลาย มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน รวมทั้งให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องจนเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน  

กลยุทธ์ที่ 4  การขยายฐาน
เครือข่ายการพัฒนาการจัด
การศึกษา 
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3.2 ความเชื่อมโยงของทิศทางการจัดการศึกษา 
ตารางที่  14  ความเชื่อมโยงของทิศทางการจัดการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 1  
การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

1. จัดการศึกษาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาและ
หลักสูตร
สถานศึกษา        
 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานและตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
ทีเ่ป็นที่ยอมรับ 

1. ร้อยละ.......ของผู้เรียนมีพัฒนาการตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึง
ความรู้ ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว 
2. ร้อยละ......ของผู้เรียนได้รับการเตรียม
ความพร้อมให้สามารถเข้าสู่บริการช่วง
เชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการ
ดำเนินชีวิตในสังคม ได้ตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล 
3. ร้อยละ......ผู้เรียนได้รับรางวัลด้านผล
การพัฒนาผู้เรียน 

2. จัดและส่งเสริม
สนับสนุน
การศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างการ
เรียนรู้ที่สะท้อน
ความรักชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่
หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนดและเป็น
แบบอย่างได้ 

1. ร้อยละ.....ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด 
2. ร้อยละ...... ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
3. ร้อยละ......ผู้เรียนเป็นแบบอย่างตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

กลยุทธ์ที่ 2  
การสร้างความ
เป็นเลิศในการ
จัดการเรียนรู้ 

1. พัฒนาครู 
บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้อง ให้มี
สมรรถนะตาม
มาตรฐานทาง
วิชาชีพและศาสตร์
เฉพาะทางที่
ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ 

1. เพ่ือพัฒนาครู 
บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้อง ให้มี
สมรรถนะตาม
มาตรฐานทางวิชาชีพ
และศาสตร์เฉพาะ
ทางท่ีส่งเสริม 
สนับสนุนการจัด
การศึกษาสำหรับคน
พิการ 

1. ร้อยละ......ของครูจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
2. ร้อยละ.....ของครูมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 
3. ร้อยละ......ของครูมีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 
4. ร้อยละ.......ของครูมีการพัฒนาตนเอง 
ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 และนำความรู้ 
ความสามารถ ทักษะที่ได้ มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ ที่ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียน  
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ประเด็นกลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 2. พัฒนาองค์

ความรู้ งานวิจัย 
และนวัตกรรมการ
ให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มและ
การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา
สำหรับคนพิการ 

 

2. เพื่อให้ครูมีการ
พัฒนาองค์ความรู้ 
งานวิจัย และ
นวัตกรรมการ
ให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มและ
การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาสำหรับคน
พิการ 
 

1. ร้อยละ......ของครูนำกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียนมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาผู้เรียน 
2. ร้อยละ.....ของครูใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
3. ร้อยละ.......ของครูมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
4. ได้รับรางวัลด้านการนำนวัตกรรมไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่ 3  
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การบริหารและ
การจัดการ 

1. พัฒนาการ
บริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพและ
การมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการ
จัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ 
 

1. เพื่อให้มี
กระบวนการบริหาร
และการจัดการอย่าง
เป็นระบบ โดยใช้
วงจรคุณภาพ 
(PDCA) ที่มี
ประสิทธิภาพและ
เป็นแบบอย่างได้ 

1. ร้อยละ....ของผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการบริหารจัดการของศูนย์ฯ 
2. จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการของ
ศูนย์ฯ 
3. เป็นแบบอย่างด้านกระบวนการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศ 

2. เพื่อให้มีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านและเป็น
แบบอย่างได้  

1. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน 
2. มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีถูกต้องเป็นที่ยอมรับ 
3. จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ศึกษาดูงานหลักสูตรของศูนย์ฯ 

3. เพ่ือให้มีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่ง
ประกอบด้วย 6 
ขั้นตอน ได้แก่ 
รวบรวมข้อมูล 
ตรวจสอบข้อมูล 
ดูแลรักษาข้อมูล 
ประมวลผลข้อมูล 
นำสารสนเทศไปใช้ 
และเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศ 

1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ที่ชัดเจน 
2. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
3. ร้อยละ....ของผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ศูนย์ฯ 
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ประเด็นกลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
4. เพื่อให้มี
กระบวนการพัฒนา
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางด้าน
วิชาชีพและมีทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21  

1. มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพและมี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างชัดเจน 

5. เพ่ือให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

1. ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพ 
ระดับทอง 

2. จัดการศึกษา
เพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ในการดำเนินชีวิต 

 

1. เพ่ือให้มีการ
ยกระดับคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 

1. ได้รับการยกระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 
4 ดาว  

2. เพื่อให้มี
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพเป็น
แบบอย่างได้ 

1. ร้อยละ.....ของผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมของศูนย์ฯ 
2. จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ศึกษาดูงานสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมของศูนย์ฯ 
3. ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 4  
การขยายฐาน
เครือข่ายการ
พัฒนาการจัด
การศึกษา 

