
แผนปฏิบั ติการ
 
ประจาํป�  2565

ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ประจาํจงัหวดัอุตรดติถ์

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน

กระทรวงศึกษาธกิาร

สาํนกับรหิารงานการศึกษาพเิศษ



ค ำน ำ 
 

ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ ส านักบริหารงานการศึกษาพิ เศษได้ตระหนัก 
ถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้าง
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ความสามารถมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนดและสังคมต้องการดังพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถตามศักยภาพ มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี เป็นแรงผลักดันต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ซึ่งมีหลายแนวทางด้วยกันและแนวทางหนึ่งคือการ
ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อจะได้เป็นการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสร้างความ
มั่นคง คือ สถานศึกษาจ าต้องจัดท าแผนบริหารงบประมาณซึ่งเป็นการวางแผน การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิด
ความคุ้มค่าและถูกต้องตามระเบียบ และท าการปรับปรุงแก้ไขเมื่อพบปัญหา หรืออุปสรรคร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษากับผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเล่มนี้ขึ้น 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบติัการประจ าปีเล่มนี้ จะ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์กับชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผู้ปกครองเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 1 
บริบทและสภาพการจดัการศึกษา 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1  ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักและเห็นความจำเป็นท่ีจะต้องพัฒนาการศึกษาพิเศษให้แก่คนพิการหรือผู้

บกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ เพื่อให้คนพิการได้รับบริการทางการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล  และสามารถให้บริการได้อย่างกว้างขวาง  ทั่วถึง  และมีประสิทธิภาพ อันเป็นนโยบายการ
พัฒนาการศึกษาที่สำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะจัดการศึกษาให้เกิดความเสมอ
ภาคทั้งเชิงคุณภาพ และรองรับพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ.2534  ดังนั้น เพื่อให้การ
ดำเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาพิเศษทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ  ทั ้งภาครัฐและเอกชนจึงได้ร่วมกันจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาพิเศษด้านคนพิการขึ้นเพื่อให้เป็นแผนแม่บท  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันท่ี  
21 มีนาคม  2538 สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจะได้นำไปเป็นแนวทางในการจัดทำ
รายละเอียดเป็นแผนงาน/โครงการ และงบประมาณต่อไป  ซึ ่งในแผนดังกล่าวได้กำหนดเป็นนโยบาย และ
มาตรการด้านบริการว่า  จัดให้มีศูนย์หรือหน่วยงานบริการให้คำปรึกษา  แนะนำ  วินิจฉัยความพิการ  ตลอดจน
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่คนพิการทุกวัยและครอบครัว  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัด ให้เป็นสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา (ในขณะนั้น) ครบทุก
จังหวัด เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม  2543 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้จัดตั้งขึ ้นตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ วันท่ี 31  กรกฎาคม  2543  โดยสำนักงานช่ัวคราวตั้งอยู่ท่ี โรงเรียนลับแล
พิทยาคม  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์   ต่อมา เมื่อวันที่ 16  ตุลาคม 2546  ได้ย้ายสำนักงานชั่วคราวมา
ตั้งอยู่ที่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลับแลที่ว่างลงจากการยุบรวมกันของสำนักงานการประถมศึกษา
แห่งชาติและกรมสามัญศึกษา จนถึงปัจจุบัน 
 
1.2  สถานที่ต้ัง/ตำแหน่งที่ต้ัง 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ที ่ตั ้ง  130/5  หมู่ที ่  1 ตำบลทุ่งยั ้ง อำเภอลับแล   
จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีเนื้อที่ท้ังหมด  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 
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1.4  สัญลักษณ์ 
 
 
 
 
 
 

สัญลักษณ์   รูปเสมาธรรมจักรสีเหลือง วางอยู่เหนือรูปดอกแก้วกัลยา  รูปดอกแก้วกัลยา สีฟ้าหม่น  
กลีบดอก 2 ช้ัน ๆ ละ 4  กลีบ อยู่ภายในวงกลมพื้นสีเขียวแก่ เส้นรอบวงสีเหลืองมีช่ือของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ฐานล่าง 

 

1.5  สีประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
 
 

สีม่วง – ขาว 
 

1.6  อักษรย่อ 
ศกศ.อต. 
 

1.7  แนวทางการจัดการศึกษา 
 

1.7.1  วิสัยทัศน์ 
          “องค์กรสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการเข้าถึงบริการทาง
 การศึกษาสำหรับคนพิการ ด้วยวิถีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศท่ีสมดุล”  
 

1.7.2  ปรัชญา 
 ศักดิ์ศรีเท่ากัน การศึกษาเท่าเทียม 
 

1.7.3  อัตลักษณ ์
 พัฒนาการดี  มีวินัย 
 

1.7.4  เอกลักษณ ์
  สะอาด บรรยากาศดี  มีความปลอดภัย ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม  
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 1.7.5 ค่านิยมร่วม  
 LAPLAE  
 L = Learning Organization เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
 A = Association การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 P = Professional ทำงานอย่างมืออาชีพ 
 L = Leadership มีความเป็นผู้นำ 
 A = Accept Change ยอมรับการเปล่ียนแปลง 

  E = Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ  
 

1.7.5 พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา       
2. จัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ที ่สะท้อนความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 
3. พัฒนาครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานทางวิชาชีพและศาสตร์เฉพาะทาง

ท่ีส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
4. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการเข้าถึง

บริการทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 
5. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด

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. พัฒนาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต 

7. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการบริการทางการศึกษาสำหรับคน
พิการ         

 

 เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา ตามศักยภาพ   

ของแต่ละบุคคล 
2. มีการบริหารและจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อจัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง

การเรียนรู้ท่ีสะท้อนความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
3. ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง มีสมรรถนะตามมาตรฐานทางวิชาชีพและศาสตร์เฉพาะทางสำหรับ

ให้บริการแก่คนพิการ 
4. เป็นสถานศึกษาแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและใช้การวิจัย

และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ ่มและการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาสำหรับคนพิการ 

5. มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยความร่วมมือของผู้เกี ่ยวข้องทุกภาคส่วนในการพัฒนา
การศึกษาให้กับคนพิการ 

6. มีการบริหารและจัดการศึกษาท่ีสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต 

7. มีระบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการบริการทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ที่มี
คุณภาพ 

 

 กลยุทธ์ 

  กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ 
  กลยุทธ์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ 

  กลยุทธ์ที่ 4  การขยายฐานเครือข่ายการพัฒนาการจัดการศึกษา 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 
 

 

2.1  คณะกรรมการสถานศึกษา  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ดำรงตำแหน่งเม่ือ 

1 นางจินดา อุ่นทอง 
ผู้อำนวยการ/ 

ชำนาญการ 
ปริญญาโท ธันวาคม 2555 

2 นางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม 
รองผู้อำนวยการ/ 

ชำนาญการ 
ปริญญาโท มกราคม 2562 



7 
 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวดัอุตรดิตถ์   

2.2  ทำเนียบผูบ้ริหาร 
 

ท่ี 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 
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2.3  โครงสร้างการบริหารงาน  
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2.4 โครงสร้างการบริหารหลักสูตร 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดการทำหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
(ร่าง) หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพเิศษระยะแรกเร่ิม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  

ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ขั้นเตรียมการ 
 สร ้างความเข้าใจแก่ครู บุคลากรเกี ่ยวกับ(ร่าง)
หลักสูตรสำหรับเด็กที ่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
อุตรดิตถ์ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563) 
 ศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
 เตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  
 ติดต่อประสานงาน วิทยากร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ครูและบคุลากร 
 พ่อแม่/ผู้ปกครอง 
 นักวิชาชีพอื่น 
 คณะกรรมการนิเทศภายใน 

กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 

 กลุ่มบริหารวิชาการ  
 

๓. ขั้นการนำหลักสูตรไปใช้ 
 จัดต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร

สถานศึกษา 
 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 คณะกรรมการสถานศึกษา  
 ผู้บริหาร 
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 ครูและบุคลากร 
 

  ๒. ขั้นดำเนินการ 
 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
 เตรียมสภาพแวดล้อม วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เอื้อต่อการ

นำหลักสูตรไปใช้ 
 ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
 สร้างความเข้าใจครูและบุคลากรในการใช้หลักสูตร

สถานศึกษา 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดการทำหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
(ร่าง) หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  

ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ขั้นเตรียมการ 
 สร ้างความเข้าใจแก่ครู บุคลากรเกี ่ยวกับ(ร่าง)
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มทักษะการดำรงชีวิตสำหรับ
เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษา
พ ิ เศษ ประจำจ ังหว ัดอ ุตรด ิตถ ์  (ฉบ ับปร ับปรุง 
พุทธศักราช 2563) 
 ศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
 เตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  
 ติดต่อประสานงาน วิทยากร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ครูและบคุลากร 
 พ่อแม่/ผู้ปกครอง 
 นักวิชาชีพอื่น 
 คณะกรรมการนิเทศภายใน 

กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 

 กลุ่มบริหารวิชาการ  
 

๓. ขั้นการนำหลักสูตรไปใช้ 
 จัดต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร

สถานศึกษา 
 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 คณะกรรมการสถานศึกษา  
 ผู้บริหาร 
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 ครูและบุคลากร 
 

  ๒. ขั้นดำเนินการ 
 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
 เตรียมสภาพแวดล้อม วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เอื้อต่อการ

นำหลักสูตรไปใช้ 
 ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
 สร้างความเข้าใจครูและบุคลากรในการใช้หลักสูตร

สถานศึกษา 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดการทำหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ  

ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พุทธศักราช 2564 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

กับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  
 ติดต่อประสานงาน วิทยากร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   
 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ครูและบคุลากร 
 พ่อแม่/ผู้ปกครอง 
 นักวิชาชีพอื่น 
 คณะกรรมการนิเทศภายใน 

กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 

 กลุ่มบริหารวิชาการ  
 

๓. ขั้นการนำหลักสูตรไปใช้ 
 จัดต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร

สถานศึกษา 
 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 คณะกรรมการสถานศึกษา  
 ผู้บริหาร 
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 ครูและบุคลากร 
 

  ๒. ขั้นดำเนินการ 
 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
 เตรียมสภาพแวดล้อม วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เอื้อต่อการ

นำหลักสูตรไปใช้ 
 ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
 สร้างความเข้าใจครูและบุคลากรในการใช้หลักสูตร

สถานศึกษา 
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3. ข้อมูลเก่ียวกับชุมชน  
 

3.1  ข้อมูลอำเภอลบัแล 
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 อันเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของอำเภอท่ี
มีช่ือเสียงมากท่ีสุด ส่วนบริเวณท่ีราบระหว่างภูเขาได้ทำนา นอกจากนี้ยังมีผลผลิตจากป่าตองกงใช้ทำไม้กวาด 
เป็นอุตสาหกรรมในครอบครัว อาจกล่าวได้ว่าบริเวณนี้เป็นเขตเศรษฐกิจของอำเภอลับแล ผลผลิตจากสวน
ผลไม้ทำรายได้ให้กับอำเภอรวมมูลค่าประมาณนับร้อยล้านบาท บริเวณตอนกลาง เป็นที่ราบสลับกับที่สูง มี
การตั้งถิ่นฐานและการประกอบอาชีพ ดังนี้ บริเวณท่ีสูง เป็นบริเวณท่ีอยู่อาศัยจะปลูกพืชสวนเป็นสินค้าได้ คือ 
มะพร้าว หมาก ซึ่งมีอยู่ทุกหลังคาเรือน สามารถทำรายได้รองลงมาจากผลไม้หลักจำนวนไม่น้อย บริเวณท่ี
ราบ แต่มีการใช้พื้นท่ีท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า คือ ฤดูฝนใช้ทำนา ส่วนฤดูหนาวใช้ปลูกผัก โดยเฉพาะปลูกหอมแดง
เป็นหลักและสามารถทำเป็นสินค้าออกได้ นอกจากนี้บริเวณตอนกลางผลิตสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมใน
ครอบครัวที่มีชื่อเสียงอีกด้วย สินค้าดังกล่าว คือ ผ้าซิ่นตีนจกและการทำผ้าห่มนวม บริเวณตอนใต้ พื้นท่ี
ทั ้งหมดเป็นที่ราบลุ่ม ผลผลิตจากบริเวณนี้ คือ ข้าว การผลิตได้ผลเกือบสมบูรณ์ที ่สุดเพราะมีระบบการ
ชลประทานเข้าช่วยให้สามารถทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง 

 

3.2  ข้อมูลตำบลทุ่งยั้ง 
พระบรมธาตุ คู่บ้าน  พระแท่นศิลาอาสน์ คู่เมือง เวียงเจ้าเงาะ ลือเลื่อง เมืองแห่งมรดกวัฒนธรรม 

งามเลิศล้ำ อัฐมีบูชา เป็นคำขวัญของเทศบาลตำบลทุ ่งยั ้ง ซึ ่งตั ้งอยู่ที ่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  
อยู่ห่างจากอำเภอลับแลไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร มีทั้งหมด 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลทุ้งยั้ง 
และตำบลไผ่ล้อม มีจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ประมาณ 10 ,088 คน มีสถาบันศาสนาท่ี
เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ และศาสนาอื่นได้แก่ วัด 8 แห่ง มัสยิด 1 แห่ง 
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4. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
4.1 แผนผังอาคารสถานที่  
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4.2 ตารางข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

รายการ แบบ จำนวน ราคา 
ปีที่

สร้าง 

สภาพใช้งาน 

ชำรุด 
ใช้การได้

ดี 
อาคาร/ส่ิง
ปลูกสร้าง 

อาคารสำนักงาน  
(อาคารสำนักงานกา
ประถมศึกษาเก่า) 

1 - -  ✓ 

อาคารเมตตาธรรม 
(ได้รับงบประมาณ CEO จาก 
นายปรีชา  บุตรศรี ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์) 

1 1,094,000 2548  ✓ 

อาคารกาชาดเก้ือการุณย์   
(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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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 
เงินอื่นๆ(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  
 

แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย ์ แหล่งเรียนรู้ภายนอกศูนย ์
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. สวนผลไม้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวดัอุตรดิตถ์   

7. โครงการ/กิจกรรม 
 

กิจกรรมและโครงการปีงบประมาณ 2565 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ท่ี โครงการ กิจกรรม 

1 โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา  2565 

กิจกรรมวันไหว้คร ู
กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   
กิจกรรมทัศนศึกษา 

2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา  2565 

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

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน - 

4 

โครงการจัดมอบคูปองการศึกษา เพื่อจัดซื้อส่ิง
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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ท่ี โครงการ กิจกรรม 

8 โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปล่ียนพ่อแม่
เป็นครู ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

- 

9 โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ - 

10 โครงการพัฒนาหนว่ยบริการต้นแบบของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

- 

11 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

- 

12 
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
ด้านบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

- 

13 โครงการพัฒนาผู้นิเทศระดับกลุ่มบริหารงาน
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

- 

14 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  

- 

15 
โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก
และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี
การศึกษา 2565 

- 

16 
โครงการฝึกอบรมการป้องกันการระงับอัคคีภัย 
การจัดการความเส่ียง และการอพยพฉุกเฉิน 
ประจำปี 2565 

- 

17 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านส่ือ
และเทคโนโลยี การถ่ายภาพ โดยใช้โปรแกรม 
Adobe lightroom และ โปรแกรม power 
point ในการนำเสนองาน 

- 
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8. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 

8.1 ตารางข้อมูลข้าราชการ 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันบรรจ ุ 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   ครู   1 เม.ย.2552 467 ศษ.ม การบริหารการศึกษา 
4 น.ส.รัชนก   ยอดยง  ครู 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 ครู 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 ครู 15 ธ.ค. 2558 3402 กศ.บ. การสอนชีววิทยา 
11 นางอารีวรรณ   เรือนพิบูลย์ ครู 24 ต.ค.2559 15 คบ. การศึกษาพิเศษ 
12 นายจารุวัฒน์  ทองชูใจ ครู 5 พ.ค. 2560  45 วท.บ. กายภาพบำบัด 
13 นางสาวทิวารัศมี  แสนประสี  ครู 1 ต.ค. 2561 4560 คบ. การศึกษาพิเศษ  
14 นางสาวพรนรนิทร์  ทะสม   ครู 25 ม.ค. 2562 6213 วท.บ. กายภาพบำบัด 
15 นางสาวมนัญชยา  อิ่นแก้ว   ครู 1 เม.ย. 2562 1356 คบ. การศึกษาพิเศษ 
16 น.ส.พรวิภา หมื่นยา   ครู 30 ส.ค. 2562 2834 บธ.บ. ธุรกิจบริการ 
17 นายสิปปนนท์  สุดใจ ครู 30 ส.ค. 2562 2771 นศ.บ นิเทศศาสตร์ 
18 น.ส.สุภาวดี  ทองเทศ ครู 30 ส.ค. 2562 2838 บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
19 นายณกรณ์  กันธิยะ ครู 30 ส.ค. 2562 2873 ค.บ. ชีววิทยา 

20 นางสาวสุปราณี  นันตา  ครู 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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ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันบรรจ ุ 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 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันเร่ิมสัญญาจ้าง 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 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงเบญจพร  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 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ  

10 นางสาวพิชญ์ชนินทร์ อุ่นทอง ครูผู้สอน  1 เม.ย. 2565 คบ. เคมี 
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8.3 ตารางข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันเร่ิมสัญญาจ้าง วุฒิการศึกษา วิชาเอก สถานศึกษา 
1 น.ส.ชรินรัตน์  บรรณสาร พี่เล้ียงเด็กพิการ 1 พ.ย. 2555 ม.6 ไทย-สังคม กศน.อำเภอลับแล 
2 น.ส.สุกัญญา  ชัยมาตร์  พี่เล้ียงเด็กพิการ 1 พ.ย. 2556 ม.6 ไทย-สังคม กศน.อำเภอลับแล 
3 น.ส.พณณกร  วงษ์น้อย พี่เล้ียงเด็กพิการ 1 ก.พ. 2559 ปวช. พณิชการ รร.อุตรดิตถ์เทคโนโลยี 
4 น.ส.ปียาภรณ์  โพธิ์ทอง   พี่เล้ียงเด็กพิการ 1 เม.ย. 2561 ม.6 ไทย-สังคม รร. เทพมงคลรังษี 
5 นายนัฐพล  ม่วงทอง    พี่เล้ียงเด็กพิการ 13 มิ.ย. 2561 ม.6 ไทย-สังคม รร.ลับแลศรีวิทยา  
6 น.ส.ณัฐนิชา  ก้อนทับทิม  พี่เล้ียงเด็กพิการ  1 ต.ค.2562 วท.บ. อาหารและ

โภชนาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

7 น.ส.สุนันทา  อู่รอด พี่เล้ียงเด็กพิการ 17 ก.ย. 2562 บธบ. การบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร ่

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

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

เชียงราย 
18 น.ส.วิภาวรรณ์  ตาสว่าง พี่เล้ียงเด็กพิการ  30 เม.ย. 2562  ปวส การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
19 น.ส.นิภาพร สิงห์โปทา พี่เล้ียงเด็กพิการ 3 ก.พ. 2563 ค.บ ภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
20 น.ส.มินตรา  เกตุอินทร์ พี่เล้ียงเด็กพิการ 12  ต.ค. 2558 ม.6 ไทย-สังคม ร.ร.น้ำปาดชนูปถัมภ ์
21 น.ส.วิภารัตน์   แพงผม พี่เล้ียงเด็กพิการ 1 มิ.ย. 2563 ม.6 ไทย-สังคม ร.ร.น้ำปาดชนูปถัมภ ์
22 นายสุทธิรัตน์    หมื่นลูกท้าว พี่เล้ียงเด็กพิการ 23 พ.ย.  2563  ม.6 ไทย-สังคม ร.ร.ฟากท่าวิทยา  
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      8.4 ตารางข้อมูลครูอัตราจ้าง 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันเร่ิมสัญญาจ้าง 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  ฝ้ันเต็ม ครูอัตราจ้าง สอนเด็กเจ็บป่วย

เรื้อรังในโรงพยาบาล 
9  พ.ย. 2563 15,000 บธบ 

 
คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
 

8.5 ตารางข้อมูลลูกจ้างประจำ 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันบรรจ ุ 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 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันเร่ิมสัญญาจ้าง วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
1 นางสาวภัทราวดี  ท้าวเทพ   เจ้าหน้าท่ีธุรการ  1  ม.ค. 2565 ศศ.บ. การออกแบบ  

 

8.7 ตารางข้อมูลจ้างเหมาบริการ 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันเร่ิมสัญญาจ้าง 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
 



23 
 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวดัอุตรดิตถ์   

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 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ - 1 1 
พี่เล้ียงเด็กพิการ 3 19 22 
คนครัว - 1 1 
นักการภารโรง 1 - 1 
คนงาน 1 - 1 
ยาม 1 - 1 

รวม 17 54 71 
 

8.9 แผนภูมิแท่งแสดงข้อมูลจำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2565 
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แผนภู มิแท่งแสดงจ านวนบุคลากรของ
ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้บริหาร ข้าชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง

ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าท่ีธุรการ พี่เล้ียงเด็กพิการ 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 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 1 1 
พี่เล้ียงเด็กพิการ 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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แผนภู มิแท่งแสดงข้อ มูลจ านวนบุคลากรย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา

ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง

ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าท่ีธูรการ พี่เล้ียงเด็กพิการ จ้างเหมาบริการ
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9. ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564 
 ปีการศึกษา 2564 มีงานวิจัยในช้ันเรียน จำนวน 11 เรื่อง ดังนี ้
 

ท่ี ประเภทงานวิจัย ผู้วิจัย 

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

1. นางสาวพรนรนิทร์  ทะสม 
2. นางสาวพรรษชล ภัทรกุลพงษ์ 
3. นางสาวฉวีวรรณ วัฒนวงษ์คีร ี

2 ผลการใช้เก้าอี้ม้าหมุน เพื่อลดพฤติกรรมความกลัว
การเคล่ือนไหวในแนวต้านแรงโน้มถ่วงของโลก 
(Gravitational Insecurity) ของผู้เรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือ
สุขภาพ ห้องเรียนช่วงอายุ 0 – 6 ปี ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

1. นางสาวรำพึง เทศะ 
2. นางสาวเพ็ญแข โพธิรินทร ์
3. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงเบญจพร ยิ้มเยาะ 
4. นายองอาจ เจริญศิลป์  

3 ผลการฝึกเดินโดยใช้สายพานเล่ือน 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 ใจภัคดี 
3. นายนฤพนธ์ มั่นถึง 
4. นางสาวลักขณา จันทร์ฤทธิ์ 

5 ผลการพัฒนาความสามารถในการเคล่ือนไหวแขน
โดยใช้การออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์แขวนพยุง
สำหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือ
การเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 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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ท่ี ประเภทงานวิจัย ผู้วิจัย 

10 - 12  ปี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

7 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกการรับรู้ทางสายตา
ด้านการรับรู้ตำแหน่งในท่ีว่างเพื่อพัฒนา
ความสามารถการในเขียนพยัญชนะไทยแบบหัวเข้า 
และแบบหัวออก ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ห้องเรียนช่วงอายุ 13 – 15 ปี 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

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

8 ผลการใช้กายอุปกรณ์เสริม  
Knee Ankle Foot Orthosis ในการพัฒนาการ
เดินของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรอื
การเคล่ือนไหวหรือสุขภาพห้องเรียนช่วงอายุ 13 - 
15 ปี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด  
อุตรดิตถ์ 

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

9 ผลการพัฒนาความสามารถการส่ือสาร โดยใช้
สต๊ิกเกอร์ไลน์ ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ห้องเรียนช่วงอายุ 16-18 ปีศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

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

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

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

11 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเล่นโทรศัพท์มือถือ โดย
ใช้ตารางกิจกรรม ของนักเรียนออทิสติกช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคล
ออทิสติก โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 

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

10.1 ตารางจำนวนผู้เรียนจำแนกตามประเภทการรับบริการ  

ท่ี กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวนผู้เรียน 
(คน) ปี

การศึกษา 
2562 

จำนวนผู้เรียน 
(คน) ปี

การศึกษา 
2563 

จำนวนผู้เรียน 
(คน) ปี

การศึกษา 
2564 

1 ผู้เรียนพิการท่ีรับบริการในศูนย์ (ไป-กลับ) 94 91 81 
2 ผู้เรียนพิการท่ีรับบริการท่ีบ้าน 136 57 65 
3 ผู้เรียนพิการท่ีรับบริการท่ีหน่วยบริการ 57 140 4 

4 
ผู้เรียนพิการท่ีรับบริการท่ีศูนย์การเรียนใน
โรงพยาบาล 

57 11 2 

รวม 299 286 188 
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10.2 ตารางจำนวนผู้เรียนจำแนกตามประเภทความพิการ ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 

ที่ 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

อารมณ์ 
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 

รวมทั้งหมด  85 57 - 14
7 

 
91 57 

- 14
0 81 40 

0 
65 

18
8 
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28
 



 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวดัอุตรดิตถ์   

 
 
 

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 
 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวดัอุตรดิตถ์   

10.3 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน = 1 ต่อ 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

11. ข้อมูลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

รายการข้อมูล 
ระดับคุณภาพ 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

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

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

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4 (ดีเลิศ) 4 (ดีเลิศ) 5 (ยอดเยี่ยม) 