1. สร้างโอกาส 
ความเสมอภาค ลด
ความเหลื่อมล้ำ ให้
คนพิการได้รับ
บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มและ
การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา 

1.  เพ่ือให้มีการ
ประสานงานกับภาคี
เครือข่ายความ
ร่วมมือเพ่ือเพ่ิม
โอกาสให้ เด็กพิการ
เข้าถึงบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 

1. มีภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนในการจัด
การศึกษาสำหรับเด็กพิการที่ชัดเจน 
 

2. เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 

1. จำนวนผู้เรียนที่เข้าถึงบริการทาง
การศึกษาเพ่ิมข้ึน 
2. จำนวนผู้เรียนที่ได้รับบริการทางศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

3. เพ่ือให้มีระบบ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารการ

1. มีระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
การดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่ชัดเจน 
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ประเด็นกลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ดำเนินงานที่
หลากหลาย 

2. จำนวนผู้ที่เก่ียวข้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงาน ผ่านช่อง
ต่างๆ เพิ่มขึ้น 

4. เพ่ือให้มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่ชัดเจนและ
เป็นแบบอย่างได้ 

1. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน 
2. ร้อยละ.....ของผู้เรียนที่ได้รับการ
ช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
3. เป็นแบบอย่างด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  

5. เพื่อให้มีการ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาสำหรับคน
พิการกับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องจน
เป็นที่ยอมรับ 

1. มีผลการสนับสนุน การจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการกับหน่วยงานต่างๆ อย่าง
ชัดเจน 
2. ร้อยละ.....ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการของศูนย์ฯ 



๖๗ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดติถ์  ปีการศึกษา 2565-2569 

3.3 อัตลักษณ์ 
 

“พัฒนาการดี มีวินัย” 
 พัฒนาการดี หมายถึง ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่มี
ประสิทธิภาพ ทำให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 มีวินัย หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 
แบบแผน ที่กำหนดไว้ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 
  วินัยต่อตนเอง คือ ผู้เรียนสามารถทำกิจกรรมวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองตามเวลาที่กำหนด
ไว้และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ 
  วินัยต่อผู้อื่น คือ ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงการรอคอยตามสถานการณ์ แสดงการทักทาย 
ขอบคุณ ขอโทษตามสถานการณ์ รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นและปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน  
 
3.4 เอกลักษณ์ 

 
“สะอาด บรรยากาศดี มีความปลอดภัย ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม” 

 สะอาด หมายถึง อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความ
สะอาด เป็นระเบียบ เป็นที่ยอมรับของบุคคลและหน่วยงานภายนอก 
 บรรยากาศดี หมายถึง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มีการจัดภูมิทัศน์ทั้งทางธรรมชาติ
และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ อย่างเหมาะสมและสวยงาม ส่งเสริมให้บริเวณโดยรอบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์มีบรรยากาศทีด่ีและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 มีความปลอดภัย หมายถึง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มีการดำเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนและ
บุคลากรมีความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 ใส่ใจบริการ หมายถึง การให้บริการแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามารับ
บริการหรือติดต่อประสานงานด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ผู้รับมารับบริการ มีความ
รวดเร็ว มีความน่าประทับใจ บริการอย่างสุภาพอ่อนโยน และเต็มใจให้บริการ 
 ทำงานเป็นทีม หมายถึง การทำงานร่วมกันตามที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบ ด้วยความสามัคคี
เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
3.5 ค่านิยมร่วม 
 

LAPLAE 
 L = Learning Organization เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 A = Association การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 P = Professional ทำงานอย่างมืออาชีพ 
 L = Leadership มีความเป็นผู้นำ 
 A = Accept Change ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
 E = Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
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3.5 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) 
 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและตามหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากำหนดและเป็นแบบอย่างได้ 
 มาตรการ 
 1.  พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการดำเนินงานช่วยช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมและ
ศึกษาสำหรับคนพิการ 
 2. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการนักเรียนที่หน่วยบริการ  
 3. พัฒนางานบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน 
 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก ที่สอดคล้องกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
ตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา 
 6. พัฒนาระบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก  
 7. ส่งเสริม สนับสนุน งานวิจัยชั้นเรียนและพัฒนานวัตกรรม 

8. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) สิ่งอำนวยความสะดวก 
สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

9. สนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด  
10. ปรับปรุงพัฒนางานทะเบียนให้มีสิทธิภาพ  

 ๑1. ปรับปรุงพัฒนางานวัดผลให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและบริบทของ
สถานศึกษา 
 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 1. ร้อยละ.......ของผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว 

2. ร้อยละ......ของผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อมให้สามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อ
เข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการดำเนินชีวิตในสังคม ได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