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

นักเรียน

ครูผู้สอน

แผนภูมิแสดงอัตราส่วนครูต่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564
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2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
รายการข้อมูล ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 3 (ดี) 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

3 (ดี) 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3 (ดี) 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพภาย มีระดับคุณภาพ 5 ระดับ ได้แก่ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 
 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณภาพภายใน 3 ปี ย้อนหลัง 
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12.  ข้อมูลการส่งต่อผู้เรียนที่รับบริการช่วงเชื่อมต่อและส่งต่อ 3 ปี ย้อนหลัง 
 

ที่ 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 ้เร ียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความพร้อมเพื ่อการส่งต่อเข้าสู่

สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 7.96 
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13.  ข้อมูลมาตรฐานการศึกษา ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 
 

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

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

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

4 (ดีเลิศ) 4 (ดีเลิศ) 
5 (ยอดเยี่ยม) 

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

 

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

ท่ี ชื่อรางวัล 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 

1 
รับโล่เกียรติยศประกวด
คลิปวีดีโอวันกายภาพบำบัด
แห่งชาติ ปี 2562 

- - 
✓ 

- - - - - - 

2 

รางวัลระดับ ดีเย่ียม การ
คัดเลือกผลงานวิจัยด้าน
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ประจำปีการศึกษา 2562 

✓ - - - - - - - - 

3 

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

- ✓ - - - - - - - 

4 
รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย 
ดีเด่น จากกระทรวง
แรงงาน 

✓ - - ✓ - - - - - 

5 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ระดับ 2 ดาว กิจกรรม
โรงเรียนดีต้องมีท่ียืน 

- - - 
✓ 

- - - - - 

6 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ระดับ 3 ดาว กิจกรรม
โรงเรียนดีต้องมีท่ียืน 

- - - - - - ✓ - - 

7 
องค์กรท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐานองค์กรด้านคน
พิการหรือองค์กรอื่นใดท่ี

- - - - - ✓ 
 

- - - 
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ท่ี 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 

ท่ี 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 ป ี
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14.3 รางวัลด้านครู 

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

1 นายสุรชัย คงเกตุ ครูดีในดวงใจ  - - - - - - - - 

2 นางสาวกาญจนาพร คำแจ้ ครูดีในดวงใจ  - - - - - - - - 

3 นางสาวมาลีวัลย์ มีพันธ์ ครูดีในดวงใจ  - - - - - - - - 

4 นางสาวเบญจพร ย้ิมเยาะ ครูดีในดวงใจ  - - - - - - - - 

5 นางสาวปฏิมา  นาครักษ์ ครูดีในดวงใจ - - -  - - - - - 

6 นางอารีวรรณ  เรือนพิบูลย์ ครูดีในดวงใจ - - -  - - - - - 

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

8 นางสาวฉวีวรรณ วัฒนวงษ์คีรี ครูดีในดวงใจ - - -  - - - - - 

9 นางสาวพรนรินทร์  ทะสม ครูดีในดวงใจ - - - - - -  - - 
รางวัล
ชนะเลิศ 
ระดับดีเย่ียม 
การคัดเลือก
ผลการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศด้าน
การจัด
ประสบการณ์
การจัด
การศึกษา
ปฐมวัย 
สำหรับเด็ก
ปฐมวัยที่มี
ความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 
ปีการศึกษา 
2563 

- - -  - - - - - 

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

11 นางสาวมนัญชยา  อิ่นแก้ว ครูดีในดวงใจ - - - - - -  - - 
รางวัล
ชนะเลิศ 
ระดับดีเย่ียม 
การคัดเลือก
ผลการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศด้าน
การจัด

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

ประสบการณ์
การจัด
การศึกษา
ปฐมวัย 
สำหรับเด็ก
ปฐมวัยที่มี
ความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 
ปีการศึกษา 
2564 
รางวัล Best 
pratice ระดับ 
ดีเด่น  ด้าน
การจัด
ประสบการณ์
การจัด
การศึกษา
ปฐมวัย 
สำหรับเด็กที่มี
ความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 
ระดับภาค 
ภายใต้
โครงการ
พัฒนาการจัด
การศึกษา
ปฐมวัยในพ้ืนที่
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 

ท่ี ชื่อรางวัล 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
1 การแข่งขันทักษะทาง

วิชาการเด็กท่ีมีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพศูนย์
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม
เครือข่ายท่ี 7 

- - - - - - - - - 

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

2 
 

การแข่งขันทักษะกลไก
และเต้นแอโรบิค 
ภาคเหนือ 

- - - - - - - - - 

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

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

3 กิจกรรมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ภาคเหนือ 
ประจำปีการศึกษา 
2562 ณ โรงเรียน
พิษณุโลกปัญญานุกูล 
จังหวัดพิษณุโลก วันท่ี 
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 - - - - - - 

การแข่งขันช้ีหรือบอกช่ือ 
จากบัตรภาพ หมวดสัตว์ 
หมวดผลไม้ หมวดของ
ใช้ในชีวิตประจำวัน 

- - 1 - - - - - - 
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ท่ี ชื่อรางวัล 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

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

การแข่งขันช้ีหรือบอกช่ือ 
จากบัตรภาพ หมวดสัตว์ 
หมวดผลไม้ หมวดของ
ใช้ในชีวิตประจำวัน 
บกพร่องทางสติปัญญา 

- - 1 - - - - - - 
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ท่ี 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 การแข่งขันช้ีหรือ
บอกช่ือจากบัตรภาพ 
หมวดสัตว์ หมวดผลไม้ 
หมวดของใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

- - - - - - - - - 

เหรียญทอง - - - - - - - - - 
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ท่ี 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 ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ทำการวิเคราะห์สภาพองค์กร  ระหว่างวันท่ี 2 – 6  
พฤษภาคม พ.ศ. 2565  สรุปผล ดังนี้ 
 

2.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก STEP  
ตารางท่ี  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
เป้าหมายท่ีวางไว้ 
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษา
ภาคบังคับส่งผลให้เล็งเห็น
ความสำคัญของการศึกษา และ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3. ชุมชนมีการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น และเป็นแบบอย่าง
ท่ีดี ส่งผลให้นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตามแบบอย่างท่ีดีได้ 
4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน
เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนาผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดการพัฒนาด้านการเรียนรู้เพิ่ม
มากยิ่งขึ้น 

5. กระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมด้าน
การแพทย์ ทำให้คนพิการมีโอกาส
เข้าถึงระบบสาธารณสุขได้มากขึ้น  
6. จังหวัดอุตรดิตถ์มีแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพ 

1. ผู้ปกครองบางครอบครัวประกอบอาชีพ
ต่างถิ่น ทำให้ผู้เรียนอาศัยอยู่กับผู้สูงอายุ 
ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพท่ีเหมาะสม 
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ไม่มั่นคง 
ส่งผลต่อการนำผู้เรียนมารับบริการไม่
ต่อเนื่อง 
3. ความเช่ือมั่นทางสังคมส่งผลต่อการ
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
การจัดต้ังห้องเรียน US0-N 
(อินเตอร์เน็ตชุมชน) ส่งผลให้ผู้เรียน
ได้รับโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริม
การดำเนินการ พัฒนาสมรรถนะ
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริม
การจัดการศึกษาท่ีมีความ
หลากหลายทางเทคโนโลยีดิจิทัล ทำ
ให้การบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4. รัฐบาลได้จัดให้บริการ
อินเตอร์เน็ตชุมชนในหมู่บ้าน ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี
และข้อมูลสารสนเทศ 
5. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส่งเสริมการจัดระบบสารสนเทศ
สำหรับการศึกษาพิเศษ (S) ส่งผลให้
มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
6. ผู้ปกครองส่วนใหญ่สามารถใช้
โทรศัพท์ในการส่ือสาร ส่งผลให้ครู
ติดต่อส่ือสารกับผู้ปกครองได้ 
7. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ
อุปกรณ์ เทคโนโลยีตามความ
เหมาะสม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน      

1. ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่มีข้อจำกัดในการ
เข้าใช้อินเตอร์เน็ตชุมชน ทำให้การจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ไม่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

2. สัญญาณอินเตอร์เน็ตชุมชน ไม่ท่ัวถึง 
โดยเฉพาะพื้นท่ีห่างไกล ทำให้การจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ไม่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

3. ด้านเศรษฐกิจ  
    (Economic Facrs : E) 

1. จังหวัดอุตรดิตถ์มีการขยายตัว
ของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให ้
ผู้ปกครองได้รับโอกาสในการ
ประกอบอาชีพท่ีหลากหลายและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

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
ประกอบอาชีพท่ีก่อให้เกิดรายได้
เพิ่มขึ้น 
3. จังหวัดอุตรดิตถ์มีอัตราการจ้าง
งานคนพิการในสถานประกอบการ
เพิ่มมากขึ้น ทำให้ คนพิการมีโอกาส
ในการประกอบอาชีพ 
4. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการสนับสนุนการกู้ยืมเงิน
เพื่อการประกอบอาชีพคนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการ ทำให ้คนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการมีโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ 

3. สภาพสังคมและวัฒนธรรมท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจและ
กระแสของสังคม ส่งผลต่อ ค่านิยมของ
ครอบครัว 
 
 

4. ด้านการเมืองและกฎหมาย    
   (litical & Legal Facrs : P)  

1. กฎหมายเปิดโอกาสให้คนพิการ
ได้รับสิทธิทางการศึกษาเช่นเดียวกับ
คนปกติ  ทำให้เด็กพิการสามารถเข้า
รับการศึกษา และสามารถเลือก
บริการทางการศึกษา สถานศึกษา 
ระบบและรูปแบบได้โดยคำนึงถึง
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด
และความต้องการจำเป็นพิเศษของ
บุคคลนั้น 
2. กฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์และการคุ้มครองคน
พิการ ด้านการแพทย์ ทำให ้ คน
พิการมีโอกาสได้เข้ารับบริการทาง
การแพทย์ 
3. กฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์และการคุ้มครองคน
พิการ ด้านการประกอบอาชีพ ทำ
ให ้ คนพิการมีโอกาสได้ประกอบ
อาชีพ 
4. กฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์และการคุ้มครองคน
พิการ ด้านสวัสดิการทางสังคมและ

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

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค/ ข้อจำกัด 
(Threats: T) 

ส่ิงอำนวยความสะดวก ทำให ้คน
พิการมีโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการ
ต่าง ๆ 
5. องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ ทำให้ ผู้เรียนได้มี
โอกาสรับการพัฒนาตามศักยภาพ
อย่างท่ัวถึง 
6. กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนด
นโยบายและจุดเน้น ทำให ้ครูและ
นักเรียนต้องได้รับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพตามทักษะท่ีจำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
7. นโยบายภาครัฐด้านการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้สนับสนุน
ด้านงบประมาณ ทำให ้ผู้เรียนมี
โอกาสได้รับการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและ
สถานศึกษาได้รับการจัดสรร
งบประมาณมาใช้ในการบริหาร 
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2.2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 2S 4M 
ตารางท่ี 10  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 2S 4M 

2S4M 
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 

(Strengths: S) 
ประเด็นที่เป็นจุดออ่น  
(Weaknesses: W) 

1. ด้านโครงสร้างขององค์กร 
    (structure: S1) 

1. การประสานงาน การกำกับ 
นิเทศติดตาม และการประเมินผล
เป็นไปอย่างมีระบบเนื่องจาก
สถานศึกษามีการกำหนดโครงสร้าง
การบริหารงานท่ีชัดเจน 
2. สถานศึกษามีผลการดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
เนื่องจากบุคลากรมีการทำงานเป็น
ทีม แลกเปล่ียนเรียนรู้ และกระจาย
ความรับผิดชอบในการดำเนินงาน 
3. สถานศึกษามีการจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับบริบท นโยบายของรัฐ 
และความเปล่ียนแปลงของสังคม 
เนื่องจากทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา 
4. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาท่ี
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจาก
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ เนื่องจากการจัด
สภาพแวดล้อม ภายในสถานศึกษาท่ี
สะอาด ปลอดภัย 
6. สถานศึกษา มีการดำเนินงานท่ี
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาเนื่องจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้การ
สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
7. สถานศึกษามีความคล่องตัวใน
การปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการจัด

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

(Strengths: S) 
ประเด็นที่เป็นจุดออ่น  
(Weaknesses: W) 

โครงสร้างการบริหารงาน การบังคับ
บัญชา และกำหนดขอบเขตของงาน
ตามโครงสร้างไว้ครอบคลุมทุกด้าน 
8. สถานศึกษามีโครงสร้างการ
บริหารงานท่ีมีคุณภาพ เนื่องจากจัด
ให้มีระบบบริหารจัดการด้านวิชาการ 
บุคลากร งบประมาณ และ
บริหารงานท่ัวไป 

2. ด้านผลผลิตและการบริการ 
(Product and Service: S2) 
 

1. ผู้พิการท่ีมีช่วงอายุอยู่ในระหว่าง 
0-18 ปี ได้รับการบริการทางด้าน
การศึกษาอย่างท่ัวถึงเนื่องจาก
สถานศึกษา มรูปแบบการให้บริการ
ครอบคุลมท้ังจังหวัด 
2. สถานศึกษามีการส่งต่อผู้เรียนใน
ระดับท่ีสูงขึ้น เนื่องจากผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล ท่ีแสดงออกถึงความรู้
ความสามารถ ทักษะ ตวามทีระบุไว้ 
ในแผนการจัดการศึกษา เฉพาะ
บุคคล หรือแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวสูงกว่าเป้า 
3. ผู้เรียนมีพฤติกรรมเชิงบวก 
เป็นไปตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด เนื่องจากสถานศึกษามีการ
กำหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ท่ี
ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรีียน 
4. ผู้เรียนมีสุขภาพ ร่างกาย 
สมบูรณ์ แข็งแรงตามวัย เนื่องจาก
สถานศึกษาให้มีการบริการบริการ 
อาหารกลางวัน/อาหารเสริม(นม
โรงเรียน)อย่างเพียงพอ และ
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

5. ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคลเนื่องจาก
สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับ

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

(Strengths: S) 
ประเด็นที่เป็นจุดออ่น  
(Weaknesses: W) 

ความต้องการจำเป็นพิเศษของ
ผู้เรียนทุกประเภท 
6. ผู้เรียนได้รับการแก้ไขปัญหาด้าน
การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
เนื่องจากบุคคลากรได้รับการ
พัฒนาการทำวิจัยในช้ันเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
7. เด็กพิการในโรงเรียน เรียนรว่ม
ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
เนื่่องจากสถานศึกษาให้การ
สนับสนุนการจัดการเรียนรวมใน
รูปแบบคูปองการศึกษา สำหรับคน
พิการในจังหวัด 
8. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
สถานศึกษามีพื้นท่ีให้บริการท่ีสะอาด 
สวยงาม ร่มรื่น เหมาะสม ต่อ
ประเภทความพิการ 
9. ผู้เรียนได้รับการบริการด้าน
สาธารณูปโภค อย่างเพียงพอ สะอาด
และปลอดภัย เนืองจากมีการจัดการ
อย่างเป็นระบ 
10. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในท่ี
หลากหลาย 
11. ผู้เรียนมีแนวโน้มการพัฒนาท่ีดี
ขึ้น เนื่องจากสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพและการ
ควบคุมภายใน 
12. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีทักษะ
ความสามารถวนการเรียนรู้เพราะว่า
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
สถานศึกษากำหนด 
13. สถานศึกษาส่งพัฒนาผู้เรียน
ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมี
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2S4M 
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 

(Strengths: S) 
ประเด็นที่เป็นจุดออ่น  
(Weaknesses: W) 

มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และ
ผู้อื่น เนื่องจากมีระบบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนท่ีเหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการ 

3. ด้านบุคลากร/ สมาชิก 
  ในองค์กร(Man : M1) 

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

1. บุคลากร เห็นความสำคัญของการ
เล่ือนวิทยฐานะน้อยเกินไป ส่งผลให้
ความก้าวหน้าทางวิทยฐานะไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนด 
2. ครูมีการผลิตส่ือ แต่ขาดการตรวจสอบ
คุณภาพของส่ือท่ีนำไปใช้ 
3.การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษายังมีน้อย เพราะว่า
บุคลากรยังไม่ทักษะในการใช้เทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน 
4. ครูขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีแสดงให้
เห็นถึงการเป็นครูในศตวรรษท่ี 21  
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2S4M 
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 

(Strengths: S) 
ประเด็นที่เป็นจุดออ่น  
(Weaknesses: W) 

ดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นไป
ตามแผนท่ีกำหนดไว้ 
M1s8.บุคลากรได้รับรางวัลหรือ
ผลงานทางวิชาการ ส่งผลให้เกิดขวัญ
และกำลังใจในการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
9. บุคลากรของสถานศึกษาได้รับ
การยอมรับ เพราะว่าบุคลากร
สถานศึกษาส่วนใหญ่ มีสัมพันธภาพ
ท่ีดีกับผู้ปกครอง และชุมชน ท้ังยังมี
ความใส่ใจในการจัดการเรียนการ
สอน ให้ผู้เรียนอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ 

4. ด้านงบประมาณ 
   (Money : M2)   

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

1. สถานศึกษาดำเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผนท่ีกำหนดสาเหตุมาจากได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้า
และไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ  
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2S4M 
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 

(Strengths: S) 
ประเด็นที่เป็นจุดออ่น  
(Weaknesses: W) 

5.ด้านวัสดุอุปกรณ์การดำเนินงาน  
  (Matrial : M 3)  

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

1. ครูส่วนใหญ่มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีไม่พร้อมต่อการใช้
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 ตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
เนื่องจากมีการ กำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ ท่ีสอดคล้องกับ
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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2S4M 
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 

(Strengths: S) 
ประเด็นที่เป็นจุดออ่น  
(Weaknesses: W) 

M4s3.สถานศึกษาดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพgเนื่องจากมีการ
มอบหมายงานให้ครูทุกคนมีส่วนร่วม
ในการรับผิดชอบงาน โครงการ 
กิจกรรมต่างๆ และดำเนินงานโดยใช้
วงจรคุณภาพ (PDCA) 
4. สถานศึกษามีการส่งเสริม
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากมีภาคีเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง 
M4s5.สถานศึกษาสามารถรับสมัคร
นักเรียนเข้า สู่ระบบได้อย่างรวดเร็ว 
เนื่องจากมีขั้นตอนการรับสมัคร
นักเรียนท่ีชัดเจน 
6. สถานศึกษาสามารถดำเนินงาน 
โครงการ กิจกรรม บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ เนื่องจากมี
การบริหารจัดการงบประมาณอย่าง
เป็นระบบ 
7. ผู้เรียนได้รับการเช่ือมต่อ ส่งต่อ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนดเนื่องจากมีกระบวนการ
เช่ือมต่อ ส่งต่ออย่างเป็นระบบ 
8. บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกบท
ราบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 
เนื่องจาก มีการประชาสัมพันธ์
หลากหลายช่องทาง 
9. ครูผู้สอนนำหลักสูตรไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนได้สอดคล้องกับ
ประเภทความพิการ เนื่องจากมีการ
บริหารจัดการหลักสูตรท่ีชัดเจน 
10. ผู้เรียนมีผลการพัฒนาตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้และได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 
เนื่องจากการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

3. ไม่มีข้อมูลสารสนเทศในการวางแผน
พัฒนาครูและบุคลากร เนื่องจาก การ
พัฒนาครูและบุคลากรไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนท่ีกำหนดไว้ 
4. การปฏิบัติติงานของ 5 กลุ่มงานยังไม่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากยังไม่มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานของ 5 กลุ่มงานท่ีชัดเจน 
5. การให้บริการผู้เรียนแต่ละอำเภอไม่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบการบริหาร
จัดการของหน่วยบริการยังไม่ชัดเจน 
6. ครูและบุคคลากรไม่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการส่ือสารและการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ได้
เนื่องจากสถานศึกษายังไม่มีระบบส่งเสริม
การใช้ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร 
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง 

(Strengths: S) 
ประเด็นที่เป็นจุดออ่น  
(Weaknesses: W) 

11. ครูและบุคลากรมีการทำงาน
เป็นทีมและแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ เนื่องจากสถานศึกษา
ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
12. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
ศักยภาพตามเป้า หมายท่ีกำนดไว้
เนื่องจากสถานศึกษามีการ
จัด  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ 
13. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพอย่างเหมาะสมเนื่องจาก
สถานศึกษาจัดและส่งเสริม 
สนับสนุนการศึกษาในลักษณะ
ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
อย่างเป็นระบบ 
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2.3 ผลการวิเคราะห์สภาพภายนอก และสภาพภายใน 
 
1) การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)  

ตารางท่ี 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 ์ท่ีเป็นโอกาส คือ 
1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม   : ชุมชน ผู้ปกครอง ให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
2. ด้านเทคโนโลยี : ผู้ปกครองส่วนใหญ่สามารถใช้โทรศัพท์ในการสื่อสาร ส่งผลให้ครูติดต่อสื่อสารกับ

ผู้ปกครองได้ 
3. ด้านเศรษฐกิจ : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสนับสนุนการกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบ

อาชีพคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ทำให้ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมีโอกาสในการประกอบอาชีพ  
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย : กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองคน

พิการ ด้านการแพทย์ ทำให้ คนพิการมีโอกาสได้เข้ารับบริการทางการแพทย์ 
สถานภาพปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่ี

เป็นอุปสรรค/ข้อจำกัดคือ 
1.ด้านสังคมและวัฒนธรรม : ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ไม่มั่นคง ส่งผลต่อการนำผู้เรียนมารับบริการไม่

ต่อเนื่อง 
๒. ด้านเทคโนโลยี : ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตชุมชน ทางด้านเทคโนโลยี

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

คนพิการน้อย ทำให้ ผู้เรียนไม่ได้รับสิทธิทางการแพทย์และสวัสดิการทางสังคมเท่าท่ีควร 
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2) การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)  
ตารางท่ี 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 ์ท่ีเป็นจุดแข็ง คือ 

1. ด้านโครงสร้างขององค์กร : สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ เนื ่องจากการจัด
สภาพแวดล้อม ภายในสถานศึกษาท่ีสะอาด ปลอดภัย  

๒. ด้านผลผลิตและการบริการ : ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
สถานศึกษามีพื้นท่ีให้บริการท่ีสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เหมาะสม ต่อประเภทความพิการ 

๓. ด้านงบประมาณ : บุคลากรเพียงพอต่อการจัดการศึกษา ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีสถานศึกษากำหนด 

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

๕. ด้านวัสดุอุปกรณ์การดำเนินงาน : สถานศึกษามีความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี และพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอเนื่องจากมีการดูแล บำรุง รักษา  

๖. ด้านการบริหารจัดการ : สถานศึกษามีการดำเนินงานเป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากมี
การ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ท่ีสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา 
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สถานภาพปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์                              
ท่ีเป็นจุดอ่อน คือ  

๑. ด้านโครงสร้างขององค์กร: การทบทวนแผนพัฒนาการจัดการศึกษายังไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การ
จัดการเรียนรู้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 

๒. ด้านผลผลิตและการบริการ : การนำข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนมาใช้ค่อยล่าช้า ไม่สะดวกต่อการนำมาใช้
งาน เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบ 

3. ด้านบุคลากร/ สมาชิกในองค์กร : ครูขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ในศตวรรษท่ี 21 
ท่ีแสดงให้เห็นถึงการเป็นครูในศตวรรษท่ี 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 
 

 
 
 
 
 

STARS      QUEION MARKS  

          

          

          

          

  
 

        

          

          

          

CASH COWS  
    

DOGS  
 

แผนภาพ 4 แสดงสถานภาพของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
จากแผนภาพ แสดงว่า ทิศทางสถานภาพของสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ตำแหน่งทิศทางอยู่ในตำแหน่ง STARS สภาพดาวรุ่ง หมายถึง สถานศึกษามีปัจจัยภายนอกเป็นโอกาสหรอืพร้อม
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 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการจดัการศึกษา 

 
3.1 วิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์ “องค์กรสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาสำหรับคนพิการ ด้วยวิถีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศท่ีสมดุล”  

 
ตารางท่ี   13  วิสัยทัศน์ย่อย 

วิสัยทัศน์ย่อย คำนิยามวิสัยทัศน์ ประเด็นกลยุทธ์ 
องค์กรสร้างสรรค์
นวัตกรรมการ
ให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม  
ด้วยวิถีคุณภาพสู่
ความเป็นเลิศท่ี
สมดุล   

1. คุณภาพของผู้เรียนเป็นเลิศ หมายถึง         
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีพัฒนาการตาม
หลักสูตรของสถานศึกษาท่ีเป็นท่ียอมรับ  
โดยมีประเด็นดังต่อไปนี ้
   1) ผลการพัฒนาผู้เรียน 
     1.1) ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล ท่ีแสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ ทักษะตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  
     1.2) ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อมให้
สามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อหรือการส่งต่อ
เข้าสู่การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพ 
หรือการดำเนินชีวิตในสังคม ได้ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 
      1.2.1) ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อม
ให้สามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อ ระดับ
กิจกรรม และ/หรือ ระดับห้องเรียนช่วงอายุ 
     1.2.2) ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อม
ให้สามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อด้านบริการ
ด้านการแพทย์ ด้านสังคม ด้านทุนการศึกษา 
     1.2.3) ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อม
เพื่อการส่งต่อเข้าสู่สถานศึกษา  
      1.2.4) ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อม
เพื่อการส่งต่อเข้าสู่ครอบครัว 
2) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     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 พันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน มีกระบวนการ
บริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้
วงจรคุณภาพ (PDCA) มีการบริหารงานวิชาการ
ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพเป็นแบบอย่างได้   
      พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพและมีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ยกระดับคุณภาพตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3   
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
บริหารและการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นเลิศ หมายถึง ครูมี
นวัตกรรมท่ีนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเป็นแบบอย่างได้ 
โดยมีประเด็นดังต่อไปนี ้
         3.1 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ และนำกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนมา
ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน 
 3.2 ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  3.2.1 ครูใช้เทคโนโลยี ส่ิง
อำนวยความสะดวก ส่ือ บริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
     3.2.2 ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายใน และ/หรือ 
ภายนอกศูนย์ฯ 

กลยุทธ์ที่ 2   
การสร้างความเป็นเลิศในการ
จัดการเรียนรู้ 
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วิสัยทัศน์ย่อย คำนิยามวิสัยทัศน์ ประเด็นกลยุทธ์ 
 

 ๓.3 ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียน
เชิงบวก 
 3.4 ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
 3.6 ครูมีการพัฒนาตนเอง และนำ
ความรู้ความสามารถ ทักษะท่ีได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  

องค์กรสร้างสรรค์
นวัตกรรมการเข้าถึง
บริการทาง
การศึกษา สำหรับ
คนพิการ ด้วยวิถี
คุณภาพสู่ความเป็น
เลิศท่ีสมดุล  

การเข้าถึงบริการทางการศึกษา สำหรับคน
พิการท่ีเป็นเลิศ หมายถึง มีการประสานงานกับ
ภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มโอกาสให้                  
เด็กพิการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง
และมีคุณภาพ มีระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารการดำเนินงานที่หลากหลาย มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน รวมทั้งให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการกับ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจนเป็นท่ียอมรับของ
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน  

กลยุทธ์ที่ 4  การขยายฐาน
เครือข่ายการพัฒนาการจัด
การศึกษา 
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3.2 ความเชื่อมโยงของทิศทางการจัดการศึกษา 
ตารางท่ี  14  ความเช่ือมโยงของทิศทางการจัดการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 1  
การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

1. จัดการศึกษาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาและ
หลักสูตร
สถานศึกษา        
 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานและตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
ท่ีเป็นท่ียอมรับ 

1. ร้อยละ.......ของผู้เรียนมีพัฒนาการตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ท่ีแสดงออกถึง
ความรู้ ความสามารถ ทักษะตามท่ีระบุไว้
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว 
2. ร้อยละ......ของผู้เรียนได้รับการเตรียม
ความพร้อมให้สามารถเข้าสู่บริการช่วง
เช่ือมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการ
ดำเนินชีวิตในสังคม ได้ตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล 
3. ร้อยละ......ผู้เรียนได้รับรางวัลด้านผล
การพัฒนาผู้เรียน 

2. จัดและส่งเสริม
สนับสนุน
การศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างการ
เรียนรู้ท่ีสะท้อน
ความรักชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  

2. เพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามท่ี
หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนดและเป็น
แบบอย่างได้ 

1. ร้อยละ.....ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
2. ร้อยละ...... ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
3. ร้อยละ......ผู้เรียนเป็นแบบอย่างตาม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

กลยุทธ์ที่ 2  
การสร้างความ
เป็นเลิศในการ
จัดการเรียนรู้ 

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

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

1. ร้อยละ......ของครูจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
2. ร้อยละ.....ของครูมีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนเชิงบวก 
3. ร้อยละ......ของครูมีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 
4. ร้อยละ.......ของครูมีการพัฒนาตนเอง 
ให้มีความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพ และ
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 และนำความรู้ 
ความสามารถ ทักษะท่ีได้ มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ ท่ีส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียน  
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ประเด็นกลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 2. พัฒนาองค์

ความรู้ งานวิจัย 
และนวัตกรรมการ
ให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มและ
การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา
สำหรับคนพิการ 

 

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

1. ร้อยละ......ของครูนำกระบวนการวิจัย
ในช้ันเรียนมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาผู้เรียน 
2. ร้อยละ.....ของครูใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
3. ร้อยละ.......ของครูมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
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) ท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
เป็นแบบอย่างได้ 

1. ร้อยละ....ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการบริหารจัดการของศูนย์ฯ 
2. จำนวนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามา
ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการของ
ศูนย์ฯ 
3. เป็นแบบอย่างด้านกระบวนการบริหาร
จัดการท่ีเป็นเลิศ 

2. เพื่อให้มีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านและเป็น
แบบอย่างได้  

1. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน 
2. มีกระบวนการพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีถูกต้องเป็นท่ียอมรับ 
3. จำนวนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามา
ศึกษาดูงานหลักสูตรของศูนย์ฯ 

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

1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ท่ีชัดเจน 
2. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
3. ร้อยละ....ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ศูนย์ฯ 
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ประเด็นกลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
4. เพื่อให้มี
กระบวนการพฒันา
บุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางด้าน
วิชาชีพและมีทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21  

1. มกีระบวนการพฒันาบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพและมี
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 อย่างชัดเจน 

5. เพื่อให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

1. ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ระดับทอง 

2. จัดการศึกษา
เพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ในการดำเนินชีวิต 

 

1. เพื่อให้มีการ
ยกระดับคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 

1. ได้รับการยกระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 
4 ดาว  

2. เพื่อให้มี
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพเป็น
แบบอย่างได้ 

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

กลยุทธ์ที่ 4  
การขยายฐาน
เครือข่ายการ
พัฒนาการจัด
การศึกษา 

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

1.  เพื่อให้มีการ
ประสานงานกับภาคี
เครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อเพิ่ม
โอกาสให้ เด็กพิการ
เข้าถึงบริการทาง
การศึกษาอย่างท่ัวถึง
และมีคุณภาพ 

1. มีภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนในการจัด
การศึกษาสำหรับเด็กพิการท่ีชัดเจน 
 

2. เพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างท่ัวถึง
และมีคุณภาพ 

1. จำนวนผู้เรียนท่ีเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาเพิ่มข้ึน 
2. จำนวนผู้เรียนท่ีได้รับบริการทางศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

3. เพื่อให้มีระบบ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารการ

1. มีระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
การดำเนินงานของศูนย์ฯ ท่ีชัดเจน 
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ประเด็นกลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ดำเนินงานท่ี
หลากหลาย 

2. จำนวนผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงาน ผ่านช่อง
ต่างๆ เพิ่มข้ึน 

4. เพื่อให้มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีชัดเจนและ
เป็นแบบอย่างได้ 

1. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีชัดเจน 
2. ร้อยละ.....ของผู้เรียนท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
3. เป็นแบบอย่างด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  

5. เพื่อให้มีการ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาสำหรับคน
พิการกับหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจน
เป็นท่ียอมรับ 

1. มีผลการสนับสนุน การจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการกับหน่วยงานต่างๆ อย่าง
ชัดเจน 
2. ร้อยละ.....ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการของศูนย์ฯ 
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3.3 อัตลักษณ์ 
 

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

 
“สะอาด บรรยากาศดี มีความปลอดภัย ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม” 

 สะอาด หมายถึง อาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดล้อม ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความ
สะอาด เป็นระเบียบ เป็นท่ียอมรับของบุคคลและหน่วยงานภายนอก 
 บรรยากาศดี หมายถึง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มีการจัดภูมิทัศน์ท้ังทางธรรมชาติ
และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ อย่างเหมาะสมและสวยงาม ส่งเสริมให้บริเวณโดยรอบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์มีบรรยากาศท่ีดีและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 มีความปลอดภัย หมายถึง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มีการดำเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนและ
บุคลากรมีความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 ใส่ใจบริการ หมายถึง การให้บริการแก่ผู ้เรียน ผู้ปกครอง บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามารับ
บริการหรือติดต่อประสานงานด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ผู้รับมารับบริการ มีความ
รวดเร็ว มีความน่าประทับใจ บริการอย่างสุภาพอ่อนโยน และเต็มใจให้บริการ 
 ทำงานเป็นทีม หมายถึง การทำงานร่วมกันตามที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบ ด้วยความสามัคคี
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
3.5 ค่านิยมร่วม 
 

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

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเป็นที่ยอมรับ 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากำหนดและเป็นแบบอย่างได้ 
 มาตรการ 
 1.  พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการดำเนินงานช่วยช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมและ
ศึกษาสำหรับคนพิการ 
 2. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการนักเรียนท่ีหน่วยบริการ  
 3. พัฒนางานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน 
 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก ท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
ตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา 
 6. พัฒนาระบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก  
 7. ส่งเสริม สนับสนุน งานวิจัยช้ันเรียนและพัฒนานวัตกรรม 

8. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) สิ่งอำนวยความสะดวก 
ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 

9. สนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด  
10. ปรับปรุงพัฒนางานทะเบียนให้มีสิทธิภาพ  

 ๑1. ปรับปรุงพัฒนางานวัดผลให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและบริบทของ
สถานศึกษา 
 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 1. ร้อยละ.......ของผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ท่ีแสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ ทักษะตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว 

2. ร้อยละ......ของผู้เรียนได้รับการเตรียมความพรอ้มให้สามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อหรือการส่งต่อ
เข้าสู่การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการดำเนินชีวิตในสังคม ได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

3. ร้อยละ......ผู้เรียนได้รับรางวัลด้านผลการพัฒนาผู้เรียน 
๔. ร้อยละ.....ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
๕. ร้อยละ......ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
๖. ร้อยละ......ผู้เรียนเป็นแบบอย่างตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 
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 สนับสนุนให้ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  

3. สนับสนุนให้ครูมีการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกห้องเรียน หน่วยบริการให้
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ครูรักเด็กและให้เด็กรักครู 
 4. พัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการวัดผล และประเมินผลอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูศึกษาค้นคว้าหาความรู้ มุ่งมั่น และ แสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย 

6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมมีระเบียบวินัย และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 7. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรที ่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 8. สนับสนุนให้ครู และ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 
 9. สนับสนุนให้ครู และ บุคลากรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และ ทักษะการใช้
เทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากร พัฒนาสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับการเป็นครูในศตวรรษท่ี 21 
และนำความรู้ ความสามารถ ทักษะท่ีได้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ท่ีส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียน 

7. ส่งเสร ิม สนับสนุนให้คร ูและบุคลากรนำทักษะการส ื ่อสื ่อสาร ทักษะการใช้ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ และทักษะการใช้เทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
 8. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการนำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน 
 8. สนับสนุนให้ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

9. สนับสนุนให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  
 10. สนับสนุนให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนำนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
 
 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

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

2. ร้อยละ.....ของครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3. ร้อยละ......ของครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
4. ร้อยละ.......ของครูมีการพัฒนาตนเอง ให้มีความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพ และทักษะในศตวรรษท่ี 

21 และนำความรู้ ความสามารถ ทักษะท่ีได้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ท่ีส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียน  



๗๐ 
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 5. ร้อยละ......ของครูนำกระบวนการวิจัยในช้ันเรยีนมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน 
6. ร้อยละ.....ของครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
7. ร้อยละ.......ของครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
8. ได้รับรางวัลด้านการนำนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 
กลยุทธ์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ 

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

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

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

เทคโนโลยี 
๑๔. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนาสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
๑๕. ดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 



๗๑ 
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16. ดำเนินงานท่ียกระดับคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
17. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามประเภทความพิการโดยความ

ร่วมมือกับนักสหวิชาชีพ 
18. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน การ

จัดการเรียนการสอนและการดำเนินชีวิตประจำวัน 
 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. ร้อยละ....ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของศูนย์ฯ 
2. จำนวนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการของศูนย์ฯ 
3. เป็นแบบอย่างด้านกระบวนการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ 
4. หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
5. มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีถูกต้องเป็นท่ียอมรับ 
6. จำนวนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาศึกษาดูงานหลักสูตรของศูนย์ฯ 
7. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการเรียนรู้ท่ีชัดเจน 
8. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
9. ร้อยละ....ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ฯ 
10. มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 

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

กลยุทธ์ที่ 4  การขยายฐานเครือข่ายการพัฒนาการจัดการศึกษา 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีการประสานงานกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มโอกาสให้ เด็กพิการเข้าถึงบริการ

ทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
3. เพื่อให้มีระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานท่ีหลากหลาย 
4. เพื่อให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีชัดเจนและเป็นแบบอย่างได้ 
5. เพื่อให้มีการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจนเป็นท่ี

ยอมรับ 
 มาตรการ 

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

เด็กพิการจะได้รับจากการเข้ารับบริการ 
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4. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านช่องทาง Social Media การออกให้บริการตามอำเภอ รวมถึงการออก
หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดเคล่ือนท่ีร่วมกับทางจังหวัด 

5. ให้คำปรึกษาและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการ 

6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ชัดเจน 
7. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้กับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

จนเป็นท่ียอมรับ 
 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. มีภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการท่ีชัดเจน 
2. จำนวนผู้เรียนท่ีเข้าถึงบริการทางการศึกษาเพิ่มขึ้น 
3. จำนวนผู้เรียนท่ีได้รับบริการทางศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
4. มีระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของศูนย์ฯ ท่ีชัดเจน 
5. จำนวนผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงาน ผ่านช่องต่างๆ เพิ่มข้ึน 
6. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีชัดเจน 
7. ร้อยละ.....ของผู้เรียนท่ีได้รับการช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
8. เป็นแบบอย่างด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
9. มีผลการสนับสนุน การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการกับหน่วยงานต่างๆ อย่างชัดเจน 
10. ร้อยละ.....ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคน

พิการของศูนย์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
ประมาณการงบประมาณรายรับ-รายจา่ย 

 
4.1 ประมาณการงบประมาณรายรับ-รายจ่าย 
         การประมาณการรายรับ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
 

ประเภทรายรับ ประมาณรายรับ ปีการศึกษา 2565 
1 เม.ย.65 –  
30 ก.ย.65 

1 ต.ค.65 –  
31 มี.ค.66 

รวม 

1. เงินงบประมาณ    
1.1 บุคลากร    
-เงินเดือน 2,508,900.00 1,306,500.00 3,815,400.00 
-ค่าจ้างประจำ  - - - 
-ค่าจ้างช่ัวคราว  3,614,200.00 3,614,200.00 7,228,400.00 
-เงินเพิ่มจ่ายควบเงินเดือน (พคก.) 180,000.00 - 180,000.00  

1.2 งบดำเนินงาน    
-ค่าสาธารณูปโภค  197,400.00 197,400.00 394,800.00 
-ค่าตอบแทน - - - 
-ค่าใช้สอย 135,500.00 135,500.00 271,000.00 
-ค่าวัสดุ 157,800.00 157,800.00 315,600.00 
1.3 งบเงินอุดหนุน    
-ค่าอุปกรณ์นักเรียน 23,400.00 11,700.00 35,100.00 
-ค่าหนังสือเรียน 17,100.00 - 17,100.00 
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน 10,500.00 14,100 24,600.00 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 50,310.00 25,155.00 75,465.00 
-ค่าอาหารกลางวันนักเรียนไป-กลับ 764,940.00 764,940.00 1,529,880.00 
-รายการเทคโนโลยี ส่ิงอำนวยความ
สะดวก ส่ือ บริการและความอื่นใด
ทางการศึกษา สำหรับการจัด
การศึกษาของคนพิการ 

1,738,500.00 - 1,738,500.00 

1.4 งบลงทุน    
-ประเภท ค่าปรับปรุง 6,500,000.00 - 6,500,000.00 
-ประเภท ค่าครุภัณฑ์ 98,000.00 - 98,000.00 



 
 

 
 

ประเภทรายรับ ประมาณรายรับ ปีการศึกษา 2565 
1 เม.ย.65 –  
30 ก.ย.65 

1 ต.ค.65 –  
31 มี.ค.66 

รวม 

2. เงินนอกงบประมาณ    
2.1 เงินรายได้สถานศึกษา 111,521.00 - 111,521.00 
2.2 เงินบริจาค - - - 
2.3 เงินสนับสนุนจากอปท. - - - 
2.4 อื่นๆ (เงินเหลือจ่ายค่าอาหาร) - - - 

รวม 16,108,071.00 6,227,295.00 22,335,366.00 
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4.2 ประมาณการรายจ่ายประจำปีการศึกษา 2565 
 4.2.1 รายจ่ายประจำโครงสร้าง 

      1) กลุ่มบริหารวิชาการ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

1. งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
    กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนปฏิบัติการ
ของกลุ่มบริหารวิชาการ 
    กิจกรรมที่ 2 จัดทำปฏิทินการ
ดำเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 
    กิจกรรมที่ 3 จัดทำสารสนเทศกลุ่ม
บริหารวิชาการ 
   กิจกรรมที่ 4 จัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 
   กิจกรรมที่ 5 จัดทำทะเบียน เอกสาร
ของกลุ่มบริหารวิชาการ 
   กิจกรรมที่ 6 เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิชาการแก่คณะคร ู
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. เพ่ือดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการของกลุ่ม
บริหารวิชาการ 
2. เพ่ือดำเนินการจัดทำ
ปฏิทินการดำเนินงานของ
กลุ่มบริหารวิชาการ 
3. เพ่ือดำเนินการจัดทำ
สารสนเทศกลุ่มบริหาร
วิชาการ 
4. เพ่ือดำเนินการจัดทำคู่มือ
การปฏิบัติงานของกลุ่ม
บริหารวิชาการ 
5. เพ่ือดำเนินการจัดทำ
ทะเบียน เอกสารของกลุ่ม
บริหารวิชาการ 
6. เพ่ือดำเนินการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง
แนวทางการปฏิบัติงานและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน
วิชาการแก่คณะครูและผู้ที่
เก่ียวข้อง 
7. เพ่ือดำเนินการสรุปผล
การปฏิบัติงานประจำปีของ

เชิงปริมาณ 
๑. แผนปฏิบัติการของกลุ่ม
บริหารวิชาการ  จำนวน ๕ 
เล่ม 
๒. ปฏิทินการดำเนินของกลุ่ม
บริหารวิชาการ จำนวน ๕ เล่ม 
๓. สารสนเทศกลุ่มบริหาร
วิชาการ จำนวน ๕ เล่ม 
๔. คู่มือการปฏิบัติงานของ
กลุ่มบริหารวิชาการ จำนวน ๕ 
เล่ม 
 
เชิงคุณภาพ 
กลุ่มบริหารวิชาการ ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ มีแผนปฏิบัติการ
ปฏิทินการดำเนินงาน 
สารสนเทศที่ครอบคลุมและ
เป็นปัจจุบัน มีคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ทะเบียน การ
จัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบ มี
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
คณะครู ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ใน

เชิงปริมาณ 
๑. มีแผนปฏิบัติการของกลุ่ม
บริหารวิชาการ จำนวน ๕ เล่ม 
๒. มีปฏิทินการดำเนินของกลุ่ม
บริหารวิชาการ    จำนวน ๕ 
เล่ม 
๓. มีสารสนเทศกลุ่มบริหาร
วิชาการ จำนวน ๕ เล่ม 
๔. มีคู่มือการปฏิบัติงานของ
กลุ่มบริหารวิชาการ  จำนวน ๕ 
เล่ม 
 
เชิงคุณภาพ 
กลุ่มบริหารวิชาการ ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ มีแผนปฏิบัติการ
ปฏิทินการดำเนินงาน 
สารสนเทศที่ครอบคลุมและเป็น
ปัจจุบัน มีคู่มือการปฏิบัติงาน 
ทะเบียน การจัดเก็บเอกสารที่
เป็นระบบ มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้คณะครู ผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง ในการปฏิบัติงาน

 
-การตรวจเช็คเล่ม 
 
-การตรวจเช็คเล่ม 
 
 
-การตรวจเช็คเล่ม 
 
-การตรวจเช็คเล่ม 
 
 
 
 
-การประเมิน 

 
-แบบตรวจเช็ค 
 
-แบบตรวจเช็ค 
 
 
-แบบตรวจเช็ค 
 
-แบบตรวจเช็ค 
 
 
 
 
-แบบประเมิน 

 
- 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

กลุ่มบริหารวิชาการ และ นำ
ผลสรุปการปฏิบัติงานมาใช้
ปรับปรุง พัฒนางานให้ดี
ย่ิงข้ึน 

การปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร
วิชาการได้รับทราบถึงแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนมี
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
สรุปผล รายงานผล การ
ดําเนินงานวิชาการอย่างเป็น
ระบบ 

กลุ่มบริหารวิชาการได้รับทราบ
ถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน  
ตลอดจนมีการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล สรุปผล รายงานผล 
การดําเนินงานวิชาการอย่างเป็น
ระบบ 

2. งานบริการช่วยเหลอืระยะแรกเริ่ม 
(EI) และเตรียมความพร้อม 
    กิจกรรมที่ 1 ประเมินความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียนที่มารับบริการ 
    กิจกรรมที่ 2 จัดทำตารางสอน 
    กิจกรรมที่ 3 จัดทำบัญชีเรียกชื่อ 
    กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล แผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว แผนการสอนเฉพาะ
บุคคล แผนบริการโดยครอบครัวและ
ชุมชน  
และแผนการให้บริการช่วงเชื่อมต่อ 
    กิจกรรมที่ 5 ให้บริการผู้เรียนตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน 
และแผนการให้บริการช่วงเชื่อมต่อ 

เพ่ือให้บริการช่วยเหลือระยะ
เริ่มแรกและเตรียมความ
พร้อมอย่างเป็นระบบ และมี
เป้าหมายที่ชัดเจน 
ตอบสนองความต้องการ
จำเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่
ละคนอย่างเหมาะสม 
 
 

1. ผู้เรียนที่รับบริการแบบไป-
กลับ จำนวน ๗๙ คน 
๒. ผู้เรียนที่รับบริการหน่วย
บริการ จำนวน ๔๒ คน 
๓. ผู้เรียนที่รับบริการที่บ้าน 
จำนวน ๓๒ คน 
๔. เอกสารบัญชีเรียกชื่อ
ประจำห้องเรียน จำนวน      
๕ เล่ม 
๕. เอกสารบัญชีเรียกชื่อ
ประจำหน่วยบริการ จำนวน   
๕ เล่ม 
๖. แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล จำนวน ๑๕๓ 
ฉบับ 
๗. รายงานผลพัฒนาผู้เรียน
จำนวน  ๑๕๓ ฉบับ 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ ได้รับการพัฒนาผ่าน
การใช้แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล 
 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ ได้รับการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและ
เตรียมความพร้อมอย่างเป็น
ระบบ 
 
 
 
 
 
 

 
-การตรวจสอบ
เอกสาร 
 
 
 
 
 
-การประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
-แบบรายงานผล
การพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
-แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
500 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

3. งานหน่วยบริการประจำอำเภอ 
    กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้แก่ผู้เรียนที่มารับบริการที่
หน่วยบริการ 
    กิจกรรมที่ 2 รายงานผลการ
ดำเนินงานของหน่วยบริการ
ประจำเดือน 
    กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการ
ดำเนินงานของหน่วยบริการประจำป ี
    กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วย
บริการ 

๑. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
กระบวนการบริหารและการ
จัดการของหน่วยบริการให้
เป็นระบบ 
2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของหน่วยบริการให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
1. หน่วยบริการ จำนวน 5 
แห่ง 
2. ผู้เรียนที่รับบริการที่หน่วย
บริการ จำนวน 42 คน 
3. ครูผู้สอนประจำหน่วย
บริการ จำนวน 38 คน 
 
เชิงคุณภาพ 
1. หน่วยบริการแต่ละแห่งมี
กระบวนการบริหารและการ
จัดการที่เป็นระบบ 
2. หน่วยบริการแต่ละแห่งมี
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
หน่วยบริการ จำนวน 5 แห่ง 
มีกระบวนการบริหารและการ
จัดการที่เป็นระบบ 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผล
การพัฒนาเป็นไปตามแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและ
แผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เก่ียวข้องมี
ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ของหน่วยบริการ 

 
-การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของหน่วยบริการ 
 
-การประเมินผล
การพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
-การประเมิน
ความพึงพอใจ
ของผู้ปกครอง
และชุมชน 

 
-แบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
หน่วยบริการ 
 
-แบบประเมินผล
การพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
-แบบประเมินความ
พึงพอใจของ
ผู้ปกครองและ
ชุมชน 

 
10,990 

4. งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก
พิการโดยครอบครัวและชุมชน 
    กิจกรรมที่ 1 ประสานงานร่วมกับ
เครือข่ายที่ดูแลเด็กพิการเพ่ือรวบรวม
ข้อมูลเด็กพิการ  
    กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) และแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP)  
    กิจกรรมที่ 3 ให้บริการด้าน
การศึกษา และฝึกอบรมด้านต่าง ๆ ท่ี

๑. เพ่ือประสานงานร่วมกับ
เครือข่ายที่ดูแลเด็กพิการใน
การรวบรวมข้อมูลเด็กพิการ 
๒. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดทำแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) และ
แผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว (IFSP) 
๓. เพ่ือให้บริการด้าน
การศึกษา และฝึกอบรมด้าน
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ดูแลเด็กพิการเพ่ือ 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่ีรับ
บริการที่บ้าน  จำนวน ๓๑ คน  
  