3. ร้อยละ......ผู้เรียนได้รับรางวัลด้านผลการพัฒนาผู้เรียน 
๔. ร้อยละ.....ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด 
๕. ร้อยละ......ผู้เรียนมีความภมูิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
๖. ร้อยละ......ผู้เรียนเป็นแบบอย่างตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานทางวิชาชีพและศาสตร์เฉพาะ
ทางท่ีส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
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 2. เพื่อให้ครูมีการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและ
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 
     มาตรการ 
 1. พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความพิการของแต่ละบุคคล 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

3. สนับสนุนให้ครูมีการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกห้องเรียน หน่วยบริการให้
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ครูรักเด็กและให้เด็กรักครู 
 4. พัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการวัดผล และประเมินผลอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูศึกษาค้นคว้าหาความรู้ มุ่งม่ัน และ แสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 

6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมมีระเบียบวินัย และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 7. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรที ่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 8. สนับสนุนให้ครู และ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 
 9. สนับสนุนให้ครู และ บุคลากรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และ ทักษะการใช้
เทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากร พัฒนาสมรรถนะที่สอดคล้องกับการเป็นครูในศตวรรษที่ 21 
และนำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียน 

7. ส ่งเสร ิม สนับสนุนให ้คร ูและบุคลากรนำทักษะการส ื ่อส ื ่อสาร ทักษะการใช ้ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ และทักษะการใช้เทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
 8. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการนำกระบวนการวิจัยในชั ้นเรียนมาใช้ในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน 
 8. สนับสนุนให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

9. สนับสนุนให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  
 10. สนับสนุนให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนำนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
 
 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. ร้อยละ......ของครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้  

2. ร้อยละ.....ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3. ร้อยละ......ของครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
4. ร้อยละ.......ของครูมีการพัฒนาตนเอง ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 

21 และนำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียน  



๗๐ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ปกีารศึกษา 2565-2569 

 5. ร้อยละ......ของครูนำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน 
6. ร้อยละ.....ของครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
7. ร้อยละ.......ของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
8. ได้รับรางวัลด้านการนำนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 
กลยุทธ์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้มีกระบวนการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) ที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างได้ 
 2. เพ่ือให้มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและเป็นแบบอย่างได้ 
 3. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ
ข้อมูล ดูแลรักษาข้อมูล ประมวลผลข้อมูล นำสารสนเทศไปใช้ และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 
 ๔. เพื่อให้มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
 ๕. เพื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 6. เพ่ือให้มีการยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 7. เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเป็น
แบบอย่างได ้
     มาตรการ 

1. วิเคราะห์และปรับปรุงบทบาทภาระงานตามโครงสร้างการบริหารงาน 
 2. กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงาน ประจำปีการศึกษา 2565 
 3. สนับสนุนให้ใช้ข้อมูลสารสนเทศกลุ ่มบริหารงาน มาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจำปีโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
 4. เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจและการปฏิบัติงานที ่เป็นระบบ ให้แก่ครูและบุคลากร โดยใช้
กระบวนการ ระบบวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 
 5. วิเคราะห์และปรับปรุงบทบาทภาระงานตามโครงสร้างการบริหารงาน 
 6. จัดให้มีการ นิเทศ กำกับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานระดับกลุ่มงานและระดับองค์กร  
 ๗. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา 
 ๘. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 

๙. สนับสนุนวัสดุ สื่อ เทคโนโลยี ที่จำเป็นในการบริหารจัดการ 
๑๐. พัฒนาบุคลากรให้สามารถนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
๑๑. จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ 
๑๒. จัดระบบการกำกับ ติดตาม การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๓. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและทักษะการใช้

เทคโนโลยี 
๑๔. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนาสมรรถนะที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
๑๕. ดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 



๗๑ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ปกีารศึกษา 2565-2569 

16. ดำเนินงานที่ยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
17. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ตามประเภทความพิการโดยความ

ร่วมมือกับนักสหวิชาชีพ 
18. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน การ

จัดการเรียนการสอนและการดำเนินชีวิตประจำวัน 
 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. ร้อยละ....ของผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของศูนย์ฯ 
2. จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการของศูนย์ฯ 
3. เป็นแบบอย่างด้านกระบวนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
4. หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
5. มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับ 
6. จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาศึกษาดูงานหลักสูตรของศูนย์ฯ 
7. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่ชัดเจน 
8. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
9. ร้อยละ....ของผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ฯ 
10. มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 

อย่างชัดเจน 
11. ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง 
12. ได้รับการยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว 
13. ร้อยละ.....ของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมของศูนย์ฯ 
14. จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาศึกษาดูงานสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมของศูนย์ฯ 
15. ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
 

กลยุทธ์ที่ 4  การขยายฐานเครือข่ายการพัฒนาการจัดการศึกษา 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีการประสานงานกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ เด็กพิการเข้าถึงบริการ

ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
3. เพ่ือให้มีระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานที่หลากหลาย 
4. เพ่ือให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจนและเป็นแบบอย่างได้ 
5. เพ่ือให้มีการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจนเป็นที่