เชิงคุณภาพ 
๑. มีการประสานงานร่วมกับ
เครือข่ายที่ดูแลเด็กพิการใน
การรวบรวมข้อมูลเด็กพิการ 
๒. มีการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดทำแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) และ

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ ท่ีรับบริการที่บ้าน  
เข้าร่วมโครงการปรับบ้านเป็น
ห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เชิงคุณภาพ 
1. มีการประสานงานร่วมกับ
เครือข่ายที่ดูแลเด็กพิการในการ
รวบรวมข้อมูลเด็กพิการ 
 

 
-ลงทะเบียนเข้า
ร่วมกิจกรรมตาม
โครงการปรับบ้าน
เป็นห้องเรียน
เปลี่ยนพ่อแม่เป็น
ครู ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
-บันทึกการ
ประสานงาน
ร่วมกับเครือข่าย
ที่ดูแลเด็กพิการ

 
-แบบลงทะเบียน
เข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการปรับ
บ้านเป็นห้องเรียน
เปลี่ยนพ่อแม่เป็น
ครู ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
-แบบบันทึกการ
ประสานงานร่วมกับ
เครือข่ายที่ดูแลเด็ก
พิการในการ

 
31,000 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

เก่ียวข้องกับการดูแลเด็กพิการเพ่ือการ
พัฒนาเด็กพิการในเขตพ้ืนที่บริการ  
    กิจกรรมที่ 4 ประสานงานให้มีการ
บริการทางการแพทย์ การช่วยเหลือ
บริการ บำบัดฟ้ืนฟูด้านต่าง ๆ ให้แก่
เด็กพิการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ประสานงานและส่งเสริมให้มีกจิกรรม
เสริมรายได้แก่เด็กพิการและครอบครัว 
 
 

การพัฒนาเด็กพิการในเขต
พ้ืนที่บริการ 
๔. เพ่ือประสานงานให้มีการ
บริการทางการแพทย์ การ
ช่วยเหลือบริการ บำบัดฟ้ืนฟู
ด้านต่าง ๆ ให้แก่เด็กพิการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๕. เพ่ือประสานงานและ
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริม
รายได้แก่เด็กพิการและ
ครอบครัว 
 

แผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว (IFSP) 
๓. มีการให้บริการด้าน
การศึกษา และฝึกอบรมด้าน
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดูแล
เด็กพิการเพ่ือการพัฒนาเด็ก
พิการในเขตพ้ืนที่บริการ 
๔. มีการประสานงานให้มีการ
บริการทางการแพทย์ การ
ช่วยเหลือบริการ บำบัดฟ้ืนฟู
ด้านต่าง ๆ ให้แก่เด็กพิการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๕. มีการประสานงานและ
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริม
รายได้แก่เด็กพิการและ
ครอบครัว 
 

 
 
๒. มีการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดทำแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) และ
แผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว (IFSP) 
 
 
 
๓. การให้บริการด้านการศึกษา 
และฝึกอบรมด้านต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการดูแลเด็กพิการ
เพ่ือการพัฒนาเด็กพิการในเขต
พ้ืนที่บริการ 
 
 
 
 
 
๔. การประสานงานให้มีการ
บริการทางการแพทย์ การ
ช่วยเหลือบริการ บำบัดฟ้ืนฟู
ด้านต่างๆ ให้แก่เด็กพิการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ในการรวบรวม
ข้อมูลเด็กพิการ 
-นิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบการ
จัดทำแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) และ
แผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว (IFSP) 
-บันทึกการ
ให้บริการด้าน
การศึกษา และ
ฝึกอบรมด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลเด็ก
พิการเพ่ือการ
พัฒนาเด็กพิการ
ในเขตพ้ืนที่
บริการ 
-บันทึกการ
ประสานงานให้มี
การบริการทาง
การแพทย์ การ
ช่วยเหลือบริการ 
บำบัดฟ้ืนฟูด้าน
ต่างๆ ให้แก่เด็ก

รวบรวมข้อมูลเด็ก
พิการ 
-แบบนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบการจัดทำ
แผนการจัด
การศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP)  
และแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว 
(IFSP) 
-แบบบันทึกการ
ให้บริการด้าน
การศึกษา และ
ฝึกอบรมด้านต่างๆ 
ที่เกีย่วข้องกับการ
ดูแลเด็กพิการเพ่ือ
การพัฒนาเด็ก
พิการในเขตพ้ืนที่
บริการ 
-แบบบันทึกการ
ประสานงานให้มี
การบริการทาง
การแพทย์ การ
ช่วยเหลือบริการ 
บำบัดฟ้ืนฟูด้าน
ต่างๆ ให้แก่เด็ก
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

 
 
 
๕. มีการประสานงานและ
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมรายได้
แก่เด็กพิการและครอบครัว 

พิการร่วมกับ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
-บันทึกการ
ประสานงานและ
ส่งเสริมให้มี
กิจกรรมเสริม
รายได้แก่เด็ก
พิการและ
ครอบครัว 

พิการร่วมกับ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
-แบบบันทึกการ
ประสานงานและ
ส่งเสริมให้มี
กิจกรรมเสริมรายได้
แก่เด็กพิการและ
ครอบครัว 

5. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย ภาคเรียนที่  
1 
    1.1 กิจกรรมวันวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
    1.2 กิจกรรมวันไหว้ครู 
    1.3 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
และวันอา สาฬหบูชา 
    1.4 กิจกรรมวันเฉลิมพระ 
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
    1.5 กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 
    กิจกรรมที่ 2 ตลาดนัดเด็กน้อย 
(ค่ายวิชาการ)   
    กิจกรรมที่ 3 ทัศนศึกษา 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัยในตนเอง
และมีความรับผิดชอบ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลตามความสนใจ
และตามศักยภาพ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
ได้ 
จ 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์ 
จำนวน  151  คน  
2. บุคลากรของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์      
จำนวน    72  คน 
รวมทั้งสิ้น จำนวน  223  
คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนสามารถแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ได้ 
2. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการทำกิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์     
จำนวน 151  คน 
2. บุคลากรของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์    
จำนวน   72  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
สามารถแสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงใน
การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
- ประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
- ประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
               
 
- การสังเกต 
 
 
- การสังเกต 
 
 
- การสังเกต 
 
 

 
- แบบลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 
 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 

 
37,130 

79
 



 
 

 
 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

    กิจกรรมที่ 4 การให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ICT   
ภาคเรียนที่  2 
    กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย  
    1.1 กิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคต 
รัชกาลที่ 9 
    1.2 กิจกรรมวันปิยมหาราช 
    1.3 กิจกรรม วันลอยกระทง 
    1.4 กิจกรรม วันชาติ 
    1.5 กิจกรรม วันส่งท้ายปีเก่า     
ต้อนรับปีใหม่ ร่าเริงแจ่มใสในวันเด็ก 
    1.6 กิจกรรม วันสำคัญทาง  
     พระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา 
    1.7 กิจกรรม วันสงกรานต์ 
    กิจกรรมที่ 2  ค่ายวิชาการ   
    กิจกรรมที่ 3 การให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ICT   

3. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
ตามความสนใจและตาม
ศักยภาพได้ 
4. ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือ
เองได้เต็มศักยภาพ 
5. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 

 
 

ในการสืบค้นข้อมูลตามความ
สนใจและตามศักยภาพได้ 
4. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
เต็มศักยภาพ 
5. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
สามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

 
 
- การสังเกต 
 
 
- การสังเกต 

 
 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 
 
 

6. งานแหล่งเรียนรู ้
    กิจกรรมที่ 1 การเข้าใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
    1. ห้องสมุด   
    2. ห้องคอมพิวเตอร์ 
    3. ห้องอินเตอร์เน็ตชุมชน 
   4. ห้องดนตรี 
   5. ลานนันทนาการ 

เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอก 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์
จำนวน  151  คน  
2. บุคลากรของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์      
จำนวน    72  คน 

เชิงปริมาณ 
1.  ผู้เรียนของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์     
จำนวน 151 คน 
2. บุคลากรของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์    
จำนวน 72 คน 
 

 
- ประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
- ประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
 

 
- แบบลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
- แบบลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 

 
700 

80
 



 
 

 
 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

   6. บ่อปลา 
   7. สนามเด็กเล่น 
   8. สวนป่า 
   9. ลานกายอุปกรณ์ 
  10. ห้องฝึกทักษะงานบ้านและอาชีพ 
  11. ธาราบำบัด 
  12. คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 
  13. สวนเกษตรพอเพียง 
  14. สวนผลไม้ 
   - การเข้าใช้แหล่งเร ียนรู ้ภายนอก
สถานศึกษา 
    -การเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายในหน่วย
บริการและภายนอกของแต่ละอำเภอ 

รวมทั้งสิ้น จำนวน  223  
คน     
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนสามารถใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในได้ 
2. ผู้เรียนสามารถใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายนอกได้ 

 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ผู้เรียนสามารถ
ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในได้ 
2. ร้อยละ 80 ผู้เรียนสามารถ
ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกได้ 

 
- การสังเกต 
 
 

 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

7. งานหลักสูตรสถานศึกษา 
    กิจกรรมที่ 1 จัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
    กิจกรรมที่ 2 นำหลักสูตร
สถานศึกษาเสนอคณะกรรมการอนุมัติ 
    กิจกรรมที่ 3 ประกาศการนำ
หลักสูตรสถานศึกษาไปใช ้
 

1. เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีหลักสูตร
และคู่มือหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย สำหรับเด็กที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ พุทธศักราช 
2566 

 

เชิงปริมาณ 
๑. มีการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 
1 หลักสูตร     
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐานที่สำคัญในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของ
เด็กที่มีความต้องการจำเป็น

เชิงปริมาณ 
   มกีารพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา  
จำนวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ ๘๐ ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานที่สำคัญ
ในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา                    
มีแนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของเด็กที่มีความ

 
-การตรวจนับ 
 
 
 
-การประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
 
 
-การประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
-แบบตรวจสอบ 
 
 
 
-แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
 
 
 
-แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 
2,000 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

พิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ 

ต้องการจำเป็นพิเศษระยะ
แรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
 

8. งานวิจัยชั้นเรียนและพัฒนา
นวัตกรรม 
ส่งเสริมให้ครูศึกษาปัญหาในชั้นเรียน 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
    กิจกรรมที่ 1 นำเสนอโครงร่าง
งานวิจัย 
    กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมใหค้รจูัดทำ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
    กิจกรรมที่ 3 นำเสนอผลการวิจัย 

เพ่ือให้ครูทักษะในมีการ
จัดทำวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมในชั้นเรียนเด็ก
พิเศษ โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 

 

เชิงปริมาณ 
1. ครูในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 
43 คน มีการจัดทำวิจัยในชั้น
เรียน และพัฒนานวัตกรรม 
โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน        
เชิงคุณภาพ 
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจใน
การวิจัย สามารถนำความรู้มา
ใช้พัฒนานวัตกรรมและการ
เรียนการสอน 
2. ครูมีงานวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ มีการจัดทำวิจัยในชั้น
เรียน และพัฒนานวัตกรรม โดย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน        
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของครูในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ มีความรู้ความเข้าใจใน
การวิจัย สามารถนำความรู้มาใช้
พัฒนานวัตกรรมและการเรียน
การสอน 
2. ร้อยละ 80 ของครูในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ มีงานวิจัยและ
นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 
 

 
-การตรวจสอบ
ผลงาน 
 
 
 
 
 
 
-การตรวจสอบ
ผลงาน 
 
 
 
 
-การตรวจสอบ
ผลงาน 

 
-แบบตรวจโครงร่าง
งานวิจัยและ
ผลงานวิจัย 
 
 
 
 
 
-แบบตรวจโครงร่าง
งานวิจัยและ
ผลงานวิจัย 
 
 
 
-แบบตรวจโครงร่าง
งานวิจัยและ
ผลงานวิจัย 
 

 
- 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

9. งานส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) สิ่งอำนวย ความสะดวก 
สื่อ บริการ และความช่วยเหลอือื่นใด
ทางการศึกษา  
   กิจกรรมที่ 1 จัดทำหนังสือแจ้ง 
สพป.อต.เขต ๑ เขต ๒ และ สพม.
พล.อต. ด้านการสำรวจจำนวนนักเรียน
ในสถานศึกษาท่ีมีความประสงค์ในการ
ขอรับงบประมาณคูปองการศึกษาฯ 
   กิจกรรมที่ 2 รับข้อมูลจาก สพป.อต.
เขต ๑ เขต ๒ และ สพม.พล.อต. ด้าน
จำนวนนักเรียนในสถานศึกษาท่ีมีความ
ประสงค์ในการขอรับงบประมาณคูปอง
การศึกษาฯ 
   กิจกรรมที่ 3 จัดทำหนังสือเชิญ
ประชุมศึกษานิเทศก์หรือผูร้ับผิดชอบ
ด้านงบประมาณคูปองการศึกษาของ 
สพป.อต.เขต ๑ เขต ๒ และ สพม.
พล.อต. เข้าร่วมประชุมการจัดสรร
งบประมาณตามโควตา 
   กิจกรรมที่ 4 ศึกษานิเทศก์หรือ
ผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณคูปอง
การศึกษาของ สพป.อต.เขต ๑ เขต ๒ 
และ สพม.พล.อต. แจ้งให้สถานศึกษา
ทราบเพ่ือดำเนินการกรอกข้อมูลด้าน
งบประมาณในการขอสิ่งอำนวยความ

เพ่ือให้นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับสิ่ง
อำนวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตามระบบของ
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) อย่างเหมาะสม 

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม  
จำนวน ๑,35๐ คน 
2. นักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษในศูนย์ฯ อุตรดิตถ์ 
จำนวน 150 คน  
รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,500 
คน  
    
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษได้รับการจัดสรร
งบประมาณด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง ตาม
ระบบแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) อย่างทั่วถึง 
และมีคุณภาพ 

 

เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษในโรงเรียน
เรียนร่วมได้รับคูปองการศึกษา
ครบตามจำนวน 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษในศูนย์ฯ 
อุตรดิตถ์ได้รับคูปองการศึกษา
ครบตามจำนวน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษได้รับคูปอง
การศึกษาเพ่ือไปดำเนินการ
จัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก  
สื่อ  บริการ  และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตามระบบของ
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) อย่างเหมาะสม 

 
- การตรวจสอบ
เช็คจำนวนผู้
ขอรับคูปอง
การศึกษา ๒๕๖5 
 
 
 
 
 
- การสอบถาม 

 
-ทะเบียนตรวจสอบ
จำนวนผู้รับคูปอง
การศึกษา ๒๕๖5 
 
 
 
 
 
 
- แบบสอบถาม 

 
- 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

สะดวกฯ ของสถานศึกษาลงในระบบ 
IEP ออนไลน์ ตามโควตา 
       กิจกรรมที่ 5 สถานศึกษาใน
สังกัด สพป.อต.เขต ๑ เขต ๒ และ สพ
ม.พล.อต. ดำเนินการกรอกข้อมูล และ
สามารถเริ่มส่งแผน IEP และหลักฐาน
นักเรียนมายังศูนย์ฯ 
       กิจกรรมที่ 6 ระยะเวลาของการ
รับแผน IEP และหลักฐานประกอบจาก
สถานศึกษาเรียนร่วม 
       กิจกรรมที่ 7 คณะกรรมการ
ตรวจสอบ IEP ตรวจสอบหลักฐาน โดย
ร่วมกับ สพป.อต. เขต ๑,๒ และ สพม.
พล.อต. 
        กิจกรรมที่ 8 คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติคูปองทางการศึกษา 
ตามเอกสารหลักฐานประกอบ โดย
ร่วมกับสพป.อต. เขต ๑,๒ และ สพม.
พล.อต. 
      กิจกรรมที่ 9 จัดพิมพ์คูปองฯ 
         กิจกรรมที่ 10 ตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายการอนุมัติคูปองฯ 
พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งการรับคูปอง
การศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามารับไป
ดำเนินการ 
       กิจกรรมที่ 11 มอบคูปองฯ 
ให้กับสถานศึกษาเรียนร่วมที่ได้รับการ

84
 



 
 

 
 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

อนุมัติงบประมาณสิ่งอำนวยความ
สะดวก สี่อ บริการ และความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖
5 
      กิจกรรมที่ 12 สถานศึกษาเรียน
ร่วมนำคูปองการศึกษาไปจัดซื่อสิ่ง
อำนวยความสะดวก ฯกับร้านค้าท่ีข้ึน
ทะเบียน 
       กิจกรรมที่ 13 ร้านค้าดำเนินการ
จัดรายการสิ่งอำนวยความสะดวกฯ 
ให้กับสถานศึกษาเรียนร่วม ตามคูปอง
การศึกษาท่ีกำหนด 
       กิจกรรมที่ 14 ร้านค้าดำเนินการ
จัดทำส่งเอกสารการจัดซื้อสง่ใหศู้นย์ฯ 
เพ่ือดำเนินการเบิกจ่าย 
       กิจกรรมที่ 15 ศูนย์ฯ ตรวจสอบ
เอกสารการจัดซื้อพร้อมจัดทำรายงาน
ต่อเจ้าหน้าท่ีการเงิน และดำเนินการ
เบิกจ่ายตามระบบ 
 
10. งานศูนย์ข้อมูลและจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
สำหรับคนพิการ  
     กิจกรรมที่ 1 สำรวจและค้นหา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล 
เด็กพิการ 

1. เพ่ือรวบรวมข้อมูลเด็ก
พิการและบริการข้อมูล
สารสนเทศเก่ียวกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาและช่วยเหลือ
เด็กพิการ 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของข้อมูลเด็ก
พิการของที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาและต้องการความ
ช่วยเหลือ จังหวัดหวัดอุตรดิตถ์
มีการรวบรวมไว้เพ่ือจัดทำ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 80 ของข้อมูลเด็กพิการ
ของที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาและต้องการความ
ช่วยเหลือ จังหวัดหวัดอุตรดิตถ์
มีการรวบรวมไว้เพ่ือจัดทำระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 

 
-นิเทศ กำกับ
ติดตามการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

 
-แบบนิเทศ กำกับ
ติดตามการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการกลุ่ม
บริหารวิชาการ 

 
- 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

    กิจกรรมที่ 2 จัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคน
พิการ 

2. เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษาและการประกอบ
อาชีพสำหรับคนพิการ 
3. เพ่ือพัฒนาระบบ
เครือข่ายฐานข้อมูลของ
สถานศึกษาให้สามารถ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลร่วมกับองค์กรอื่นๆได้  

 
 

2. ร้อยละ ๘๐ ของระบบ
ข้อมูลและการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษา
สำหรับคนพิการสมบรูณ์และ
เป็นปัจจุบัน    
3. ร้อยละ 80 มีการพัฒนา
ระบบเครือข่ายฐานข้อมูลของ
สถานศึกษาท่ีสามารถเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับ
องค์กรอื่นๆได้ ของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทั้งหมด ในจังหวัด
อุตรดิตถ์     
เชิงคุณภาพ 
1. มีการรวบรวมข้อมูลเด็ก
พิการ บริการข้อมูลสารสนเทศ
และแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับ
องค์กรอื่นๆด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
2. ระบบข้อมูลและการ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาสำหรับคนพิการ
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน    

2. ร้อยละ ๘๐ ของระบบข้อมูล
และการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษา
สำหรับคนพิการสมบรูณ์และ
เป็นปัจจุบัน  
3. ร้อยละ 80 มีการพัฒนา
ระบบเครือข่ายฐานข้อมูลของ
สถานศึกษาท่ีสามารถเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับ
องค์กรอื่นๆได้ ของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทั้งหมด ในจังหวัด
อุตรดิตถ์     
 

11. งานสนับสนุนการจัดการเรียน
ร่วมและประสานงานการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด 
    กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการ
ประสานงาน สพป.อต. เขต ๑ เขต ๒ 

๑. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
และประสานองค์กรภาครัฐ 
และเอกชนที่จัดการเรียน
รวม ให้สามารถดำเนินการ
ตามนโยบายการจัด

เชิงปริมาณ 
๑. โรงเรียนเรียนรวม สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ ๘๐ โรงเรียนเรียน
รวม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 
เขต ๑ ได้รับการส่งเสริม 

 
-การประเมิน 
 
 
 

 
-แบบประเมิน 
 
 
 

 
- 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

และ สพม.๓๙ ในการส่งเสริม 
สนับสนุน และประสานจัดการเรียน
รวม ให้สามารถดำเนินการตามนโยบาย
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ 
     กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดทำ
ทะเบียน ข้อมูลนักเรียนเรียนรวม และ
ข้อมูลเครือข่ายโรงเรียนเรียนรวม และ
ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิ
สติก ร่วมกับสพป.อต. เขต ๑ เขต ๒ 
และ สพม.๓๙ 
    กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการให้
คำปรึกษา และสง่เสริม สนับสนุนการ
จัดอบรมให้ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ 
การคัดกรองทางการศึกษา ให้กับครใูน
โรงเรียนเรียนรวม ให้สอดคล้องตาม
ความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละ
บุคคล ร่วมกับสพป.อต. เขต ๑ เขต ๒ 
และ สพม.๓๙ 
    กิจกรรมที่ 4 ประสานงาน
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และจัดการเรียน
การสอนเพ่ือให้เด็กเจ็บป่วยใน
โรงพยาบาลได้รับโอกาสทางการศึกษา
ด้วยรูปแบบและบริการที่เหมาะสมกับ
สภาพความเจ็บป่วย 
 

การศึกษาสำหรับเด็กพิการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือจัดทำทะเบียน ข้อมูล
นักเรียนเรียนรวม และข้อมูล
เครือข่ายโรงเรียนเรียนรวม 
และห้องเรียนคู่ขนานสำหรับ
บุคคลออทิสติกให้เป็น
ปัจจุบัน 
๓. เพ่ือให้คำปรึกษา และ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
อบรมให้ความรู้ด้าน
การศึกษาพิเศษ การคัด
กรองทางการศึกษา ให้กับครู
ในโรงเรียนเรียนรวม ให้
สอดคล้องตามความต้องการ
จำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
๔. เพ่ือให้เด็กเจ็บป่วยได้รับ
โอกาสทางการศึกษาด้วย
รูปแบบและวิธีการที่
เหมาะสมกับสภาพความ
เจ็บป่วย 
๕. เพ่ือให้บริการทาง
การศึกษาและฟ้ืนฟูสำหรับ
เด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาล 
 

 

มีจำนวน ๒๑ โรงเรียน 
แบ่งเป็น 
- อำเภอเมือง จำนวน ๘ 
โรงเรียน 
- อำเภอลับแล จำนวน ๓ 
โรงเรียน 
- อำเภอตรอน จำนวน ๓ 
โรงเรียน 
- อำเภอทองแสนขัน จำนวน 
๑ โรงเรียน 
- อำเภอพิชัย จำนวน ๖ 
โรงเรียน 
๒. โรงเรียนเรียนรวม สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ 
มีจำนวน ๑๖ โรงเรียน 
แบ่งเป็น 
- อำเภอท่าปลา จำนวน ๕ 
โรงเรียน 
- อำเภอน้ำปาด จำนวน ๔ 
โรงเรียน 
- อำเภอฟากท่า จำนวน ๔ 
โรงเรียน 
- อำเภอบ้านโคก จำนวน ๓ 
โรงเรียน 
๓. โรงเรียนเรียนรวม สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

สนับสนุน ให้คำปรึกษา และ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดอบรม
ให้ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ 
การคัดกรองทางการศึกษา 
๒. ร้อยละ ๙๐ โรงเรียนเรียน
รวม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 
เขต ๒ ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน ให้คำปรึกษา และ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดอบรม
ให้ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ 
การคัดกรองทางการศึกษา 
๓. ร้อยละ ๕๐ โรงเรียนเรียน
รวม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
อุตรดิตถ์ เขต ๓๙ ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา 
และส่งเสริม สนับสนุนการจัด
อบรมให้ความรู้ด้านการศึกษา
พิเศษ การคัดกรองทาง
การศึกษา 
๔. ร้อยละ ๘๐ เด็กเจ็บป่วยใน
โรงพยาบาลได้รับการบริการ
ทางศึกษาและการฟ้ืนฟู 
เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ ๘๐ ขององค์กรภาครัฐ 
และเอกชนที่จัดการเรียนรวม 

 
 
 
 
-การประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
-การประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
-การประเมิน 
 
 
 
-การประเมิน 

 
 
 
 
-แบบประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
-แบบประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
-แบบประเมิน 
 
 
 
-แบบประเมิน 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

มัธยมศึกษา เขต ๓๙ มีจำนวน 
๒ โรงเรียน แบ่งเป็น 
- อำเภอลับแล จำนวน ๑ 
โรงเรียน 
- อำเภอพิชัย จำนวน ๒ โรง
เรีย 
รวม จำนวน ๔ โรงเรียน 
4. เด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาล
จำนวน ๓๐ เตียง ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนการจัด
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
1. องค์กรภาครัฐ และเอกชนที่
จัดการเรียนรวม สามารถ
ดำเนินการตามนโยบายการจัด
การศึกษาสำหรับเด็กพิการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ทะเบียน ข้อมูลนักเรียนเรียน
รวม และข้อมูลเครือข่าย
โรงเรียนเรียนรวม และ
ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคล
ออทิสติกที่เป็นปัจจุบัน ครูใน
โรงเรียนเรียนรวมได้เข้าร่วม 
อบรมความรู้เก่ียวกับ
การศึกษาพิเศษ การคัดกรอง
ทางการศึกษา เพ่ือจัด
การศึกษาท่ีสอดคล้องตาม

สามารถดำเนินการตามนโยบาย
การจัดการศึกษาสำหรับเด็ก
พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ทะเบียน ข้อมูลนักเรียนเรียน
รวม และข้อมูลเครือข่าย
โรงเรียนเรียนรวม และ
ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคล
ออทิสติกที่เป็นปัจจุบัน ครูใน
โรงเรียนเรียนรวมได้เข้าร่วม 
อบรมความรู้เก่ียวกับการศึกษา
พิเศษ การคัดกรองทาง
การศึกษา เพ่ือจัดการศึกษาท่ี
สอดคล้องตามความต้องการ
จำเป็นพิเศษของนักเรียนแต่ละ
บุคคล 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

ความต้องการจำเป็นพิเศษของ
นักเรียนแต่ละบุคคล 
2. เด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาล
ได้รับโอกาสทางการศึกษาด้วย
รูปแบบและบริการที่เหมาะสม
กับสภาพความเจ็บป่วย 

12. งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล 
     กิจกรรมที่ 1 จัดเตรียมข้อมูล
นักเรียน  
ในการจัดทำทะเบียนนักเรียน 
     กิจกรรมที่ 2 จัดทำข้อมูล
สารสนเทศของกลุ่มบรหิารวิชาการ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ 
    กิจกรรมที่ 3 ประสานงานกับงาน
ระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษและ
การศึกษาสงเคราะห์ (Special 
Education Technology: SET) 
    กิจกรรมที่ 4 ประชาสัมพันธ์ การ
รับสมัครนักเรียน 
     กิจกรรมที่ 5 คัดกรองประเภท
ความพิการ รับสมัครผู้เรียนเข้ารับ
บริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจสอบข้อมูล
นักเรียน และกำหนดเลขประจำตัว                   
    กิจกรรมที่ 6 จัดทำแฟ้มประจำ
ผู้เรียน 

1. เพ่ือจัดทำทะเบียน
นักเรียน และพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของกลุ่ม
บริหารวิชาการ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์  ให้สมบูรณ์
และเป็นปัจจุบันโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เพ่ือจัดทำฐานข้อมูล
สำหรับให้บริการแก่
หน่วยงานและผู้เก่ียวข้องใน
การจัดการศึกษาสำหรับ 
เด็กพิการในจังหวัด 
3. เพ่ือประสานงานกับงาน
ระบบสารสนเทศการศึกษา
พิเศษและการศึกษา
สงเคราะห์ (Special  
Education Technology: 
SET)  
4. เพ่ือคัดกรองประเภท
ความพิการ รับสมัครผู้เรียน

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของการจัดทำ
ทะเบียนนักเรียน และพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศของ
กลุ่มบริหารวิชาการ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ สมบูรณ์และ
เป็นปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
2. มีฐานข้อมูลสำหรับ
ให้บริการแก่หน่วยงานและ
ผู้เก่ียวข้องในการจัดการศึกษา
สำหรับ เด็กพิการในจังหวัด 
จำนวน 1 ฐานข้อมูล 
 
 
 
3. ร้อยละ 90 ของเด็กพิการมี
แฟ้มประจำผู้เรียน 
4. ร้อยละ 80 ของผู้มารับ
บริการบริการให้คำปรึกษา 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของการจัดทำ
ทะเบียนนักเรียน และพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศของกลุ่ม
บริหารวิชาการ ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์ 
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
2. มีฐานข้อมูลสำหรับให้บริการ
แก่หน่วยงานและผู้เก่ียวข้องใน
การจัดการศึกษาสำหรับเด็ก
พิการในจังหวัด จำนวน 1 
ฐานข้อมูล 
 
 
 
 
3. ร้อยละ 90 ของเด็กพิการมี
แฟ้มประจำผู้เรียน 

 
- การตรวจสอบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
- การตรวจสอบ
ฐานข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจเช็คแฟ้ม
ประจำผู้เรียน 

 
- แบบตรวจสอบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
- รายงานข้อมูล
สารสนเทศของกลุ่ม
บริหารวิชาการ  
ศูนย์การศึกษา
พิเศษ   
ประจำจังหวัด
อุตรดิตถ์ 
- แบบตรวจสอบ
ฐานข้อมูล 
-รายงานฐานข้อมูล
และการให้บริการ
แก่หน่วยงานและ
ผู้เก่ียวข้องในการ
จัดการศึกษา
สำหรับเด็กพิการใน
จังหวัด 
- แบบตรวจเช็ค
แฟ้มประจำผู้เรียน 

 
5,000 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

 
ให้คำปรึกษา แนะแนวด้านการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ การศึกษา 
สังคม และอาชีพสำหรับเด็กพิการ   
    กิจกรรมที่ 7 ประเมินพัฒนาการ
ผู้เรียนที่ผ่านการฟ้ืนฟูเตรียมความ
พร้อมจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์เพ่ือการส่งต่อ 
    กิจกรรมที่ 8 ประสานส่งต่อให้กับ
หน่วยงานอื่น 
    กิจกรรมที่ 9 จัดทำสถิติการส่งต่อผู้
เข้ารับบริการ 
    กิจกรรมที่ 10 จัดทำคู่มือการวัดผล
และประเมินผล 
    กิจกรรมที่ 11 จัดทำเอกสาร
แบบฟอร์มที่ใช้ในการวัดผล 
และประเมินผล 
    กิจกรรมที่ 12 รวบรวมผลสัมฤทธ์ิ
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 

เข้ารับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจสอบ
ข้อมูลนักเรียน รวบรวม
ข้อมูลประวัติของผู้เรียน 
และกำหนดเลขประจำตัว 
เพ่ือจัดทำแฟ้มประจำผู้เรียน 
5. เพ่ือบริการให้คำปรึกษา 
แนะแนวด้านการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ 
การศึกษา สงัคม และอาชีพ
สำหรับเด็กพิการ   
6. เพ่ือประเมินพัฒนาการ
ผู้เรียนที่ผ่านการฟ้ืนฟูเตรียม
ความพร้อมจากศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประสานส่ง
ต่อให้กับหน่วยงานอื่น จัดทำ
สถิติการส่งต่อผู้เข้ารับ
บริการ และนิเทศ ติดตาม 
ผู้เรียนที่ได้รับการส่งต่อ  
7. เพ่ือจัดทำคู่มือการวัดผล
และประเมินผล เอกสาร
แบบฟอร์มที่ใช้ในการวัดผล
และประเมินผล  
8. ตรวจสอบและรวบรวม
ผลสัมฤทธ์ิตามแผนการจัด

แนะแนวด้านการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ 
การศึกษา สงัคม และอาชีพ
สำหรับเด็กพิการมีความพึง
พอใจในการรับบริการ 
 
 
5. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่
ได้รับการส่งต่อ มีการจัดทำ
สถิติการส่งต่อ รวมถึงการ
นิเทศ ติดตาม 
6. คู่มือการวัดผลและ
ประเมินผล จำนวน 1 เล่ม 
7. แบบตรวจสอบและรวบรวม
ผลสัมฤทธ์ิตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล และ
สรุปผลการประเมินพัฒนาการ
เพ่ือการส่งต่อ จำนวน 1 เล่ม 
 
เชิงคุณภาพ 
1. มีทะเบียนนักเรียน และ
ระบบข้อมูลสารสนเทศของ
กลุ่มบริหารวิชาการ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ท่ีสมบูรณ์และ
เป็นปัจจุบันโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. ร้อยละ 80 ของผู้มารับ
บริการบริการให้คำปรึกษา แนะ
แนวด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ การศึกษา สังคม 
และอาชีพสำหรับเด็กพิการมี
ความพึงพอใจในการรับบริการ 
 
 
 
 
 
5. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่
ได้รับการส่งต่อ มีการจัดทำสถิติ
การส่งต่อ รวมถึงการนิเทศ 
ติดตาม 
 
6. คู่มือการวัดผลและ
ประเมินผล จำนวน 1 เล่ม 
7. แบบตรวจสอบและรวบรวม
ผลสัมฤทธ์ิตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล และ
สรุปผลการประเมินพัฒนาการ
เพ่ือการส่งต่อ จำนวน 1 เล่ม 
 
เชิงคุณภาพ 
1. มีทะเบียนนักเรียน และ
ระบบข้อมูลสารสนเทศของกลุ่ม

- ประเมินความ
พึงพอใจในการรับ
บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- บันทึกการส่งต่อ 
- การนิเทศ 
ติดตาม 
 
 
- ตรวจเช็คเล่ม 
 
- ตรวจเช็คเล่ม 
 
 
 
 
 
 
- การตรวจสอบ
ข้อมูลสารสนเทศ 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจใน
การรับบริการ 
- รายงานการ
บริการให้คำปรึกษา 
แนะแนวด้านการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ 
การศึกษา สงัคม 
และอาชีพสำหรับ
เด็ก 
- รายงานสถิติการ
ส่งต่อ 
- รายงานการนิเทศ 
ติดตามผู้เรียนที่
ได้รับการส่งต่อ 
- แบบตรวจเช็คเล่ม 
 
- แบบตรวจเช็คเล่ม 
 
 
 
 
 
 
- แบบประเมิน
ทะเบียนนักเรียน 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

การศึกษาเฉพาะบุคคล และ
สรุปผลการประเมิน
พัฒนาการเพ่ือการส่งต่อ  

 

2. มีฐานข้อมูลสำหรับ
ให้บริการแก่หน่วยงานและ
ผู้เก่ียวข้องในการจัดการศึกษา
สำหรับ เด็กพิการในจังหวัด 
3. เด็กพิการที่สมัครเข้ารับ
บริการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับ
การคัดกรองประเภทความ
พิการตรวจสอบข้อมูลนักเรียน 
รวบรวมข้อมูลประวัติของ
ผู้เรียน และกำหนดเลข
ประจำตัว 
4. เด็กพิการหรือผู้ดูแลคน
พิการในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับ
การบริการใหค้ำปรึกษา แนะ
แนวด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ การศึกษา 
สังคม และอาชีพสำหรับเด็ก
พิการ 
 
5. ผู้เรียนได้รับการประเมิน
พัฒนาการผู้เรียนที่ผ่านการ
ฟ้ืนฟูเตรียมความพร้อมจาก
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประสานส่ง
ต่อให้กับหน่วยงานอื่น 

บริหารวิชาการ ศูนย์การศึกษา
พิเศษ  ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์ 
ที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
2. มีฐานข้อมูลสำหรับให้บริการ
แก่หน่วยงานและผู้เก่ียวข้องใน
การจัดการศึกษาสำหรับ เด็ก
พิการในจังหวัด 
3. เด็กพิการที่สมัครเข้ารับ
บริการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับ
การคัดกรองประเภทความพิการ
ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน 
รวบรวมข้อมูลประวัติของผู้เรียน 
และกำหนดเลขประจำตัว 
4. เด็กพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการ
บริการให้คำปรึกษา แนะแนว
ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ การศึกษา สังคม 
และอาชีพสำหรับเด็กพิการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- การตรวจสอบ
ฐานข้อมูล 
 
 
- การติดตาม 
ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
- บันทึกการ
บริการให้
คำปรึกษา แนะ
แนวด้านการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ
ทางการแพทย์ 
การศึกษา สงัคม 
และอาชีพสำหรับ
เด็กพิการ 

และระบบข้อมูล
สารสนเทศของกลุ่ม
บริหารวิชาการ 
ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
- แบบตรวจสอบ
ฐานข้อมูล 
 
 
- แบบตรวจสอบ
ข้อมูลนักเรียน 
 
 
 
 
 
- แบบสรุปการ
บริการให้คำปรึกษา 
แนะแนวด้านการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ 
การศึกษา สงัคม 
และอาชีพสำหรับ
เด็กพิการ 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

6. มีเอกสารแบบฟอร์มที่ใช้ใน
การวัดผลและประเมินผลที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
7. มีการตรวจสอบและ
รวบรวมผลสัมฤทธ์ิตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล และสรุปผลการ
ประเมินพัฒนาการเพ่ือการส่ง
ต่อ 

 

5. ผู้เรียนได้รับการประเมิน
พัฒนาการผู้เรียนที่ผ่านการ
ฟ้ืนฟูเตรียมความพร้อมจากศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ ประสานส่งต่อให้กับ
หน่วยงานอื่น 
6. มีเอกสารแบบฟอร์มที่ใช้ใน
การวัดผลและประเมินผลที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
7. มีการตรวจสอบและรวบรวม
ผลสัมฤทธ์ิตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล และ
สรุปผลการประเมินพัฒนาการ
เพ่ือการส่งต่อ 

- บันทึกการ
ประสานงานส่ง
ต่อ 
 
 
 
- ตรวจสอบ
เอกสาร
แบบฟอร์มที่ใช้ใน
การวัดผลและ
ประเมินผล 
- ตรวจสอบและ
รวบรวม
ผลสัมฤทธ์ิตาม
แผนการจัด
การศึกษาเฉพาะ
บุคคล และ 
- สรุปผลการ
ประเมิน
พัฒนาการเพ่ือ
การส่งต่อ 

- แบบบันทึกการ
ประสานงานส่งต่อ 
 
 
 
 
- แบบตรวจสอบ
เอกสารแบบฟอร์ม
ที่ใช้ในการวัดผล
และประเมินผล 
 
- แบบตรวจสอบ
และรวบรวม
ผลสัมฤทธ์ิตาม
แผนการจัด
การศึกษาเฉพาะ
บุคคล และ 
- แบบสรุปผลการ
ประเมินพัฒนาการ
เพ่ือการส่งต่อ 

13. งานนิเทศ กำกับ ติดตาม 
    กิจกรรมที่ 1 นิเทศกับกับติดตามผล
การดำเนินงาน 
 
 
 

๑. เพ่ือจัดทำปฏิทินการ
นิเทศ กำกับ ติดตาม งานใน
กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. เพ่ือจัดทำแบบการนิเทศ
กำกับ ติดตาม งานในกลุ่ม
บริหารวิชาการ   

เชิงปริมาณ 
๑.  ข้าราชการครู  
จำนวน ๒๘ คน 
๒. พนักงานราชการ 
จำนวน ๑๐  คน  
๓. อัตราจ้าง จำนวน ๓ คน 

เชิงปริมาณ 
1. มีปฏิทินการนิเทศ กำกับ 
ติดตาม       
๒. มีแบบการนิเทศ กำกับ 
ติดตาม งานในกลุ่มบริหาร
วิชาการ 

 
-การประเมิน 
 
 
 
 

 
-แบบประเมิน 
 
 
 
 

 
- 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

๓. เพ่ือนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผล สรุป และ
รายงานผลการดำเนินงาน 
๔. เพ่ือนำผลการนิเทศมา
วางแผนปรับปรุง งานใน
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

๔. เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
จำนวน ๑ คน 
รวมทั้งสิ้น  ๔๒  คน 
เชิงคุณภาพ 
- ครูผู้สอนได้รับนิเทศ กำกับ 
ติดตาม งานในกลุ่มบริหาร
วิชาการ ส่งผลให้คุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของครูให้
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

3. มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผล สรุป และรายงาน
ผลการดำเนินงาน 
 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนได้รับนิเทศ กำกับ 
ติดตาม งานในกลุ่มบริหาร
วิชาการ ส่งผลให้คุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของครูให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 
 
 
 
 
-การประเมิน 

 
 
 
 
 
-แบบประเมิน 

14. โครงการศูนย์การศึกษาพิเศษ
คุณภาพ 
    กิจกรรมที่ ๑ ห้องเรียนคุณภาพครู
ผู้รับผิดชอบห้องเรียนช่วงอายุ จัด
ห้องเรียนตามเกณฑ์การประเมินของ
ห้องเรียนคุณภาพ 
    กิจกรรมที่ ๒ หน่วยบริการต้นแบบ 
ครูประจำหน่วยบริการ ดำเนินการตาม
เกณฑ์การประเมินหน่วยบริการ
ต้นแบบ 
    กิจกรรมที่ ๓ ๑ อำเภอ ๑บ้าน
ต้นแบบ 
ครูประจำอำเภอพัฒนาบ้านให้เป็นไป
ตามเกณฑ์บ้านต้นแบบ 
    กิจกรรมที่ 4 ประเมินคุณภาพ
ห้องเรียน หน่วยบริการ และที่บ้าน  
ครั้งที่ ๑ 

๑. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้มี
ความพร้อมเป็นไปตาม
เกณฑ์ของห้องเรียนคุณภาพ 
๒. เพ่ือพัฒนาหน่วยบริการ
ให้มีความพร้อมในการ
ให้บริการตามเกณฑ์ของ
หน่วยบริการต้นแบบ 
๓. เพ่ือพัฒนาบ้านผู้เรียนที่
รับบริการที่บ้านให้มีความ
พร้อมเป็นไปตามเกณฑ์บ้าน
ต้นแบบ 
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์มีผลการ
พัฒนาท่ีดีข้ึน 
๕. เพ่ือพัฒนาครูให้มี
คุณภาพในการพัฒนาผู้เรียน 

เชิงปริมาณ 
๑. ห้องเรียนมีคุณภาพเป็นไป
ตามเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ 
จำนวน ๕ ห้องเรียน 
 
 
๒. หน่วยบริการมีคุณภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์หน่วยบริการ
ต้นแบบ จำนวน ๕ แห่ง 
3. ท่ีบ้านของผู้เรียนที่รับ
บริการที่บ้านมีความพร้อม
เป็นไปตามเกณฑ์บ้านต้นแบบ 
จำนวน ๙ ครอบครัว 
เชิงคุณภาพ 
๑. ห้องเรียนมีความพร้อม
เป็นไปตามเกณฑ์ห้องเรียน
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ ๘๐ ของจำนวน
ห้องเรียน มีผลการประเมิน
คุณภาพห้องเรียนอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก ข้ึนไป 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของจำนวน
หน่วยบริการ มีผลการประเมิน
คุณภาพหน่วยบริการอยู่ใน
ระดับ ดี ข้ึนไป 
 
3. ร้อยละ ๘๐ ของจำนวน
อำเภอ มีผลการประเมิน
คุณภาพอยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 
 
 
 

 
-การนิเทศ 
ติดตาม 
-การประเมิน
ห้องเรียนคุณภาพ 
-การนิเทศ 
ติดตาม 
-การประเมิน
หน่วยบริการ
ต้นแบบ 
-การนิเทศ 
ติดตาม 
-การประเมิน ๑
อำเภอ ๑บ้าน
ต้นแบบ 
 
 

 
 -แบบการนิเทศ 
ติดตาม 
-แบบการประเมิน
ห้องเรียนคุณภาพ 
-แบบการนิเทศ 
ติดตาม 
-แบบการประเมิน
หน่วยบริการ
ต้นแบบ 
-แบบการนิเทศ 
ติดตาม 
-แบบการประเมิน 
๑ อำเภอ ๑ บ้าน
ต้นแบบ 
 
 

 
๕๙,๘๐๐ 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

    กิจกรรมที่ 5 ครูผูร้ับผิดชอบ
ห้องเรียน หน่วยบริการ และที่บ้าน 
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
    กิจกรรมที่ 6 ประเมินคุณภาพ
ห้องเรียน หน่วยบริการ และที่บ้าน  
ครั้งที่ ๒ 

 ๒. หน่วยบริการมีความพร้อม
ในการให้บริการตามเกณฑ์
หน่วยบริการต้นแบบ 
๓. บ้านผู้เรียนที่รับบริการที่
บ้านมีความพร้อมเป็นไปตาม
เกณฑ์บ้านต้นแบบ 
๔. ผู้เรียนมีผลการพัฒนาท่ีดี
ข้ึน 
 
๕. ครูมีคุณภาพในการพัฒนา
ผู้เรียน 

เชิงคุณภาพ 
1. ห้องเรียนมีความพร้อม
เป็นไปตามเกณฑ์ห้องเรียน
คุณภาพ 
๒. หน่วยบริการมีความพร้อมใน
การให้บริการตามเกณฑ์หน่วย
บริการต้นแบบ 
3. บ้านผู้เรียนที่รับบริการที่บ้าน
มีความพร้อมเป็นไปตามเกณฑ์
บ้านต้นแบบ 
4. ผู้เรียนมีผลการพัฒนาท่ีดีข้ึน 
 
๕. ครูมีคุณภาพในการพัฒนา
ผู้เรียน 

 
-การนิเทศ
ห้องเรียนคุณภาพ 
 
-การนิเทศหน่วย
บริการต้นแบบ 
 
-การนิเทศ ๑ 
อำเภอ ๑บ้าน
ต้นแบบ 
-การตรวจสอบ
เอกสาร 
-การตรวจสอบ
เอกสาร 

 
-แบบนิเทศ
ห้องเรียนคุณภาพ 
 
-แบบนิเทศหน่วย
บริการต้นแบบ 
 
-แบบการนิเทศ ๑ 
อำเภอ ๑บ้าน
ต้นแบบ 
-แบบรายงานผล
การพัฒนา 
-แบบเก็บข้อมูล
มาตรฐานที3่ 

15. โครงการ การจัดมอบคูปอง
การศึกษา เพื่อจัดซื้อสิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลอือื่นใดทางการศึกษาแก่
นักเรียนพิการเรียนร่วม ปีงบประมาณ 
๒๕๖5   
   กิจกรรมที่ 1 จัดทำหนังสือแจ้ง 
สพป.อต.เขต ๑ เขต ๒ และ สพม.
พล.อต. ด้านการสำรวจจำนวนนักเรียน
ในสถานศึกษาท่ีมีความประสงค์ในการ
ขอรับงบประมาณคูปองการศึกษาฯ 
    กิจกรรมที่ 2 รับข้อมูลจาก 
สพป.อต.เขต ๑ เขต ๒ และ สพม.