ยอมรับ 
 มาตรการ 

1. ประสานภาคีเครือข่ายในการเข้าถึงสิทธิและโอกาสของคนพิการด้านการศึกษา  
2. ค้นหาเด็กพิการรายใหม่โดยการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย อย่างน้อย ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
3. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ แก่ครอบครัวเด็กพิการเกี่ยวกับบทบาทของศูนย์การศึกษาพิเศษและสิทธิที่

เด็กพิการจะได้รับจากการเข้ารับบริการ 



๗๒ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ปกีารศึกษา 2565-2569 

4. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านช่องทาง Social Media การออกให้บริการตามอำเภอ รวมถึงการออก
หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับทางจังหวัด 

5. ให้คำปรึกษาและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการ 

6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ชัดเจน 
7. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

จนเป็นที่ยอมรับ 
 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. มีภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการที่ชัดเจน 
2. จำนวนผู้เรียนที่เข้าถึงบริการทางการศึกษาเพิ่มข้ึน 
3. จำนวนผู้เรียนที่ได้รับบริการทางศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
4. มีระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่ชัดเจน 
5. จำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงาน ผ่านช่องต่างๆ เพ่ิมขึ้น 
6. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน 
7. ร้อยละ.....ของผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
8. เป็นแบบอย่างด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
9. มีผลการสนับสนุน การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการกับหน่วยงานต่างๆ อย่างชัดเจน 
10. ร้อยละ.....ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคน

พิการของศูนย์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569) 

 
4.1 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ระดับคุณภาพ/ร้อยละ

ความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและหลักสูตร
สถานศึกษา        

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานและตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
ที่เป็นที่ยอมรับ 
 

1. วิเคราะห์และปรับปรุง
บทบาทภาระงานตาม
โครงสร้างการบริหารงาน 
2. กำหนดให้มีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการกลุ่ม
บริหารงาน ประจำปี
การศึกษา 2565 
3. สนับสนุนให้ใช้ข้อมูล
สารสนเทศกลุ่มบริหารงาน มา
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจำปีโดยการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง 
4. เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ 

1. ร้อยละ.......ของผู้เรียนมี
พัฒนาการตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล หรือ แผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
2. ร้อยละ......ของผู้เรียนได้รับ
การเตรียมความพร้อมให้สามารถ
เข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการ
ส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการ
ดำเนินชีวิตในสังคม ได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
3. ร้อยละ......ผู้เรียนได้รับรางวัล
ด้านผลการพัฒนาผู้เรียน 

     5 กลุ่มงาน 
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พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ระดับคุณภาพ/ร้อยละ

ความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

และการปฏิบัติงานที่เป็น
ระบบ ให้แก่ครูและบุคลากร 
โดยใช้กระบวนการ ระบบ
วงจรบริหารงานคุณภาพ 
(PDCA) 
5. วิเคราะห์และปรับปรุง
บทบาทภาระงานตาม
โครงสร้างการบริหารงาน 
6. จัดให้มีการ นิเทศ กำกับ 
ติดตาม และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานระดับกลุ่มงานและ
ระดับองค์กร 
๗.  พัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการดำเนินงานช่วย
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและ
เตรียมความพร้อมและศึกษา
สำหรับคนพิการ 
๘. พัฒนาประสิทธิภาพการ
ให้บริการนักเรียนที่หน่วย
บริการ  
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พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ระดับคุณภาพ/ร้อยละ

ความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

๙. พัฒนางานบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการโดย
ครอบครวัและชุมชน 
10. พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในและใช้แหล่งเรียนรู้
ภายนอก ที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
ตอบสนองต่อการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. จัดและส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างการเรียนรู้ที่
สะท้อนความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่
หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนดและเป็น
แบบอย่างได้ 
 

๑๑. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพบริบทของ
สถานศึกษา 
1๒. พัฒนาระบบบันทึกการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอก  
๑๓. ส่งเสริม สนับสนุน 
งานวิจัยชั้นเรียนและพัฒนา
นวัตกรรม 

1. ร้อยละ.....ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 
2. ร้อยละ...... ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็น
ไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่
ละบุคคล 
3. ร้อยละ......ผู้เรียนเป็น
แบบอย่างตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

     กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
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พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ระดับคุณภาพ/ร้อยละ

ความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

14. ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดทำแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ 
บริการและความช่วยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษา 
15. สนับสนุนการจัดการ
เรียนร่วมและประสานงานการ
จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
ในจังหวัด  
16. ปรับปรุงพัฒนางาน
ทะเบียนให้มีสิทธิภาพ  
๑๗. ปรับปรุงพัฒนางานวัดผล
ให้มีความชัดเจน สอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษาและ
บริบทของสถานศึกษา 
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4.2 กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ 
 

พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ระดับคุณภาพ/ร้อยละ

ความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

1. พัฒนาครู 
บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้อง ให้มี
สมรรถนะตาม
มาตรฐานทางวิชาชีพ
และศาสตร์เฉพาะทาง
ที่ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ 

1. เพื่อพัฒนาครู 
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 
ให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานทางวิชาชีพ
และศาสตร์เฉพาะทางที่
ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการศึกษาสำหรับคน
พิการ 
 