เพ่ือให้นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับสิ่ง
อำนวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตามระบบของ
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) อย่างเหมาะสม 

 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม
จำนวน ๑,35๐ คน 
2. นักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษในศูนย์ฯ อุตรดิตถ์ 
จำนวน    150 คน  
รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,500 
คน  
 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษได้รับการจัดสรร
งบประมาณด้านสิ่งอำนวย

เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษในโรงเรียน
เรียนร่วมได้รับคูปองการศึกษา
ครบตามจำนวน 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษในศูนย์ฯ 
อุตรดิตถ์ได้รับคูปองการศึกษา
ครบตามจำนวน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษได้รับคูปอง
การศึกษาเพ่ือไปดำเนินการ

 
- การตรวจสอบ
เช็คจำนวนผู้
ขอรับคูปอง
การศึกษา ๒๕๖5 
 
 
 
 
 
- การสอบถาม 

 
- ทะเบียน
ตรวจสอบจำนวน
ผู้รับคูปอง
การศึกษา ๒๕๖5 
 
 
 
 
 
- แบบสอบถาม 

 
1,738,500 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

พล.อต. ด้านจำนวนนักเรียนใน
สถานศึกษาท่ีมีความประสงค์ในการ
ขอรับงบประมาณคูปองการศึกษาฯ 
    กิจกรรมที่ 3 จัดทำหนังสือเชิญ
ประชุมศึกษานิเทศก์หรือผูร้ับผิดชอบ
ด้านงบประมาณคูปองการศึกษาของ 
สพป.อต.เขต ๑ เขต ๒ และ สพม.
พล.อต. เข้าร่วมประชุมการจัดสรร
งบประมาณตามโควตา 
    กิจกรรมที่ 4 ศึกษานิเทศก์หรือ
ผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณคูปอง
การศึกษาของ สพป.อต.เขต ๑ เขต ๒ 
และ สพม.พล.อต. แจ้งให้สถานศึกษา
ทราบเพ่ือดำเนินการกรอกข้อมูลด้าน
งบประมาณในการขอสิ่งอำนวยความ
สะดวกฯ ของสถานศึกษาลงในระบบ 
IEP ออนไลน์ ตามโควตา 
    กิจกรรมที่ 5 สถานศึกษาในสังกัด 
สพป.อต.เขต ๑ เขต ๒ และ สพม.
พล.อต. ดำเนินการกรอกข้อมูล และ
สามารถเริ่มส่งแผน IEP และหลักฐาน
นักเรียนมายังศูนย์ฯ 
    กิจกรรมที่ 6 ระยะเวลาของการรับ
แผน IEP และหลักฐานประกอบจาก
สถานศึกษาเรียนร่วม 
    กิจกรรมที่ 7 คณะกรรมการ
ตรวจสอบ IEP ตรวจสอบหลักฐาน โดย

ความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง ตาม
ระบบแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) อย่างทั่วถึง 
และมีคุณภาพ 

 

จัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก  
สื่อ  บริการ  และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตามระบบของ
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) อย่างเหมาะสม 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

ร่วมกับ สพป.อต. เขต ๑,๒ และ สพม.
พล.อต. 
    กิจกรรมที่ 8 คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติคูปองทางการศึกษา 
ตามเอกสารหลักฐานประกอบ โดย
ร่วมกับสพป.อต. เขต ๑,๒ และ สพม.
พล.อต. 
    กิจกรรมที่ 9 จัดพิมพ์คูปองฯ 
    กิจกรรมที่ 10 ตรวจสอบความถูก
ต้องของรายการอนุมัติคูปองฯ พร้อม
จัดทำหนังสือแจ้งการรับคูปอง
การศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามารับไป
ดำเนินการ 
    กิจกรรมที่ 11 มอบคูปองฯ ให้กับ
สถานศึกษาเรียนร่วมที่ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณสิง่อำนวยความสะดวก สี่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖5 
   กิจกรรมที่ 12 สถานศึกษาเรียนร่วม
นำคูปองการศึกษาไปจัดซื่อสิ่งอำนวย
ความสะดวก ฯกับร้านค้าท่ีข้ึนทะเบียน 
    กิจกรรมที่ 13 ร้านค้าดำเนินการ
จัดรายการสิ่งอำนวยความสะดวกฯ 
ให้กับสถานศึกษาเรียนร่วม ตามคูปอง
การศึกษาท่ีกำหนด 

96
 



 
 

 
 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

    กิจกรรมที่ 14 ร้านค้าดำเนินการ
จัดทำส่งเอกสารการจัดซื้อสง่ใหศู้นย์ฯ 
เพ่ือดำเนินการเบิกจ่าย 
    กิจกรรมที่ 15 ศูนย์ฯ ตรวจสอบ
เอกสารการจัดซื้อพร้อมจัดทำรายงาน
ต่อเจ้าหน้าท่ีการเงิน และดำเนินการ
เบิกจ่ายตามระบบ 
16. โครงการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ ส่งเสริมให้คณะครูครูศึกษา
ปัญหาในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ นำไปสู่การพฒันา
นวัตกรรม 
    กิจกรรมที่ 1 คณะครูออกแบบ
นวัตกรรม และนำเสนอโครงร่าง
นวัตกรรม 
    กิจกรรมที่ 2 คณะครูดำเนินการ
ผลิต/พัฒนานวัตกรรม  
    กิจกรรมที่ 3 นำนวัตกรรมไปใช้ 
    กิจกรรมที่ 4 นำเสนอการวิเคราะห์
ข้อมูลจากการใช้นวัตกรรม   
    กิจกรรมที่ 5 นำเสนอผลการใช้
นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เพ่ือให้ครูมีการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ในชั้น
เรียนเด็กพิเศษ นำไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เชิงปริมาณ 
    คร ูศ ูนย ์การศ ึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 
43 คน มีการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้       
เชิงคุณภาพ 
1. ครูมีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล  
๒. ครูนำนวัตกรรมไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ ๑๐๐ ของครูศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ มีการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ ๘๐ ของครูศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ มีนวัตกรรมการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของครูศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ นำนวัตกรรมไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 
-การตรวจสอบ
ผลงาน 
 
 
 
-การตรวจสอบ
ผลงาน 
 
 
 
-การประเมินผล
การเรียนรู้ 

 
-แบบตรวจคุณภาพ
นวัตกรรม 
 
 
 
-แบบตรวจคุณภาพ
นวัตกรรมและ
แผนการจัด
การศึกษาเฉพาะ
บุคคล 
-แบบประเมินผล
การเรียนรู้ตาม
แผนการสอนเฉพาะ
บุคคล 
 

 
38,000 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

17. ค้นหาเด็กพิการ และชว่ยเหลือ
ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
    กิจกรรมที่ 1 ออกค้นหาเด็กพิการ
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ท้ัง ๙ อำเภอ 
    กิจกรรมที่ 2 ดำเนินงานตาม
ข้ันตอนของการจัดทำแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของเด็ก
พิการรายใหม่ที่ค้นพบ 
    กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตาม
พัฒนาการของเด็กพิการตามแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

1. เพ่ือค้นหาเด็กพิการทั้ง ๙ 
อำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
๒. เพ่ือวางแผน และจัดทำ
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP)  
๓. เพ่ือนิเทศติดตาม
พัฒนาการของเด็กพิการตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) 

 

เชิงปริมาณ 
1. ค้นหาเด็กพิการในจังหวัด
อุตรดิตถ์  จำนวน ๙  อำเภอ  
๒. เด็กพิการรายใหม่ที่มีการ
ดำเนินการวางแผนและ         
จัดทำแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) จำนวน ๙ 
อำเภอ       
 
 
 
 
                                           
เชิงคุณภาพ 
    เด็กพิการในจังหวัด
อุตรดิตถ์ได้รับการช่วยเหลือ
ด้านการจัดการศึกษาให้กับเด็ก
พิการได้อย่างหลากหลายอย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ความต้องการจำเป็นพิเศษของ
คนพิการตามท่ีกำหนดไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล และให้มีการส่งเสริม
การจัดสื่อ เทคโนโลยี สิง่
อำนวยความสะดวก บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ ๘๕ สามารถค้นพบ
เด็กพิการทั้ง ๙ อำเภอในจังหวัด
อุตรดิตถ์ และให้การช่วยเหลือ
ด้านการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
2. ร้อยละ ๑๐๐ ได้ดำเนินการ
วางแผน และจัดทำแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
3. ร้อยละ ๘๕ ได้ดำเนินการ
นิเทศติดตามพัฒนาการของเด็ก
พิการตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) 
 
เชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๘๐ เด็กพิการใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับการ
ช่วยเหลือด้านการจัดการศึกษา
ให้กับเด็กพิการได้อย่าง
หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับความต้องการ
จำเป็นพิเศษของคนพิการตามท่ี
กำหนดไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล และให้มี
การส่งเสริมการจัดสื่อ 
เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความ
สะดวก บริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 

 
- การรายงาน 
 
 
 
- การสอบถาม 
 
 
- การนิเทศ 
 
 
 
 
 
-การประเมิน 

 
- แบบรายงานการ
ค้นหาเด็กพิการ 
 
 
- แบบสอบถาม 
 
 
- แบบนิเทศ 
 
 
 
 
 
-แบบประเมิน 

 
128,392 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

18. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย ภาคเรียนที่  
1 
    1.1 กิจกรรมวันวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
    1.2 กิจกรรมวันไหว้ครู 
    1.3 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
และวันอา สาฬหบูชา 
    1.4 กิจกรรมวันเฉลิมพระ 
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
    1.5 กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 
    กิจกรรมที่ 2 ตลาดนัดเด็กน้อย 
(ค่ายวิชาการ)   
    กิจกรรมที่ 3 ทัศนศึกษา 
    กิจกรรมที่ 4 การให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ICT   
ภาคเรียนที่  2 
    กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย  
    1.1 กิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคต 
รัชกาลที่ 9 
    1.2 กิจกรรมวันปิยมหาราช 
    1.3 กิจกรรม วันลอยกระทง 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัยในตนเอง
และมีความรับผิดชอบ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลตามความสนใจ
และตามศักยภาพ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
ได้ 

 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์ 
จำนวน  151  คน  
2. บุคลากรของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์      
จำนวน    72  คน 
รวมทั้งสิ้น จำนวน  223  
คน 
 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนสามารถแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ได้ 
2. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการทำกิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นได้ 
3. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
ตามความสนใจและตาม
ศักยภาพได้ 
4. ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือ
เองได้เต็มศักยภาพ 
5. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 

 
 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์     
จำนวน 151  คน 
2. บุคลากรของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์    
จำนวน   72  คน 
 
 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
สามารถแสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงใน
การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูลตามความ
สนใจและตามศักยภาพได้ 
4. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
เต็มศักยภาพ 
5. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
สามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

 
- ประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
- ประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
               
 
 
 
- การสังเกต 

 
- แบบลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 
 
 
 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 
 

 
17,630 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

    1.4 กิจกรรม วันชาติ 
    1.5 กิจกรรม วันส่งท้ายปีเก่า     
ต้อนรับปีใหม่ ร่าเริงแจ่มใสในวันเด็ก 
    1.6 กิจกรรม วันสำคัญทาง  
     พระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา 
    1.7 กิจกรรม วันสงกรานต์ 
    กิจกรรมที่ 2  ค่ายวิชาการ   
    กิจกรรมที่ 3 การให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ICT   
19. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและพัฒนาระบบเครือขา่ย
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา
สำหรับคนพิการ 
    กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อมูลระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษา 
    1. รวบรวมข้อมูล 
    2. ตรวจสอบข้อมูล 
    3. ดูแลรักษาข้อมูล 
    4. เผยแพร่ข้อมูล 
    กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา
สำหรับคนพิการ 
   1. การสำรวจและค้นหาหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
   2. รวบรวมข้อมูลเด็กพิการ  

1. เพ่ือสร้างและพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาให้สมบูรณ์ 
ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 
2. เพ่ือพัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อต่อการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา 
3. เพ่ือเป็นแหล่งให้บริการ
และเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศแก่ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร นักเรียนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอก
สถานศึกษา 
4. เพ่ือพัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการศึกษา
สำหรับคนพิการ 

เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษามีข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  
ชัดเจน และเปน็ปัจจุบันร้อย
ละ 80 % 
2. สถานศึกษามีระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาร้อย
ละ 80 % 
 
3. สถานศึกษาสามารถนำ
ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการ
วางแผนพัฒนา สถานศึกษาให้
เกิดประสิทธิภาพร้อยละ 80 
%     
4. มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อต่อการจัด
การศึกษาร้อยละ 80 %    

เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษามีข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
ชัดเจน และเป็นปัจจุบันร้อยละ 
80 
 
2. สถานศึกษามีระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อ
การจัดการศึกษาร้อยละ 80 
 
3. สถานศึกษาสามารถนำข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการวางแผน
พัฒนา สถานศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพร้อยละ 80      
4. มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อต่อการจัด
การศึกษาร้อยละ 80 
 

 
- แบบประเมิน
ระบบจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ
จากผู้ใช้งาน 
 
- แบบประเมิน
ระบบจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ
จากผู้ใช้งาน 
- สถิติการเข้าดู
ระบบข้อมูล
สารสนเทศ 
 
- แบบประเมิน
ระบบจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ
จากผู้ใช้งาน 

 
- แบบประเมิน
ระบบจัดการข้อมูล
สารสนเทศจาก
ผู้ใช้งาน 
 
- แบบประเมิน
ระบบจัดการข้อมูล
สารสนเทศจาก
ผู้ใช้งาน 
- สถิติการเข้าดู
ระบบข้อมูล
สารสนเทศ 
 
- แบบประเมิน
ระบบจัดการข้อมูล
สารสนเทศจาก
ผู้ใช้งาน 

 
17,630 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

   3. ตรวจสอบข้อมูลร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
   4. จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาสำหรับคนพิการ 
   5. เผยแพร่ข้อมูล 

  
 
5. มีความพึงพอใจในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศและ
การพัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศร้อยละ 
80 % 
 
เชิงคุณภาพ 
    ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  
นักเรียนและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องนอกสถานศึกษา
สามารถเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน ด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม ่

 

5. มีความพึงพอใจในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศและการพัฒนา
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศร้อยละ 80 
 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  
นักเรียนและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องนอกสถานศึกษา
สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจน และ
เป็นปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

- แบบประเมิน
ระบบจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ
จากผู้ใช้งาน 
 
 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจใน
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
การพัฒนาระบบ
เครือข่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจใน
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
การพัฒนาระบบ
เครือข่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- แบบสอบถาม
การเข้าใช้งาน
ระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

- แบบประเมิน
ระบบจัดการข้อมูล
สารสนเทศจาก
ผู้ใช้งาน 
 
 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจใน
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการ
พัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจใน
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการ
พัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
- แบบสอบถามการ
เข้าใช้งานระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

20. โครงการแหล่งเรียนรู ้
     กิจกรรมที่ 1 การเข้าใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา ซึ่ง
ประกอบด้วย 
     1. ห้องสมุด   
     2. ห้องคอมพิวเตอร์ 
     3. ห้องอินเตอร์เน็ตชุมชน 
     4. ห้องดนตรี 
     5. ลานนันทนาการ 
     6. บ่อปลา 
     7. สนามเด็กเล่น 
     8. สวนป่า 
     9. ลานกายอุปกรณ์ 
   10. ห้องฝึกทักษะงานบ้านและ
อาชีพ 
   11. ธาราบำบัด 
   12. คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 
    13. สวนเกษตรพอเพียง 
    14. สวนผลไม้ 
     - การเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา 
     - การเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
หน่วยบริการและภายนอกของแต่ละ
อำเภอ 

เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอก 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์
จำนวน  151  คน  
2. บุคลากรของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์      
จำนวน    72  คน 
รวมทั้งสิ้น จำนวน  223  
คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนสามารถใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในได้ 
2. ผู้เรียนสามารถใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายนอกได้ 

 

เชิงปริมาณ 
1.  ผู้เรียนของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์     
จำนวน 151 คน 
2. บุคลากรของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์    
จำนวน 72  คน 
 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ผู้เรียนสามารถ
ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในได้ 
2. ร้อยละ 80 ผู้เรียนสามารถ
ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกได้ 

 
- ประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
- ประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
 
 
- การสังเกต 
 
- การสังเกต 

 
- แบบลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
- แบบลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

 
700 
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2) กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

1. งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
    กิจกรรมที่ 1 จัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
    กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำป ี
    กิจกรรมที่ 3 จัดทำสารสนเทศ 

1. เพ่ือจัดทำปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
2. เพ่ือจัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานของกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ 
3. เพ่ือจัดทำข้อมูล
สารสนเทศของกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ 
4. เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของกลุ่มบรหิารงาน
งบประมาณ 
 

เชิงปริมาณ 
1. ปฏิทินการปฏิบัติงานของ
กลุ่มบริหารงบประมาณ  
จำนวน 2 เล่ม 
2. คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ  
จำนวน 2 เล่ม 
3. สารสนเทศของกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ  
จำนวน 2 เล่ม 
4. แผนปฏิบัติการประจำปีของ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
จำนวน 3 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
    กลุ่มบริหารงบประมาณมี
การวางแผนการดำเนินงานและ
ปฏิบัติงานตามแผนงานฯ มีการ
รวบรวม จัดเก็บ และพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็น
ระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการวางแผน
พัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ 
ให้เกิดประสิทธิภาพและ

เชิงปริมาณ 
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์มีปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มบริหาร
งบประมาณท่ีเป็นปัจจุบัน  
จำนวน 2 เล่ม 
2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณท่ีเป็นปัจจุบัน 
จำนวน 2 เล่ม 
3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีสารสนเทศของ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณท่ีเป็น
ปัจจุบัน จำนวน 2 เล่ม 
4. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของกลุ่มบรหิารงาน
งบประมาณ จำนวน 3 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ ๘๐ ของผู้มีส่วน
เก่ียวข้องมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป 

 
-การตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การสอบถาม 

 
-แบบตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงาน 

 
- 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

สามารถให้บริการข้อมูล
สารสนเทศแก่บุคคลและกลุ่ม
งานอื่นได้ 

2. งานแผนงานและจัดต้ังงบประมาณ 
-งานแผนปฏิบัติการประจำปี 
    กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของศูนย์ฯ และเผยแพร่ 
    กิจกรรมที่ 2 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน
ของศูนย์ฯ และเผยแพร่ 
    กิจกรรมที่ 3 จัดทำเอกสารการ
เผยแพร่เก่ียวกับนโยบายของศูนย์ฯ 
   กิจกรรมที่ 4 จัดทำแบบรายงาน การ
นิเทศติดตาม และสรุปผลการปฏบิัติงาน
ตามแผนฯ 
    กิจกรรมที่ 5 ติดตามตรวจสอบผล
การดำเนินงาน/โครงการ ทุกระดับ ให้
เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในปฏิทิน 
    กิจกรรมที่ 6 รวบรวม สรุปผลการ
ดำเนินงาน /โครงการ 
-งานจัดต้ังงบประมาณ 
    กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือ
จัดทำแผนจัดต้ังงบประมาณ และจัดทำ
ปฏิบัติการปฏิบัติงาน 
    กิจกรรมที่ 2 จัดทำคำของบประมาณ
ตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา 
ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 

๑. เพ่ือจัดทำคำขอต้ัง
งบประมาณตามความ
ต้องการจำเป็นของ
สถานศึกษาตามรูปแบบที่
หน่วยงาน 
ต้นสังกัดกำหนด 
2. เพ่ือให้มีการควบคุมการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามงบ
รายจ่าย 
3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 
๒๕๖5 เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 
4. เพ่ือให้การดำเนินงานตาม
โครงการ/งาน/กิจกรรม มีการ
ใช้งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน 
5. เพ่ือให้การจัดสรร
งบประมาณ ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์ 
เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการ

เชิงปริมาณ 
1. แบบคำขอการจัดต้ัง
งบประมาณ จำนวน 3 ชุด 
 2. ทะเบียนคุมงบประมาณตาม
งบรายจ่าย 
3. แบบเสนองาน จำนวน 55 
งาน แบบเสนอโครงการ จำนวน 
16 โครงการ  
4. แผนปฏิบัติการประจำปีศูนย์
การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 
2565 จำนวน 7 เล่ม 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี ปี
การศึกษา 2565 จำนวน 7 
เล่ม 
6. ทะเบียนคุมการจัดสรร
งบประมาณ        
เชิงคุณภาพ 
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการจัดทำคำ
ขอต้ังงบประมาณตามความ
ต้องการจำเป็นของสถานศึกษา 
ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้น
สังกัดกำหนด และใช้

เชิงปริมาณ 
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการจัดทำคำ
ขอต้ังงบประมาณ จำนวน 3 ชุด 
2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการจัดทำ
ทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
งบประมาณตามงบรายจ่าย 
3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการจัดทำแบบ
เสนองาน จำนวน 55 งาน และ
แบบเสนอโครงการ จำนวน 16 
โครงการ 
4. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีแผนปฏิบัติการ
ประจำปีศูนย์การศึกษาพิเศษ ปี
การศึกษา 2565 จำนวน 7 เล่ม        
5. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี จำนวน 
7 เล่ม 
6. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการจัดทำ
ปฏิทินการปฏิบัติงานตาม

 
-การตรวจสอบ 
 
 
-การตรวจสอบ 
 
 
 
-การตรวจสอบ 
 
 
 
 
-การตรวจสอบ 
 
 
 
-การตรวจสอบ 
 
 
 
-การตรวจสอบ 
 
 

 
-แบบรายงาน 
 
 
-แบบรายงาน 
 
 
 
-แบบรายงาน 
 
 
 
 
-แบบรายงานผล 
 
 
 
-แบบรายงานผล 
 
 
 
-แบบรายงานผล 
 
 

 
7,760 

104
 



 
 

 
 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

    กิจกรรมที่ 3 ขออนุมัติดำเนินการ
ตามข้ันตอนการบริหารงบประมาณ 
    กิจกรรมที่ 4 จัดทำทะเบียนคุม
งบประมาณตามงบรายจ่าย 
-งานจัดสรรงบประมาณ 
    กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลการ
จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณท่ีผ่าน
มา 
    กิจกรรมที่ 2  จัดทำแผนการจัดสรร
งบประมาณ 
    กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการจัดสรร
งบประมาณตามงาน/โครงการ 

และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน 
 

งบประมาณเป็นไปตามท่ี
กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี ๒๕๖5  
2. การดำเนินโครงการ/งาน/
กิจกรรม ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์ 
สามารถดำเนินการได้ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ และใช้
งบประมาณเป็นไปตามท่ี
กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2565 
3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการจัดสรร
งบประมาณท่ีคำนึงถึงนักเรียน 
ส่วนราชการ และความเหมะสม
ของแต่ละงาน สามารถ
ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย 
ที่กำหนดไว้ 
4. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความพึง
พอใจของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องอยู่
ในระดับดีมาก 

 
 

แผนปฏิบัติการประจำปี จำนวน 
7 เล่ม 
7. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการจัดทำ
ทะเบียนคุมการจัดสรร
งบประมาณ 
เชิงคุณภาพ 
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการจัดทำคำ
ขอต้ังงบประมาณตามความ
ต้องการจำเป็นของสถานศึกษา 
ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัด
กำหนด และใช้งบประมาณ
เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
๒๕๖5 
2. ร้อยละ 80 ของผลการดำเนิน
โครงการ/งาน/กิจกรรม บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ และใช้
งบประมาณเป็นไปตามท่ีกำหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
2565 
3. ร้อยละ 80 ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์ มี
การจัดสรรงบประมาณท่ีคำนึงถึง
นักเรียน ส่วนราชการ และความ
เหมาะสมของแต่ละงาน สามารถ

 
 
-การตรวจสอบ 
 
 
 
 
-การตรวจสอบ
ข้อมูลการขอต้ัง
ประมาณ 
 
 
 
 
 
 
-การสรุปผล 
 
 
 
 
 
-การสรุปผลการ
จัดสรร
งบประมาณ 
 
 

 
 
-แบบรายงานผล 
 
 
 
 
-แบบรายงานการ
ขอจัดต้ัง
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
-แบบสรุปผลการ
ดำเนินงาน 
 
 
 
 
-ทะเบียนคุมการ
จัดสรรงบประมาณ 
-แบบสรุปรายงาน
ผล 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
4. ร้อยละ 80 ของผู้เก่ียวข้องมี
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของงานแผนงานและจัดต้ัง
งบประมาณ 

 
 
 
- การสอบถาม 

 
 
 
- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
 
 

3. งานพัสดุและสินทรัพย์ 
    กิจกรรมที่ 1 ดำเนินงานตามปฏิทิน
และแผนปฏิบัติงานพัสดุ 
    กิจกรรมที่ 2 จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ 
ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของศูนย์ฯ 
 
 
 

1. เพ่ือจัดทำรายงานขอซื้อ
ขอจ้างให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
 2. เพ่ือจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ 
ครุภัณฑ์ และทะเบียนคุมที่
ราชพัสดุ 
3. เพ่ือควบคุมและตรวจสอบ
พัสดุในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

 

เชิงปริมาณ 
1. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง  
2. ลงทะเบียนคุมพัสดุทุก
ประเภท  
3. รายงานการตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี  เชิงคุณภาพ 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุมีการดำเนินการ
จัดหาพัสดุให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 มีการจัดทำ
ทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ และ
ทะเบียนคุมที่ราชพัสดุ มี
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจำป ี

 

เชิงปริมาณ 
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการจัดทำ
รายงานขอซื้อขอจ้างถูกต้องตาม
ระเบียบพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. มีการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ 
ครุภัณฑ์ และทะเบียนคุม 
ที่ราชพัสดุ ครบถ้วน ถูกต้อง และ
เป็นปัจจุบัน 
 
3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์  
มีการควบคุมและตรวจสอบพัสดุ 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้มีส่วน
เก่ียวข้องพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานพัสดุและสินทรัพย์ 

 
-การตรวจสอบ
รายงานขอซื้อขอ
จ้าง 
 
 
 
-การตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
-การตรวจสอบ
พัสดุประจำปี 
 
 
-การประเมิน
ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน 
 

 
-แบบรายงานการ
ขอซื้อขอจ้าง 
 
 
 
 
-แบบตรวจสอบ
ทะเบียนคุมพัสดุ 
ครุภัณฑ์และ
ทะเบียนคุมที่ราช
พัสดุ 
-แบบรายงานการ
ตรวจสอบพัสดุ
ประจำป ี
 
-แบบประเมินความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
- 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

4. งานการเงิน 
-งานบริหารการเงิน 
    กิจกรรมที่ 1 การบริหารการเงิน 
    1.1 การเบิกจ่ายเง ินงบประมาณ/
นอกงบประมาณ 
    1.2 การกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้
จ ่ายเง ินจ่ายเงินงบประมาณ/เงินนอก
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
    กิจกรรมที่ 2 การรับเงิน 
    2.1 ออกใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน และจัดทำบัญชีใน 
สมุดเงินสด 
    กิจกรรมที่ 3 การเก็บรักษาเงิน 
    3.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการเก็บ
รักษาเงิน 
    3.2 การเก็บรักษาเงิน เอกสารแทน
ตัวเงินและการจัดทำรายงานเงินคงเหลือ
ประจำวัน 
    กิจกรรมที่ 4 การจ่ายเงิน 
    4.1 การลงบัญชีในสมุดเงินสด และ
การควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ
การรับเงินและมีการจ่ายเงินเป็นไปตาม
แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม 
    กิจกรรมที่ 5 การควบคุมและ
ตรวจสอบ 
    5.1 การควบคุม และตรวจสอบ 

๑. เพ่ือให้การบริหารการเงิน
การจ่ายเงินงบประมาณ/เงิน
นอกงบประมาณเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
๒.เพ่ือให้มีการควบคุม กำกับ 
ติดตาม ตรวจสอบการรับเงิน
อย่างต่อเน่ือง 
3. เพ่ือให้การเก็บรักษาเงิน มี
ประสิทธิผลเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการเก็บ
รักษาเงินและการเก็บรักษา
เงินมีความปลอดภัยสูง 
4. เพ่ือให้มีการควบคุม กำกับ 
ติดตาม ตรวจสอบการรับเงิน
และการจ่ายเงินเป็นไปตาม
แผนงาน/โครงการ/งาน/
กิจกรรม 
5. เพ่ือให้มีการควบคุมการ
รับเงิน-จ่ายเงินและรายงาน
การเงินตามท่ีกฎ ระเบียบ 
แนวปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
6. เพ่ือให้มีแผนการใช้
จ่ายเงินและการนำผลการ
วิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาแผนการใช้จ่ายเงิน 
 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้ปฏิบัติงานการเงิน จำนวน 
3 คน 
๒. การปฏิบัติงานบริหาร
การเงิน จำนวน ๑๕ เรื่อง 
๓. การบริหารการเงิน จำนวน  
๒ เรื่อง 
4. การรับเงิน จำนวน 2 เรื่อง 
5. การเก็บรักษาเงิน จำนวน 1  
เรื่อง 
6. การจ่ายเงิน จำนวน 2 เรื่อง 
7. การควบคุมและตรวจสอบ
จำนวน 5 เรื่อง 
8. การประเมินผลการใช้
จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่าย 
จำนวน 3  เรื่อง 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถ
ดำเนินงานด้านงบประมาณได้
อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
และตามกำหนดเวลา ทำให้การ
บริหารการเงินและงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