1. พัฒนาครูให้สามารถจัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพความพิการ
ของแต่ละบุคคล 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
3. สนับสนุนให้ครูมีการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม
ภายใน และภายนอกห้องเรียน 
หน่วยบริการให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ และบริหารจัดการ
ชั้นเรียน โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก ครูรักเด็กและให้เด็กรักครู 
4. พัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการ
วัดผล และประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

1. ร้อยละ......ของครูจัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
2. ร้อยละ.....ของครูมีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3. ร้อยละ......ของครูมีการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
4. ร้อยละ.......ของครูมีการ
พัฒนาตนเอง ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 และนำ
ความรู้ ความสามารถ ทักษะที่
ได้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ที่
ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียน 

     กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 
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พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ระดับคุณภาพ/ร้อยละ

ความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ มุ่งมั่น และ 
แสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้
มีคุณธรรมมีระเบียบวินัย และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
7. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรที่ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
8. สนับสนุนให้ครู และ บุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น 
9. สนับสนุนให้ครู และ บุคลากร
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ และ ทักษะ
การใช้เทคโนโลยี 
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พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ระดับคุณภาพ/ร้อยละ

ความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากร พัฒนาสมรรถนะที่
สอดคล้องกับการเป็นครูใน
ศตวรรษท่ี 21 และนำความรู้ 
ความสามารถ ทักษะที่ได้ มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งผลถึง
คุณภาพผู้เรียน 
7. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรนำทักษะการสื่อสื่อสาร 
ทักษะการใช้ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ และทักษะ
การใช้เทคโนโลยีไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน 

2. พัฒนาองค์ความรู้ 
งานวิจัย และ
นวัตกรรมการ
ให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มและการ
เข้าถึงบริการทาง

2. เพื่อให้ครูมีการ
พัฒนาองค์ความรู้ 
งานวิจัย และนวัตกรรม
การให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มและการ
เข้าถึงบริการทาง

8. พัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยการนำ
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้
ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ผู้เรียน 

1. ร้อยละ......ของครูนำ
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมา
ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ผู้เรียน 
2. ร้อยละ.... ของครูใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

     กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
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พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ระดับคุณภาพ/ร้อยละ

ความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

การศึกษาสำหรับคน
พิการ 

 

การศึกษาสำหรับคน
พิการ 
 

8. สนับสนุนให้ครูใช้สื่อ 
เทคโนโลยี สารสนเทศ และ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
9. สนับสนุนให้ครูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้  
10. สนับสนุนให้ครูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนำ
นวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. ร้อยละ.......ของครูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
4. ได้รับรางวัลด้านการนำ
นวัตกรรมไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
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4.3 กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ 
 

พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ระดับคุณภาพ/ร้อยละ

ความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

1. พัฒนาการ
บริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพและ
การมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการ
จัดการศึกษาสำหรับ
คนพิการ 
 

1. เพื่อให้มีกระบวนการบริหาร
และการจัดการอย่างเป็นระบบ 
โดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) ที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่าง
ได้ 
 

1. วิเคราะห์และปรับปรุง
บทบาทภาระงานตาม
โครงสร้างการบริหารงาน 
2. กำหนดให้มีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการกลุ่ม
บริหารงาน ประจำปี
การศึกษา 2565 
3. สนับสนุนให้ใช้ข้อมูล
สารสนเทศกลุ่มบริหารงาน 
มาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจำปีโดยการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
4. เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจและการปฏิบัติงานที่
เป็นระบบ ให้แก่ครูและ
บุคลากร โดยใช้กระบวนการ 
ระบบวงจรบริหารงาน
คุณภาพ (PDCA) 

1. ร้อยละ....ของผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการของ
ศูนย์ฯ 
2. จำนวนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ามาศึกษาดูงาน
ระบบการบริหารจัดการ
ของศูนย์ฯ 
3. เป็นแบบอย่างด้าน
กระบวนการบริหารจัดการ
ที่เป็นเลิศ 

     กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
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พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ระดับคุณภาพ/ร้อยละ

ความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

5. วิเคราะห์และปรับปรุง
บทบาทภาระงานตาม
โครงสร้างการบริหารงาน 
6. จัดให้มีการ นิเทศ กำกับ 
ติดตาม และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานระดับกลุ่มงาน
และระดับองค์กร  

2. เพ่ือให้มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและ
เป็นแบบอย่างได้ 
 

๗. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพบริบท
ของสถานศึกษา 
  
 
 

1. มีหลักสูตรสถานศึกษา
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน 
2. มีกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาท่ี
ถูกต้องเป็นที่ยอมรับ 
3. จำนวนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ามาศึกษาดูงาน
หลักสูตรของศูนย์ฯ 

     กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

3. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย 6 
ขั้นตอน ได้แก่ รวบรวมข้อมูล 
ตรวจสอบข้อมูล ดูแลรักษาข้อมูล 
ประมวลผลข้อมูล นำสารสนเทศ