เชิงปริมาณ 
๑. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ/เงินนอก
งบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพถูกต้องและทันตาม
กำหนดเวลา 
2.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการควบคุม 
กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการรับ
เงินอย่างต่อเน่ือง 
3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการจัดทำ
ทะเบียนรายงานเงินคงเหลือ
ประจำวัน และการเก็บรักษาเงิน
ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
4.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการควบคุม
กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการรับ
เงินและการจ่ายเงินเป็นไปตาม
แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม 
5. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการควบคุม
การรับเงิน-จ่ายเงินและรายงาน
การเงินตามท่ีกฎ ระเบียบ แนว
ปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
-การนิเทศ กำกับ
ติดตาม เร่งรัด
การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณและ
นอกงบประมาณ 
 
-การตรวจสอบ
จากเอกสาร 
หลักฐานการ
ปฏิบัติงาน 
-การตรวจสอบ
จากเอกสาร 
หลักฐานการ
ปฏิบัติงาน 
 
-การรายงานผล
การใช้จ่ายเงิน
ตามแผนการใช้
จ่ายเงิน 
 
-การรายงานทาง
การเงิน 
 
 
 
 

 
-แบบนิเทศการ
กำกับติดตาม เร่งรัด
การใช้จ่ายเงิน 
 
 
 
-แบบประเมินการ
ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การคลงั 
 
-แบบประเมินการ
ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การคลงั 
 
 
-แบบรายงานผล
การใช้จ่ายเงินตาม
แผนการใช้จ่ายเงิน 
 
 
-รายงานการเงิน 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

การรับเงิน – การจ่ายเงินประจำวัน
ระหว่างยอดเงินคงเหลือในสมุดเงินสดกับ
รายงานเงินคงเหลือประจำวันและ
ทะเบียนการเงินต่างๆ 
    5.2 จัดทำรายงานการเงินตามที่กฎ 
ระเบียบ แนวปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    กิจกรรมที่ 6 การประเมินผลการใช้
จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่าย 
    6.1 จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน 
    6.2 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและ
ความเหมาะสมการใช้จ่ายเงิน 

เชิงคุณภาพ 
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผลการใช้
จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายร้อย
ละ 80 
2. ร้อยละ ๘๐ ของผู้มีส่วน
เก่ียวข้องพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานการเงิน 

 
-การประเมินผล
การใช้จ่ายเงิน
ตามแผนการใช้
จ่าย 
-การประเมินผล
ความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงาน
การเงิน 

 
-แบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
 
 
-แบบประเมินความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน 

5. บัญชี 
     กิจกรรมที่ 1 จัดทำทะเบียนคุมเงิน 
นอกงบประมาณ 
     กิจกรรมที่ 2 จัดทำทะเบียนคุมเงิน
รายได้ สถานศึกษา 
     กิจกรรมที่ 3 จัดทำทะเบียนคุม
รายรับเงินราย ได้สถานศึกษา 
     กิจกรรมที่ 4 ทะเบียนคุมเงิน
งบประมาณ 
     กิจกรรมที่ 5 รายงานเงินคงเหลือ 
ประจำวัน 
    กิจกรรมที่ 6 รายงานรับจ่ายเงินรายได้ 
สถานศึกษา 
    กิจกรรมที่ 7 รายงานประเภทเงิน
คงเหลือ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านงาน
บัญชี สามารถดำเนินการได้
อย่างถูกต้องตามแนวทาง 
ของหน่วยงานต้นสังกัด และ
เป็นปัจจุบัน 
 

เชิงปริมาณ 
1. ความถูกต้อง 
2. ความโปร่งใส 
3. ความรับผิดชอบ 
4. ความมีประสิทธิผล 
เชิงคุณภาพ 
เพ่ือให้ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖5 โดยเป็นการประเมินผล
ตามรอบระยะเวลาบัญชีตาม
ปีงบประมาณ ประกอบด้วย ๔ 
เรื่อง ความถูกต้อง ความ

เชิงปริมาณ 
   การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีภาครัฐรอบ ๑๒ เดือน 
ร้อยละ 80 
 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เก่ียวข้องพึง
พอใจต่อการปฏิบัติงานบัญชี 

 
- การรายงาน
บัญชี รอบ 6 
เดือน 9 เดือน 
และ ๑๒ เดือน 
 
- การประเมินผล
ความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงาน
บัญชี 

 
-แบบสรุปผล
คะแนนการประเมิน
การปฏิบัติงานด้าน
บัญชีภาครัฐ 
 
-แบบประเมินผล
ความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงานบัญชี 

 
- 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

    กิจกรรมที่ 8 รายงานเงินคงเหลือ 
ประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน 
    กิจกรรมที่ 9 รายงานรับจ่ายเงินรายได้ 
สถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

โปร่งใส ความรับผิดชอบ และ
ความมีประสิทธิผล 

 

6. งานระบบสารสนเทศการศึกษา
พิเศษ (SET) 
     กิจกรรมที่ 1 จัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศของศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์   
    กิจกรรมที่ 2 รวบรวม และจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์ 
    กิจกรรมที่ 3 เผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

๑. เพ่ือจัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศของศูนย์การศึกษา
พิเศษ  ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์  ให้สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน 
๒. เพ่ือรวบรวม และจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์  อย่างเป็น
ระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน 
๓. เพ่ือเป็นแหล่งให้บริการ
และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
แก่บุคลากรและผู้สนใจ
สามารถเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับ
องค์กรอื่นๆ ได้ 

เชิงปริมาณ 
    ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศในการ
ให้บริการนักเรียน ประจำเดือน 
จำนวน 12  เล่ม     
เชิงคุณภาพ 
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ ระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ ท่ีถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สาร
ถนำไปใช้ในการบริการและ
บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถเชื่อโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลร่วมกับองค์กรอื่นๆ ได้ 
และบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบข้อมูลและสืบค้น
อย่างทั่วถึง รวมถึงผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการ และการ
ให้บริการอยู่ในระดับ ดีมาก 

เชิงปริมาณ 
    ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศในการให้บริการ
นักเรียน ประจำเดือน จำนวน 
12  เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ ระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ ที่ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน สารถนำไปใช้ใน
การบริการ 
และบริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพบุคลากรมสี่วนร่วม
ในการตรวจสอบข้อมูลและสืบค้น
อย่างทั่วถึง 
2. ร้อยละ 80 ของผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้อง และผู้รับบริการมคีวาม
พึงพอใจต่อการบริหารจัดการงาน
ศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

 
-การตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
-การตรวจสอบ 
-การบันทึกข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
-สอบถามความ
พึงพอใจของผู้ที่
เก่ียวข้อง 

 
-แบบรายงาน 
 
 
 
 
 
-แบบรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-แบบสอบถาม 
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งบ 
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7. งานควบคุมภายใน 
    กิจกรรมที่ 1 จัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะ
ครู และบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
    กิจกรรมที่ 2 จัดทำรายงานการ
ดำเนินงานตามระบบควบคุมภายใน 

1. เพ่ือให้งานที่ได้รับการ
ควบคุมภายในปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตามระเบียบ 
2. เพ่ือให้งานตามโครงสร้าง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์มีความเสี่ยง
ลดลงเมื่อมีระบบควบคุม
ภายใน 
 

เชิงปริมาณ 
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ประกอบด้วย 5 
กลุ่มงาน ได้แก่ 
    1.1 งานในกลุ่มบริหาร
วิชาการ จำนวน 1๒ งาน 
    1.2 งานในกลุ่มบริหาร
งบประมาณ จำนวน ๙ งาน 
    1.3 งานในกลุ่มบริหารงาน
บุคคล จำนวน ๘ งาน 
    1.4 งานในกลุ่มบริหารทั่วไป
จำนวน 1๒ งาน 
    1.5 งานในกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน จำนวน ๗ งาน 
รวม จำนวน ๔๘ งาน        
เชิงคณุภาพ 
งานในกลุ่มตามโครงสร้างการ
บริหารงาน จำนวน5กลุ่มงาน 
ปฏ ิบ ั ต ิ ง านได ้ ถ ู ก ต ้ อง ต าม
ระเบียบ มีความเสี่ยงลดลงเมื่อมี
ระบบการควบค ุมภายในมา
ควบคุม และมีความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติควบคุมภายในอยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ ๑๐๐ ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์
ประกอบด้วย มีการจัดทำรายงาน
การติดตามการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ครบทั้ง ๕ กลุ่ม
งาน 
เชิงคุณภาพ 
1. งานในกลุ่มตามโครงสร้างการ
บริหารงาน จำนวน 5 กลุ่มงาน 
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ 
มีความเสี่ยงลดลงเมื่อมีระบบการ
ควบคุมภายในมาควบคุม และมี
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ
ควบคุมภายในอยู่ในระดับมากข้ึน
ไป 

 
-การประเมินผล
การควบคุม
ภายใน 
 
 
 
 
-การสอบถาม 

 
-แบบรายงานการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
(แบบปค. ๕) 
 
 
 
-แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
 
 
 

 
- 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

8. งานระดมทุนและทรัพยากร 
    กิจกรรมที่ 1 จัดทำบัญชี รายการ
ทรัพยากรที่ได้จาการระดมทุน 
    กิจกรรมที่ 2 จัดทำข้อมูลคนพิการ
เพ่ือใช้ในการจัดหาทุนช่วยเหลือในโอกาส
ต่างๆ 
    กิจกรรมที่ 3 จัดทำข้อมูลและ
ประกาศเกรียติคุณบุคคล หน่วยงาน องค์ 
ผู้ทำประโยชน์ 

1. เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็ก
ยากจนมีโอกาสได้รับ
การศึกษาอย่างต่อเน่ืองและ
แบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจ
ของผู้ปกครองที่ มีฐานะ
ยากจนในระดับหน่ึง 
2. เพ่ือการพัฒนาเด็กติดตาม
ดูแลความประพฤติตลอดถึง
การปลูกฝังให้เด็กมีความ
สำนึก รับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครับ และสังคม 
3. เพ่ือให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มี
ส่วนร่วมพัฒนาสังคม โดยทาง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นสื่อกลาง
ในการประสาน ระหว่างผู้
ให้กับผู้รับ และพัฒนาโดยตรง
ไปยังเด็ก และครอบครัว 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์ 
จำนวน 286 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์
ได้รับการจัดหาทุนช่วยเหลือ 
ทุกคน 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์ 
จำนวน 286 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์
ได้รับการจัดหาทุนช่วยเหลือร้อย
ละ 100 

 
-การบันทึกบัญชี
รายงานผล 
 
 
-แบบสอบถาม
ความพึงพอใจใน
จัดหาทุน
ช่วยเหลือ 

 
-แบบรายงานผล 
 
 
 
-แบบสอบถามความ
พึงพอใจในการ
จัดหาทุนช่วยเหลือ 

 
- 

9. งานนิเทศ กำกับ ติดตาม 
    กิจกรรมที่ 1 จัดทำเอกสาร การนิเทศ 
ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
    กิจกรรมที่ 2 นิเทศ กำกับ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายตามโครงสร้าง โดยใช้
วงจร P-D-C-A 

1. เพ่ือจัดทำเอกสาร 
แบบฟอร์ม และระบบการ
นิเทศ ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล  
การดำเนินงานของศูนย์การ
ศึกพิเศษ ประจำจังหวัด
อุตรดิตถ์ ท้ัง 5 กลุ่มงาน 

เชิงปริมาณ 
  เอกสาร การนิเทศ ตรวจสอบ 
ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน  จำนวน 5 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการนิเทศ 
ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล  

เชิงปริมาณ 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์มีแบบฟอร์มการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การดำเนินงาน 
เชิงคุณภาพ 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีระบบการการ

 
-ตรวจสอบผล
การดำเนินงาน
กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
 
-การนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 

 
-แบบนิเทศ 
ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลงาน 
 
 
-แบบนิเทศติดตาม 
และประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

 
- 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

    กิจกรรมที่ 3 สรุปรายงานผลการน
นิเทศตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงาน 

๒. เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรค
ในการดำเนินงานและการ
บริหารจัดการ 
 
 

ตามแผนปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี   
และการบริหารงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลใน
ระดับดี 
 

นิเทศ ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน   
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
2. ร้อยละ ๘๐ของผู้มีส่วน
เก่ียวข้องมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
-การประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
 
 
-แบบสอบถามความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 
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3) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/

ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

1. งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
    กิจกรรมที่ 1 แต่งต้ังคณะทำงานและ
มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
    กิจกรรมที่  2 จัดทำแผนงาน
งบประมาณหรือการดำเนินงาน 
    กิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนปฏิบัติงานของ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
    กิจกรรมที่ 4 จัดทำปฏิทินการ
ดำเนินงาน การรายงานของกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
    กิจกรรมที่ 5 สรุปรวบรวมข้อมูลต่างๆ ใน
กลุ่มบริหารงานบุคคลโดยนำข้อมูลมาจัดทำ
สารสนเทศ 
    กิจกรรมที่ 6 จัดทำคู่มือ เอกสาร
ประกอบการปฏิบัติงาน 
    กิจกรรมที่ 7 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงานเดือนละ 1 ครั้ง 
    กิจกรรมที่ 8 ประเมินผลและสรุปผลการ
ดำเนินงาน 
 
 

1. เพ่ือพัฒนางานแผนปฏิบัติ
การ และสารสนเทศเป็นระบบ
มีความชัดเจนและมีปะสิทธิ
ภาพ 
2. เพ่ือให้บริการข้อมูล และ
อำนวยความสะดวกครูและ
บุคลากรในการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและสารมน
เทศของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

เชิงปริมาณ 
1. รายงานผลการดำเนินงาน
กลุ่มบริหารงานบุคลล จำนวน 1 
เล่ม 
2. คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่ม
บริหารงานบุคคล จำนวน 1 เล่ม 
3. สารสนเทศกลุ่มบริหารงาน
บุคคล จำนวน 1 เล่ม 
4. สรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการ กลุ่ม
บริหารงานบุคคล จำนวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
   งานแผนปฏิบัติการ และ
สารสนเทศ ดำเนินการอย่างเป็น
ระบบ เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
งานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
1. ร้อยละ 85 ของการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคลมีความ
ถูกต้องดำเนินการตามเวลาท่ี
กำหนด 
 
2. ร้อยละ 85 ของผู้มีส่วน
เก่ียวข้องมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

 
-การนิเทศ 
กำกับ ติดตาม
การปฏิบัติงาน
ของกลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 
-การประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
-แบบนิเทศ 
กำกับ ติดตาม
การปฏิบัติงาน
ของกลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
1,500 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/

ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

2. งานสรรหา /งานทะเบียนประวัติ
บุคลากร /และงานคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
-งานสรรหา 
    กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการสรรหาและ
เลือกสรร การทำสัญญาจ้าง การบรรจุ
และแต่งต้ังครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   กิจกรรมที่ 2 การปฐมนิเทศครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีบรรจุ หรือเข้า
ทำงานใหม่ 
   กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ติดตาม 
ประเมินครูผูช้่วยตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด 
   กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการเก่ียวกับการ
เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนระดับ การเพ่ิมวุฒิ 
และการปรับวุฒิ 
   กิจกรรมที่ 5 ดำเนินการเรื่องการโอน         
การย้าย การสับเปลี่ยนอัตรา 
   กิจกรรมที่ 6 ดำเนินการขอมีบัตร
ประจำตัวข้าราชการ บัตรคุรสุภา และ
บัตรอื่นๆ 
   กิจกรรมที่ 7 การประสาน ส่งเสริม 
และสนับสนุนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ได้รับ การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
โดยการเข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา 
ศึกษา ดูงาน และการศึกษาต่อ ในระดับที่
สูงกว่าปริญญาตรี 

๑. เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการ
สรรหาบคุลากรที่มีคีวามรู้
ความสามารถ มีทศันคติ และ
คุณสมบัติตามท่ีกำหนด 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ 
โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย 
จรรยาบรรณอย่างมีมาตรฐาน
แห่งวิชาชีพ 
3. เพ่ือให้มีความเข้าใจในการ
จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร  
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องของ
บุคลากร และการเก็บรักษา
ทะเบียนประวัติบุคลากร 
4. เพ่ือให้บุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำแหน่ง
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  
และพนักงานราชการ ได้รับ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ประจำปี 2565 
 

เชิงปริมาณ 
   บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  จำนวน  
72  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. แนวปฏิบัติในการสรรหา
บุคลากรที่มีคีุณสมบัติตามท่ี
กำหนด 
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานเต็มตาม
ศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบ
วินัย จรรยาบรรณอย่างมี
มาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
3. บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความ
เข้าใจในการจัดเตรียมเอกสาร 
หลักฐาน ท่ีเก่ียวข้องกับงาน
ทะเบียนประวัติบุคลากร 
4. บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่ีมี
คุณสมบัติในการเสนอขอ
พระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 
2565  ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 
2565  

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 100 บุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ ผ่านข้ันตอนในการสรร
หา มีทะเบียนประวัติบุคลากร 
และประวัติการรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ ์
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของบุคลากร
ปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติในการ
สรรหาบคุลากรที่มีคีุณสมบัติ
ตามท่ีกำหนด 
2. ร้อยละ 80 ของบุคลากร
ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ 
โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย 
จรรยาบรรณอย่างมีมาตรฐาน
แห่งวิชาชีพ 
3. ร้อยละ 80 ของบุคลากรมี
ความเข้าใจในการจัดเตรียม
เอกสาร หลักฐาน ท่ีเก่ียวข้องกับ
งานทะเบียนประวัติบุคลากร 
4. ร้อยละ 80 ของบุคลากร
ศูนย์ฯ มีคุณสมบัติในการเสนอ
ขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 
2565 และ ได้รับพระราชทาน

 
- การตรวจสอบ
แฟ้มทะเบียน
ประวัติบุคลากร 
 
 
 
 
- การประเมิน 
 
 
 
- การประเมิน 
 
 
 
 
- การประเมิน 
 
 
 
- การประเมิน 
 
 
 
 

 
- แฟ้มทะเบียน
ประวัติบุคลากร 
 
 
 
 
 
- แบบประเมิน 
 
 
 
- แบบประเมิน 
 
 
 
 
- แบบประเมิน 
 
 
 
- แบบประเมิน 
 
 
 
 

 
8,300 

114
 



 
 

 
 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/

ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

    กิจกรรมที่ 8 การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
 
    กิจกรรมที่ 9 ดำเนินการเก่ียวกับการ
ขอลาออกจากราชการ การพ้นจาก
ราชการของข้าราชการ และบคุลากร
ทางการศึกษา 
    กิจกรรมที่ 10 ดำเนินการขอยกเว้น
หรือผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร 
-งานทะเบียนประวัติบุคลากร 
    กิจกรรมที่ 1 จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับ
การ เลื่อนข้ันเงินเดือน และสรุปจำนวนวัน
ลาในแฟ้มประวัติของบุคลากร   
-งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
    กิจกรรมที่ 1 จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับ
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในแต่ละชั้น
ตรา 
    กิจกรรมที่ 2 เสนอรายชื่อบุคลากรที่
อยู่ในเกณฑ์สมควรได้รับการพิจารณา
เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ไปยังสำนักบรหิารงาน
การศึกษาพิเศษ 

 
 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 
2565 
5. ร้อยละ 80 ของบุคลากร
ศูนย์ฯ มีคุณสมบัติในการเสนอ
ขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 
2565 และ ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- การประเมิน 

 
 
- แบบประเมิน 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/

ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

3. งานพิจารณาความดีความชอบ 
    กิจกรรมที่ 1 แต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการครู 
และ ลูกจ้างประจำ 
 
    กิจกรรมที่ 2 จัดทำคำสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ 
    กิจกรรมที่ 3 จัดทำเกณฑ์การประเมิน
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังน้ี 

1) เกณฑ์การประเมินครูผู้สอน 
2) เกณฑ์การประเมินเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
3) เกณฑ์การประเมินพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
4) เกณฑ์การประเมินคนงาน 
5) เกณฑ์การประเมินคนครัว 
6) เกณฑ์การประเมินนักการภารโรง 

เกณฑ์การประเมินยามรักษาการณ์ 
    กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครู และ 
ลูกจ้างประจำ 
    กิจกรรมที่ 5 ดำเนินการเสนอผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือขอเลื่อนเงินเดือน/
ค่าตอบแทน 

1. เพ่ือพัฒนางานพิจารณา
ความดีความชอบอย่างเป็น
ระบบมีความชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือเป็นการประเมินผล
การปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัด 
อุตรดิตถ์ 
3. เพ่ือรวบรวมเอกสาร
ประกอบการขอรับเงินเพ่ิม
พิเศษ (พ.ค.ก.) ของข้าราชการ
ครู และเงินเพ่ิมพิเศษ  
(ค.ค.ศ.) ของพนักงานราชการ 

เชิงปริมาณ  
1. ข้าราชการครู และบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
จำนวน 2 ครั้งต่อปี 
2. พนักงานราชการ ครูอัตรา
จ้าง และ ลูกจ้างชั่วคราวได้รับ
การต่อสัญญาจ้าง 
3. ข้าราชการครู และบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ท่ีขอเงินเพ่ิม
พิเศษ (พ.ค.ก.และ ค.ค.ศ.) มี
เอกสารประกอบการขอรับเงิน
เพ่ิมพิเศษอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
เชิงคุณภาพ 
1. งานพิจารณาความดี
ความชอบ มีการดำเนินงานอย่าง
เป็นระบบ 
2. ข้าราชการครู และบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการ
พิจารณาความดีความชอบที่
ถูกต้อง เที่ยงธรรม โปร่งใส  

 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 100 ของข้าราชการ
ครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์ 
ได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
2. ร้อยละ 100 ของพนักงาน
ราชการ ครูอัตราจ้าง และ 
ลูกจ้างชั่วคราวได้รับการต่อ
สัญญาจ้าง 
3. ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่
ขอเงินเพ่ิมพิเศษ มีเอกสาร
ประกอบการขอรับเงินเพ่ิมพิเศษ
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 100 ของข้าราชการ
ครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์ 
ได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีความ
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ ๙๐ ของครูและ
บุคลากร พึงพอใจต่อ
กระบวนการพิจารณาความดี
ความชอบ 

 
-ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
-ตรวจสอบ
สัญญาจ้าง 
 
 
-ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน
ต่างๆ 
 
 
-ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
-การประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
-แบบประเมิน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
-สัญญาจ้าง 
 
 
 
-เอกสาร
ประกอบการ
ขอรับเงินเพ่ิม
พิเศษ 
 
-แบบประเมิน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
2,500 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/

ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

    กิจกรรมที่ 6 ดำเนินการต่อสัญญาจ้าง
พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และ 
ลูกจ้างชั่วคราว 
    กิจกรรมที่  7 รวบรวมเอกสาร
ประกอบการขอรับเงินเพ่ิมพิเศษ (พ.ค.ก.) 
ของข้าราชการครู และ เงินเพ่ิมพิเศษ 
(ค.ค.ศ.) ของพนักงานราชการ 
    กิจกรรมที่ 8 จัดทำประกาศผลระดับ
การประเมิน เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชู
เกียรติคุณแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น 
4. งานวินัย และรักษาวินัย  
    กิจกรรมที่ 1 จัดทำและสนับสนุนการ
จัดทำเอกสาร คู่มือ สื่อเกี่ยวกับการรักษา
วินัย และการป้องกันการกระทำผิดวินัย
ของข้าราชการครู และบคุลากรทางการ
ศึกษา 
    กิจกรรมที่ 2 การอบรม เผยแพร่
ความรู้ด้านวินัย และการรักษาวินัย 
รวมทั้งการ ดำเนินการทางวินัย 

เพ่ือให้บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์ 
เสริมสร้างวินัย ให้ข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีวินัยและจริยธรรม 

เชิงปริมาณ 
    บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  จำนวน  
72 คน ปฏิบัติตามวินัยและ
รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด 
 
เชิงคุณภาพ 
     บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์ 
ต้องปฏิบัติตามวินัยและรักษา
วินัยอย่างเคร่งครัด 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 100 บุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์  จำนวน  72 คน 
ปฏิบัติตามวินัยและรักษาวินัย
อย่างเคร่งครัด 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 100 บุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ ต้องปฏิบัติตามวินัย
และรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด 

 
- การบันทึก
ประวัติ และ
ข้อมูลการ
กระทำผิดวินัย 
 
 
- การบันทึก
ประวัติ และ
ข้อมูลการ
กระทำผิดวินัย 

 
- แบบรายงาน
การกระทำผิด
วินัยบุคลากร
ศูนย์ฯ 
 
 
- แบบรายงาน
การกระทำผิด
วินัยบุคลากร
ศูนย์ฯ 

 
- 

5. งานมาตรฐานวิชาชีพและวทิยฐานะ 
    กิจกรรมที่ 1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
มาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 