๘. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

1. มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้ที่
ชัดเจน 

     กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
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พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ระดับคุณภาพ/ร้อยละ

ความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

ไปใช้ และเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศ 
 

๙. สนับสนุนวสัดุ สื่อ 
เทคโนโลยี ที่จำเป็นในการ
บริหารจัดการ 
๑๐. พัฒนาบุคลากรให้
สามารถนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
๑๑. จัดให้มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
สารสนเทศ 
๑๒. จัดระบบการกำกับ 
ติดตาม การใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. มีการนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
ในการบริหารจัดการและ
การเรียนรู้ 
3. ร้อยละ....ของผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของศูนย์ฯ 

๔. เพ่ือให้มีกระบวนการพัฒนา
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านวิชาชีพและมีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

๑๓. สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
และทักษะการใช้เทคโนโลยี 
๑๔. สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรพัฒนาสมรรถนะที่
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

1. มีกระบวนการพัฒนา
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ
และมีทักษะในศตวรรษท่ี 
21 อย่างชัดเจน 

     กลุ่มบริหาร
บุคคล 
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พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ระดับคุณภาพ/ร้อยละ

ความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

๕. เพ่ือให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 

๑๕. ดำเนินงานด้านส่งเสริม
สุขภาพให้มีคุณภาพ
มาตรฐานตามเกณฑ์โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

1. ได้รับรางวัลโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง 

     กลุ่มบริหาร
กิจการ
นักเรียน 

2. จัดการศึกษาเพ่ือ
สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ยึดหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใน
การดำเนินชีวิต 

6. เพ่ือให้มีการยกระดับคุณภาพ
ตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 

16. ดำเนินงานที่ยกระดับ
คุณภาพตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

1. ได้รับการยกระดับ
คุณภาพตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับ 4 ดาว 

     กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

7. เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเป็น
แบบอย่างได้ 
 

17. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ตามประเภทความ
พิการโดยความร่วมมือกับ
นักสหวิชาชีพ 
18. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
และบุคลากรนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน การจัดการ
เรียนการสอนและการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 

1. ร้อยละ.....ของ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ต่อสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมของ
ศูนย์ฯ 
2. จำนวนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ามาศึกษาดูงาน
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมของ
ศูนย์ฯ 
3. ได้รับรางวัลสถานศึกษา
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

     กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 
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4.4 กลยุทธ์ที่ 4 การขยายฐานเครือข่ายการพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ระดับคุณภาพ/ร้อยละ

ความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

1. สร้างโอกาส ความ
เสมอภาค ลดความ
เหลื่อมล้ำ ให้คนพิการ
ได้รับบริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มและการ
เข้าถึงบริการทาง
การศึกษา 

1. เพ่ือให้มีการประสานงาน
กับภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ 
เด็กพิการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 

1. ประสานภาคีเครือข่ายใน
การเข้าถึงสิทธิและโอกาสของ
คนพิการด้านการศึกษา  
 

1. มีภาคีเครือข่ายที่เข้า
มามีส่วนในการจัด
การศึกษาสำหรับเด็ก
พิการที่ชัดเจน 

     กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
 
 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 
 

2. ค้นหาเด็กพิการรายใหม่โดย
การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย 
อย่างน้อย ปีการศึกษาละ 2 
ครั้ง 
3. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ แก่
ครอบครัวเด็กพิการเก่ียวกับ
บทบาทของศูนย์การศึกษา
พิเศษและสิทธิที่เด็กพิการจะ
ได้รับจากการเข้ารับบริการ 

1. จำนวนผู้เรียนที่เข้าถึง
บริการทางการศึกษา
เพ่ิมข้ึน 
2. จำนวนผู้เรียนที่ได้รับ
บริการทางศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

     กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
 

3. เพ่ือให้มีระบบ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
การดำเนินงานที่หลากหลาย 
 

4. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าน
ช่องทาง Social Media การ
ออกให้บริการตามอำเภอ 
รวมถึงการออกหน่วยบำบัด

1. มีระบบประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารการ
ดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่
ชัดเจน 

     กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 
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พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ระดับคุณภาพ/ร้อยละ

ความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

ทุกข์บำรุงสุขจังหวัดเคลื่อนที่
ร่วมกับทางจังหวัด 
5. ให้คำปรึกษาและร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ 

2. จำนวนผู้ที่เก่ียวข้อง
สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร การดำเนินงาน 
ผ่านช่องต่างๆ เพ่ิมข้ึน 

4. เพ่ือให้มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน
และเป็นแบบอย่างได้ 
 

6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้ชัดเจน 
 

1. มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่ชัดเจน 
2. ร้อยละ.....ของผู้เรียนที่
ได้รับการช่วยเหลือตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
3. เป็นแบบอย่างด้าน
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

     กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

5. เพ่ือให้มีการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาสำหรับคน
พิการกับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องจนเป็นที่ยอมรับ 

7. ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการ
ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่
ยอมรับ 

1. มีผลการสนับสนุน การ
จัดการศึกษาสำหรับคน
พิการกับหน่วยงานต่างๆ 
อย่างชัดเจน 

     กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 
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พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ระดับคุณภาพ/ร้อยละ

ความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

2. ร้อยละ.....ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจต่อการ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการ
ของศูนย์ฯ 

 
 



ส่วนที่ 5 
การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน 

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

 การกำกับ 
 1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำกับ
ขั้นตอน วิธีการ เวลา และผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดให้มีผู้รับผิดชอบงาน โครงการ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะ เพ่ือทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของงาน 

 
 การติดตาม ตรวจสอบ 

1. การติดตามตรวจสอบภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์จะประเมินตนเองเป็น
การภายใน เพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ได้แก่การวางแผน การจัดองค์กร การจัดหา
บุคลากร การนำไปปฏิบัติ การควบคุมงาน การจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผล เพื่อนำ
ข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนางาน โดยมีกระบวนการดังนี้ 
 1.1 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดให้มีการติดตาม 3 
ระดับ คือ 
  1.1.1 ระดับผู้ปฏิบัติ ให้มีการรายงานความก้าวหน้าตามไตรมาส และสรุปงานเมื่อสิ้นสุด
โครงการ 
  1.1.2 ระดับหัวหน้าฝ่าย ให้มีการติดตามตรวจสอบการการปฏิบัติงานอย่างน้อยภาค
เรียนละ 2 ครั้ง และรายงานความก้าวหน้า 
  1.1.3 ระดับผู้บริหาร ให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 1.2 การติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีการตรวจสอบระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง คือ 
  1.2.1 ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม โดยบุคลากรภายใน 
  1.2.2 ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมด้วย 
 2. การติดตามตรวจสอบจากภายนอก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จะได้รับการ
ติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อเป็นการประเมิน
มาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดไว้และรอรับการ
ประเมินจากองค์กรภายนอก (สมศ.) 
 
การประเมิน และรายงาน 
 1. ให้ผู้รับผิดชอบงาน โครงการที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
อุตรดิตถ ์จัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงานทุกสิ้นโครงการ 
 2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดทำรายงานประจำปี เพื่อรายงานภาพรวมการ
ดำเนินงานตามกลยุทธ์ทั้งผลสำเร็จ อุปสรรค ปัญหา และสิ่งที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดติถ์ 
จะดำเนินการในปีต่อไป 
 3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดทำสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามแผนกลยุทธ์ เสนอต่อผู้อำนวยการ 



 
 
 
 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565-2569 

-------------------------------------------------------------------- 
              พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ ได้กำหนดให้สถานศึกษามีมาตรฐาน และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ตอบสนองตามพระราชบัญญัติการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
อุตรดิตถ์ จึงจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สนองต่อนโยบายปฏิรูปการศึกษาสำหรับคนพิการทศวรรษท่ีสอง นโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 อาศัยอำนาจตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๓๔/๒๕๔๖ เรื่องการบริหารราชการ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาพิเศษ  ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อบริหารกิจการของ
สถานศึกษาหรือส่วนราชการ  รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ  จึงแต่งตั้ง
บุคลากรเป็นคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 

ที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 

๑. นางจินดา   อุ่นทอง  ผู้อำนวยการ     ประธานที่ปรึกษา 
๒. นางนวรัตน์   ทรงเกียรติกุล ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ปรึกษา 
๓. นายสมหมาย รอดเลิส ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา   ที่ปรึกษา 
๔. นายนันทพงษ์ เชาวนปรีชา ตัวแทนผู้ปกครอง    ที่ปรึกษา 
๕. นางสาวรอยพิมพ์  เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการ     ที่ปรึกษา 

 
 คณะทำงานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 

๑. นางสาวสุปราณี   นันตา  คร ู    ประธานกรรมการ 
๒. นายจารุวัฒน์ ทองชูใจ  คร ู    คณะกรรมการ 
๓. นางอารีวรรณ  เรือนพิบูลย์  คร ู    คณะกรรมการ 
๔. นางสาวพรนรินทร์   ทะสม      คร ู    คณะกรรมการ 
๕. นายณกรณ ์  กันธิยะ   คร ู    คณะกรรมการ 
๖. นางสาวสุภาวดี   ทองเทศ  คร ู    คณะกรรมการ 
๗. นางสาวพรรษชล ภัทรกุลพงษ ์ ครผูู้ช่วย    คณะกรรมการ 
๘. นางสาวปฏิมา นาครักษ์  คร ู    คณะกรรมการ 
๙. นางสาวพิมพ์ชนก   อุ่นทอง  ครผูู้สอน   คณะกรรมการ 
๑๐. นางสาวพิไลลักษณ์ พรมสุวรรณ  ครผูู้สอน   คณะกรรมการ 
๑๑. นางพรทิวา  สุดใจ   ครผูู้ช่วย    คณะกรรมการและเลขานุการ 



มีหน้าที่ ๑. วิเคราะห์สังเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จากคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
  ๒. วิเคราะห์สังเคราะห์ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ในการพัฒนา  จาก
คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  ๓. จัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ครบถ้วน 

 ๔. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้น
สังกัดกำหนด 

 
คณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 

๑. นางสาวสุปราณี   นันตา  คร ู    คณะกรรมการ 
๒. นายจารุวัฒน์ ทองชูใจ  คร ู    คณะกรรมการ 
๓. นางอารีวรรณ  เรือนพิบูลย์  คร ู    คณะกรรมการ 
๔. นางสาวพรนรินทร์   ทะสม      คร ู    คณะกรรมการ 
๕. นายณกรณ ์  กันธิยะ   คร ู    คณะกรรมการ 
๖. นางสาวสุภาวดี   ทองเทศ  คร ู    คณะกรรมการ 
๗. นางสาวปฏิมา นาครักษ์  คร ู    คณะกรรมการ 
๘. นางสาวรัชนก  ยอดยง  คร ู    คณะกรรมการ 
๙. นายภูชิชย์   ใจภักด ี   คร ู    คณะกรรมการ 
๑๐. นายสุรชัย   คงเกตุ   คร ู    คณะกรรมการ 
๑๑. นางสาวชนิดา ทุมสะกะ  คร ู    คณะกรรมการ 
๑๒. นางสาวรำพึง  เทศะ   คร ู    คณะกรรมการ 
๑๓. นางสาวกาญจนาพร  คำแจ้  คร ู    คณะกรรมการ   
๑๔. นายนฤพนธ์  มั่นถึง   คร ู    คณะกรรมการ   
๑๕. นางสาวพรวิภา  หมื่นยา  คร ู    คณะกรรมการ   
๑๖. นายสิปปนนท์  สุดใจ   คร ู    คณะกรรมการ 
๑๗. นางสาวมนัญชยา   อ่ินแก้ว  คร ู    คณะกรรมการ   
๑๘. นางสาวทิวารัศมี   แสนประสี  คร ู    คณะกรรมการ   
๑๙. นางสาวพรรษชล ภัทรกุลพงษ ์ ครผูู้ช่วย    คณะกรรมการ   
๒๐. นางสาวเสาวลักษณ์  พุกกะชา  ครผูู้ช่วย    คณะกรรมการ 
๒๑. นางสาวเพ็ญแข   โพธิรินทร์  ครผูู้ช่วย    คณะกรรมการ 
๒๒. นางสาวมาลีวัลย์   มีพันธ์  ครผูู้ช่วย    คณะกรรมการ 
๒๓. นายพีระพงศ ์  ไชยมงคล  ครผูู้ช่วย    คณะกรรมการ 
๒๔. นางสาวสุพรรณ   จูเปาะ  ครผูู้ช่วย    คณะกรรมการ 
๒๕. นางอธิชา   ปู่ดี   ครผูู้ช่วย    คณะกรรมการ 
๒๖. นางสาวกัญญารัตน์   มณีแกม  ครผูู้ช่วย    คณะกรรมการ 
๒๗. นางสาวลักขณา   จันทร์ฤทธิ์  ครผูู้สอน   คณะกรรมการ 



๒๘. นางสาวอรษา   หมื่นลักษณ์  ครผูู้สอน   คณะกรรมการ 
๒๙. นางสาวฉวีวรรณ วัฒนวงษ์คีรี   ครผูู้สอน   คณะกรรมการ 
๓๐. นางสาวเบญจพร   ยิ้มเยาะ  ครผูู้สอน   คณะกรรมการ 
๓๑. นางสาววิไลพร   พวงยะ  ครผูู้สอน   คณะกรรมการ 
๓๒. นายองอาจ   เจริญศิลป์  ครผูู้สอน   คณะกรรมการ 
๓๓. นายวุฒิพงศ์   จีนาวุธ   ครผูู้สอน   คณะกรรมการ 
๓๔. นางสาวพิไลลักษณ์ พรมสุวรรณ  ครผูู้สอน   คณะกรรมการ 
๓๕. นางสาวพิมพ์ชนก   อุ่นทอง  ครผูู้สอน   คณะกรรมการ 
๓๖. นางสาวพิชญ์นินทร์   อุ่นทอง  ครผูู้สอน   คณะกรรมการ 
๓๗. นางสาวนิชาภัทร   ฟ่ันเต็ม  ครอัูตราจ้าง   คณะกรรมการ 
๓๘. นายธนกร   จันทร์เส็ง  ครอัูตราจ้าง   คณะกรรมการ 
๓๙. นางสาวกมลวรรณ   ทิพย์โพ  ครูอัตราจ้าง   คณะกรรมการ 
๔๐. นางพรทิวา  สุดใจ   ครผูู้ช่วย    คณะกรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ ๑. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  ๒. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ในการพัฒนา 
  ๓. จัดทำข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ครบถ้วน 
   
 
 
 
                                                ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
                                                                (นางจินดา   อุ่นทอง) 
                                           ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 