๑. เพ่ือดำเนินการวางแผนเพ่ือ
พ ั ฒ น า ค ร ู แ ล ะ บ ุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษาตามมาตรฐาน
ตำแหน่งและมาตรฐานวิทย

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๒๘ คน 

เชิงปริมาณ 
   ร้อยละ ๘๐ ของครูและ
บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับ

 
-การตรวจสอบ
เอกสาร 
หลักฐาน 

 
-แบบตรวจสอบ
เอกสาร 
หลักฐาน 

 
๒,๓๐๐ 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/

ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

    กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล ID Plan 
    กิจกรรมที่ 3 การให้ความรู้เก่ียวกับ
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทย
ฐานะฯ 
 
กิจกรรมการจัดทำเอกสารประกอบการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานตำแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะฯ 
 
 
กิจกรรมรวบรวม เอกสารของผู้ประสงค์
ขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะตามท่ี
คณะกรรมการ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกวิทยฐานะตามไตรมาศ 
 
กิจกรรมประเมินผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามข้อตกลงในการพัฒนา
งาน (PA)เพ่ือขอเลื่อนเงินเดือนและ
ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
 
 
กิจกรรมประเมินผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือขอมี/เลื่อน หรือ คงวิทย
ฐานะ (ว๙) 

ฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๒. เพื ่อส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตระหนักถึงการดำเนินการให้
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
และหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทย
ฐานะตามที ่คณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากำหนด 

๒.๓ เพ ื ่อรวบรวม 
ตรวจสอบ เอกสารของผู้
ประสงค์ขอรับการประเมิน
ว ิ ท ย ฐ า น ะ ต า ม ที่  
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  ค ร ู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษาทุกวิทย
ฐานะพร ้อมจ ัดส ่ ง เอกสาร
ประกอบการพิจารณา ไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัด 
 
 

เชิงคุณภาพ 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านการ
ประเมินตามมาตรฐานตำแหน่ง
และมาตรฐานวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา  
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านการ
ประเมินตามข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA) 
3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านการ
ประเมินผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี (ว๒๑) ตำแหน่ง 
คร ู

การพัฒนาตามมาตรฐาน
ตำแหน่งและมาตรฐานวิทย
ฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ ๘๐ ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ ผ่านการพัฒนาตาม
มาตรฐานตำแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 
2. ร้อยละ ๘๐ ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านการ
ประเมินตามข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA) 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านการ
ประเมินผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี (วฐ.๒) ตำแหน่ง 
คร ู

 
 
 
 
 
-การประเมินผล
การพัฒนาฯ 
 
 
 
 
 
 
-การประเมินผล
ตามข้อตกลงใน
การพัฒนางาน 
(PA) 
 
 
-การประเมินผล
งานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าท่ี 

 
 
 
 
 
-แบบ
ประเมินผลการ
พัฒนาฯ 
 
 
 
 
 
-แบบ
ประเมินผลตาม
ข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA) 
 
 
-แบบ
ประเมินผลงาน
ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/

ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

6. งานสวัสดิการ 
   กิจกรรมที่ 1 จัดทำคำสั่งแต่งต้ัง
คณะทำงาน 
   กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์ในการจัด
สวัสดิการให้ครูและบคุลากรได้ทราบและ
เข้าใจ 
    กิจกรรมที่ 3 รวบรวมข้อมูลวันเกิดครู
และบุคลากร 
    กิจกรรมที่ 4 ประสานการดำเนินงาน
กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
    กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการให้บริการด้าน
สวัสดิการต่างๆ ตามรูปแบบและแนวทาง
ที่วางแผนไว้ 
    -จัดหาและมอบรูปที่ระลึกเนื่องในวัน
คล้ายวันเกิด 
    - จัดหาและมอบกระเช้าเย่ียมไข้ 
    - จัดหาและมอบช่อดอกไม้แสดงความ
ยินดีในโอกาสต่างๆ 
     กิจกรรมที่ 5 จัดทำข้อมูลสารสนเทศ 
สรุปรายงานผลการให้สวัสดิการครูและ
บุคลากร 

เพ่ือให้บริการสวัสดิการต่างๆ 
ส่งเสริมและสร้างขวัญกําลังใจ
สำหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
 

เชิงปริมาณ  
1. ครูและบุคลากร ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ จำนวน 72 คน    
เชิงคุณภาพ 
1. ครู บุคลากร ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์ 
ได้รับบริการด้านสวัสดิการอย่าง
ทั่วถึง 
2. ครอบคลุมในด้านต่างๆ และ
มีความพึงพอใจต่อการจัด
สวัสดิการ  

 

เชิงปริมาณ 
   ร้อยละ 100 ของครู 
บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับ
บริการด้านสวัสดิการต่างๆ 
 
 
เชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ 80 ของครู บุคลากร 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดสวัสดิการ 

 
-การตรวจสอบ
ข้อมูล
สารสนเทศงาน
สวัสดิการครู 
และบุคลากร 
 
 
-การประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
-แบบรายงาน
ข้อมูล
สารสนเทศงาน
สวัสดิการครู 
และบุคลากร 
 
 
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
17,000 

7. งานฝึกอบรมและพัฒนา 
    กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงแนวทางการพัฒนา
ตนเองตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 

เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
   ครู และบุคลากร ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ จำนวน 63 คน ได้เข้า
รับการพัฒนาตนเอง 

เชิงปริมาณ 
   ร้อยละ 80 ของครู และ
บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เข้า
รับการพัฒนาตนเอง 

 
-นิเทศ ติดตาม 
การพัฒนา
ตนเองของครู 
และบุคลากร 

 
-แบบนิเทศ
ติดตามการ
พัฒนาตนเอง

 
- 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/

ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

    กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลความ
ต้องการการพัฒนา จากแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล ของครูและบคุลากร 
    กิจกรรมที่ 3 จัดทำโครงการพัฒนา
บุคลากร 
    กิจกรรมที่ 4 สรุปสะท้อนผลการ
พัฒนาบุคลากร 
   กิจกรรมที่ 5 จัดทำรายงานผลการ
พัฒนาบุคลากร 

เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรได้รับการพัฒนาด้วย
กระบวนการ วิธีการ ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของ
แต่ละบุคคล ครอบคลุมการ
พัฒนาตนเองตามท่ี กคศ. 
กำหนด และตามที่กำหนดใน
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ทำ
ให้สามารถปฏิบัติงานและจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
เชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ 8๐ ของครูและ 
บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
-การประเมิน
การปฏิบัติงาน 

ของครู และ
บุคลากร 
-แบบประเมิน
การปฏิบัติงาน 
 

8. งานนิเทศ กำกับ ติดตาม 
    กิจกรรมที่ 1 แต่งต้ังคณะทำงานงาน
นิเทศ กำกับ ติดตาม 
    กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนการนิเทศการ
ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
    กิจกรรมที่ 3 จัดทำปฏิทินการนิเทศ 
กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
    กิจกรรมที่ 4 นิเทศการปฏิบัติงาน 
เดือนละ 1 ครั้ง 
    กิจกรรมที่ 5 จัดทำสรุปรายงานการ
นิเทศ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

1. เพ่ือให้การดำเนินงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคลบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนด 
๒. เพ่ือให้งานกลุ่มบริหารงาน
บุคคลปฏิบัติงานด้วยความ
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 

เชิงปริมาณ 
   1. จัดทำแผนการนิเทศการ
ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
จำนวน 1 ชุด 
    2. จัดทำปฏิทินการนิเทศการ
ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
จำนวน 1 ชุด 
    3. นิเทศการปฏิบัติงานเดือน
ละ ๑ ครั้ง   
   4. จัดทำสรุปรายงานการ
นิเทศภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 เชิงคุณภาพ 
    บุคลากรที่ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล มคีวามรู้เข้าใจ
ในกระบวนการปฏิบัติงานเชิง

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 80 ของงาน และ 
แผนปฏิบัติการดำเนินงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคลเป็นไปตาม
ปฏิทินที่กำหนดไว้ 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ของผู้มีส่วน
เก่ียวข้องมีความพึงพอใจต่อ
ระบบของงานนิเทศ 

 
-การนิเทศ 
กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน 
 
-การประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
-แบบนิเทศ 
กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน 
 
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
600 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/

ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

ระบบสามารถนำไปปฏิบัติงาน
และการจัดการเรียนการสอนให้
เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
และผู้เรียน 

9. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
    กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากร
ตามมาตรฐานทางวิชาชีพและศาสตร์
เฉพาะทาง 

เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มสีมรรถนะ
ตามมาตรฐานทางวิชาชีพและ
ศาสตร์เฉพาะทางที่ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ 
 

เชิงปริมาณ 
   ครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ จำนวน 63 คน ได้เข้า
รับการพัฒนาตามมาตรฐานทาง
วิชาชีพและศาสตร์เฉพาะทาง 
เชิงคุณภาพ 
    ครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานทางวิชาชีพและศาสตร์
เฉพาะทางที่ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาสำหรับคน
พิการ  
 

เชิงปริมาณ 
    ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เข้า
รับการพัฒนาตามมาตรฐานทาง
วิชาชีพและศาสตร์เฉพาะทาง 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานทางวิชาชีพและศาสตร์
เฉพาะทางที่ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาสำหรับคน
พิการ 

 
-การเข้าร่วมการ
อบรมพัฒนาครู
และบุคลากร 
 
 
 
-การทดสอบ
ความรู้จากการ
เข้ารับการ
พัฒนาของครู
และบุคลากร 

 
-แบบ
ลงทะเบียนเข้า
ร่วมโครงการ 
 
 
 
-แบบทดสอบ
ความรู้ 
ก่อน-หลังการ
พัฒนา 
ของครูและ
บุคลากร 

 
23,000 
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4) กลุ่มบริหารท่ัวไป 
 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/

ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

1. งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
    กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนงบประมาณ
ในการดำเนินงาน 
    กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนปฏิบัติงาน
ของกลุ่มบริหารทั่วไป 
    กิจกรรมที่ 3 จัดทำปฏิทินการ
ดำเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไป 

1. เพ่ือดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการของกลุ่ม
บริหารทั่วไป 
2. เพ่ือดำเนินการจัดทำ
ปฏิทินการดำเนินงานของ
กลุ่มบริหารทั่วไป 
3. เพ่ือดำเนินการจัดทำ
สารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป 
4. เพ่ือดำเนินการจัดทำคู่มือ
การปฏิบัติงานของกลุ่ม
บริหารทั่วไป 
5. เพ่ือดำเนินการจัดทำ
ทะเบียน เอกสารของกลุ่ม
บริหารทั่วไป 
6. เพ่ือดำเนินการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง
แนวทางการปฏิบัติงานและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน
กลุ่มบริหารทั่วไปแก่คณะครู
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
7. เพ่ือดำเนินการสรุปผล
การปฏิบัติงานประจำปีของ
กลุ่มบริหารทั่วไป และนำ

เชิงปริมาณ 
1. แผนปฏิบัติการของกลุ่มบริหาร
ทั่วไป  จำนวน 1 เล่ม 
2. ปฏิทินการดำเนินของกลุ่มบริหาร
ทั่วไป  จำนวน 1 เล่ม 
3. สารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป  
จำนวน 1 เล่ม 
4. คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่ม
บริหารทั่วไป  จำนวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
   กลุ่มบริหารทั่วไป ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ มีแผนปฏิบัติการ  
ปฏิทินการดำเนินงาน สารสนเทศที่
ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน มีคู่มือ
การปฏิบัติงาน ทะเบียน การจัดเก็บ
เอกสารที่เป็นระบบ มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้คณะครู ผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง ในการปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารทั่วไป ได้รับทราบถึงแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนมีการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุปผล 

เชิงปริมาณ 
1. มีแผนปฏิบัติการของกลุ่ม
บริหารทั่วไป  จำนวน 1 เล่ม 
2. มีปฏิทินการดำเนินของกลุ่ม
บริหารทั่วไป  จำนวน 1 เล่ม 
3. มีสารสนเทศกลุ่มบริหาร
ทั่วไป  จำนวน 1 เล่ม 
4. มีคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่ม
บริหารทั่วไป  จำนวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
- กลุ่มบริหารทั่วไป  ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ มีแผนปฏิบัติการ 
ปฏิทินการดำเนินงาน 
สารสนเทศที่ครอบคลุมและเป็น
ปัจจุบัน มีคู่มือการปฏิบัติงาน 
ทะเบียน การจัดเก็บเอกสารที่
เป็นระบบ มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้คณะครู ผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง ในการปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารทั่วไป ได้รับทราบถึง
แนวทางในการปฏิบัติงาน  

 
-ตรวจสอบเล่ม 
 
-ตรวจสอบเล่ม 
 
-ตรวจสอบเล่ม 
 
-ตรวจสอบเล่ม 
 
 
-การประเมิน 
 

 
-แบบตรวจสอบ 
 
-แบบตรวจสอบ 
 
-แบบตรวจสอบ 
 
-แบบตรวจสอบ 
 
 
-แบบประเมิน 

 
- 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/

ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

ผลสรุปการปฏิบัติงานมาใช้
ปรับปรุง พัฒนางานให้ดี
ย่ิงข้ึน 
 

รายงานผล การดําเนินงานทั่วไป
อย่างเป็นระบบ 
 

ตลอดจนมีการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล สรุปผล รายงานผล  
การดําเนินงานทั่วไปอย่างเป็น
ระบบ 

2. งานธุรการ 
    กิจกรรมที่ลงทะเบียนหนังสือรับ/       
หนังสือส่ง/บันทึกข้อความ 
     กิจกรรมที่ 2 พิมพ์/โต้ตอบหนังสือ
ราชการ ท้ังภายในและภายนอก 
    กิจกรรมที่ 3 จัดทำและควบคุมการ
พิมพ์คำสั่งศูนย์ฯ 
    กิจกรรมที่ 4 จัดทำและจัดเก็บแฟ้ม
งานสารบรรณและเอกสารหลักฐาน
เก่ียวกับงานสารบรรณให้เป็นระบบเป็น
หมวดหมู่ และสะดวกในการสืบค้น 
    กิจกรรมที่ 5 จัดทำวาระประชุม 
บันทึก และรายงานการประชุม
ประจำเดือน 
    กิจกรรมที่ 6 บริการและสนับสนุน
และประสานงาน การดำเนินงานภายใน
และภายนอก 
    กิจกรรมที่ 7 บริการ ต้อนรับ 
อำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ 

1. เพ่ือให้การดำเนินงานสาร
บรรณ การรับ การสง่ การ
เก็บรักษา การยืม จนถึงการ
ทำลายเอกสารหรือหนังสือ
ราชการอย่างเป็นระบบ 
รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็น
ปัจจุบัน 
2. เพ่ือให้ระบบงานธุรการ 
เป็นระบบ รวดเร็ว ถูกต้อง 
รวมถึงพัฒนางานทะเบียน
และรายงานให้การจัดกระทำ
เก่ียวกับการบันทึก หลักฐาน 
ข้อมูล   รวมถึงสะดวกแก่
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
สามารถค้นหา   
3. เพ่ือสนับสนุนแผนงานอื่น
ให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรในศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์ 
จำนวน 72 คน 
2. จัดเก็บหนังสือราชการภายนอก 
จำนวน 14 แฟ้ม ได้แก่ 
   1) กลุ่มบริหารทั่วไป  
   2) กลุ่มบริหารงบประมาณ 
   3) กลุ่มบริหารงานบุคคล  
   4) กลุ่มบริหารวิชาการ 
   5) กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
   6) พัสดุ 
   7) สาธารณูปโภค 
   8) แจ้ง/โอนจัดสรร 
   9) ทำบุญ 
 10) ประชุมศูนย์/จังหวัด 
 11) กำหนดการ/ประชุม/อบรม 
 12) คำสั่ง ปี 2564 
 13) หนังสือรับรอง 
 14) ประชาสัมพันธ์ 
3. รายงานการประชุม  

 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของงานธุรการ
และสารบรรณ  มีการรับ-สง่
หนังสือ พิมพ์หนังสือโต้ตอบ  
และงานเอกสารที่แจ้งผู้เก่ียวข้อง
ทุกงาน จะดำเนินงานให้แล้ว
เสร็จด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง 
ตามกำหนดเวลา  เป็นปัจจุบัน
ทุกวัน  รวมทั้งมีการจัดเก็บ
เอกสารของทางราชการที่เป็น
ระบบระเบียบ สามารถค้นหา
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว                         
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 100 ของงานธุรการ
และสารบรรณ  มีการจัดเก็บ
เอกสารเป็นหมวดหมู่สามารถ
ค้นหาได้มีระบบ รวดเร็ว                       
เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ มี
ร่องรอย หลักฐานจากการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เป็นปัจจุบันทุกวัน ไม่

 
-ติดตาม
ตรวจสอบ  
การดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ติดตาม
ตรวจสอบ  
การดำเนินงาน 
 

 
-ทะเบียนรับ-ส่ง
หนังสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ทะเบียนรับ-ส่ง
หนังสือ 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/

ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

เชิงคุณภาพ 
   การจัดทำหนังสือราชการของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ ถูกต้องตาม 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณฯ  มีการจัดเก็บ
เอกสารเป็นหมวดหมู่ สามารถค้นหา 
ได้มีระบบ รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน มี
ประสิทธิภาพตรวจสอบได้การ 
สามารถสืบค้นข้อมูล ร่องรอย 
หลักฐานจากรายงานการประชุมได้ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการให้บริการและการ
อำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสม 

มีงานตกค้าง และสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 

3. งานอาคารสถานทีแ่ละภูมทิัศน์ 
    กิจกรรมที่ 1 จัดทำระเบียบ หรือ
แนวปฏิบัติควบคุม การใช้อาคารสถานที่ 
การใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้า การบำรุงรักษา
อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ พร้อมทั้ง
ชี้แจงให้บุคลากรเกิดความตระหนักและ
ร่วมมือในการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
     กิจกรรมที่ 2 จัดให้บริการด้าน
อาคารสถานที่และสาธารณูปโภค แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์ฯ 
ผู้เก่ียวข้อง และบุคคลอื่นทั่วไป เมื่อมี
การความสะดวกในการใช้โดยไม่ขัดต่อ

๒.๑ เพ่ืออาคารสถานที่และ
ภูมิทัศน์  มีความปลอดภัย
และสะอาดสวยงาม  อยู่ใน
สภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
2.2. เพ่ือเอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนและส่งเสริมการ
ให้บริการแก่ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง คน
พิการ และผู้ที่เข้ามาติดต่อ
ราชการกับทางศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัด    อุตรดิตถ์   
 

เชิงปริมาณ 
    งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์  
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์  มีความ 
ปลอดภัยและสะอาดสวยงาม  อยู่ใน
สภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
เชิงคุณภาพ 
    งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์  
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ส่งเสริมการให้บริการแก่ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง 
คนพิการ และผู้ที่เข้ามาติดต่อ

เชิงปริมาณ 
   ร้อยละ 80 ของงานอาคาร
สถานที่และภูมิทัศน์  ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์  มีความปลอดภัยและ
สะอาดสวยงาม  อยู่ในสภาพดี
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
เชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ 100 ของงานอาคาร
สถานที่และภูมิทัศน์  เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนและส่งเสริม
การให้บริการแก่ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
-ติดตาม
ตรวจสอบ  
การดำเนินงาน 
 
 
 
 
-ติดตาม
ตรวจสอบ  
การดำเนินงาน 
 

 
-แบบบันทึกการ
ตรวจการทำ
ความสะอาด 
-แบบบันทึกการ
สำรวจอาคาร
สถานที่และภูมิ
ทัศน์ 
-แบบบันทึกการ
ตรวจการทำ
ความสะอาด 
-แบบบันทึกการ
สำรวจอาคาร

 
- 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/

ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

ระเบียบข้อบังคับของทางราชการขอใช้
อาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค 
รวมทั้งอำนวย 
    กิจกรรมที่ 3 พัฒนา ควบคุม 
บำรุงรักษา และซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
ให้อยู่ในสภาพสะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น 
และสวยงามพร้อมใช้งาน 
    ก ิจกรรมที ่  4 ตกแต่งสถานที ่ ใน
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
    กิจกรรมที่ 5 จัดเก็บ ดูแล รักษา ผ้า
ประดับตกแต่ง ผ้าปูโต๊ะและอุปกรณ์
ตกแต่งสถานที่ 
    กิจกรรมที่ 6 ดูแล สำรวจ ตรวจสอบ
อุปกรณ์อันตรายของเครื่องจักร 
เครื่องมือ รวมถึงการบำรุงรักษาให้ใช้
งานได้อยู่เสมอ 

ราชการกับทางศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์   
 

ผู้ปกครอง คนพิการ และผู้ที่เข้า
มาติดต่อราชการกับทางศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์   
 

สถานที่และภูมิ
ทัศน์ 

4. งานยานพาหนะ 
    กิจกรรมที่ 1 จัดทำเอกสารต่างๆ 
ได้แก่ คู่มือการปฏิบัติงานยานพาหนะ
ของพนักงานขับรถ แบบฟอร์มการขอใช้
ยานพาหนะ แบบฟอร์มรายงานการใช้
น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ตารางบันทึก
การใช้ยานพาหนะ ตารางตรวจเช็ครถ 
และตารางการดูแลรักษายานพาหนะ 
    กิจกรรมที่ 2 ให้บริการด้าน
ยานพาหนะแก่ครู และบุคลากรทางการ

1. เพ่ือจัดระบบการ
ให้บริการด้านยานพาหนะแก่
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของ ศูนย์การศึกษา   
พิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ ผู้ปกครอง เด็ก
พิการ และผู้เก่ียวข้อง 
2. เพ่ือควบคุม ดูแล และ
บำรุงรักษายานพาหนะให้อยู่
ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มีการ
ให้บริการด้าน       ยานพาหนะ
แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา
อย่างเป็นระบบ 
2. ร้อยละ 100 ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์
ยานพาหนะที่อยู่ในสภาพดพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์ มี
การให้บริการด้าน ยานพาหนะ
แก่ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 
2. ร้อยละ 100 ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์

 
-ติดตาม
ตรวจสอบ  
การดำเนินงาน 
 
 
 
-ติดตาม
ตรวจสอบ  
การดำเนินงาน 

 
-แบบฟอร์มการ
ขอใช้
ยานพาหนะ  
-ตารางบันทึก
การใช้
ยานพาหนะ 
-แบบฟอร์ม
รายงานการใช้
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/

ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

ศึกษาของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ผู้ปกครอง เด็กพิการ 
และผู้เก่ียวข้อง 
    กิจกรรมที่ 3 ควบคุมการขอใช้
ยานพาหนะให้เป็นไปตามระเบียบของ
ราชการ 
    กิจกรรมที่ 4 ควบคุม ดูแล และ
บำรุงรักษายานพาหนะให้อยู่ในสภาพดี
พร้อมใช้งาน 
    กิจกรรมที่ 5 ควบคุม ดูแล ตักเตือน
พนักงานขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่โดยความ
ระมัดระวังไม่ประมาท 

      
 
   

เชิงคุณภาพ 
    ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการให้บริการด้าน
ยานพาหนะแก่ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ และมี
ยานพาหนะที่อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 
 

ยานพาหนะที่อยู่ในสภาพดี
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 น้ำมันเชื้อเพลิง
รถยนต์ 
-ตารางตรวจเช็ค
รถ  
-ตารางการดูแล
รักษา
ยานพาหนะ 

5. งานสัมพันธ์ชุมชนเครือข่ายและ
งานประชาสัมพันธ์ 
    กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศ
ในการดำเนินงานสัมพันธ์ชุมชน/
ต่างประเทศ และจัดทำวารสาร
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ให้แก่
หน่วยงาน ส่วนราชการ และ
สถานศึกษา 
    กิจกรรมที่ 2 จัดทำและนำเสนอการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน ในโอกาสที่มี
คณะศึกษาดูงานเย่ียมชม   
    กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ผ่านทางสื่อ
วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ 
และความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างศูนย์ฯกับชุมชน 
2. เพ่ือให้บริการและให้ความ
ร่วมมือกับชุมชน เช่น 
ให้บริการด้านอาคารสถานที่
และวัสดุอุปกรณ์ ให้บริการ
ทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ 
ร่วมดำเนินกิจกรรมทาง
ศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ 
ตลอดจนให้บริการและความ
ร่วมมือกับชุมชนในการ

เชิงปริมาณ 
   งานสัมพันธ์ชุมชนเสริมสร้างความ
เข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ศูนย์ฯกับชุมชน งานประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มีการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ผ่านทาง
เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก แผ่นพับ วารสาร 
และข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ในโอกาสต่างๆ 
เชิงคุณภาพ 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 70 งานสัมพันธ์
ชุมชนให้บริการและให้ความ
ร่วมมือกับชุมชน เช่น ให้บริการ
ด้านอาคารสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ์ ให้บริการทางวิชาการ
ในรูปแบบต่างๆ ร่วมดำเนิน
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี 
และวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ   
ตลอดจนให้บริการและความ
ร่วมมือกับชุมชนในการดำเนิน
กิจกรรมทางสังคมอื่น ๆ ตาม
โอกาสอันควร งาน
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศูนย์ 

 
-บันทึกการ
ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 

 
-แบบบันทึกการ
ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 

 
- 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/

ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

   กิจกรรมที่ 4 บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่ผู้มาติดต่อในส่วนที่ไม่เป็นความลับ 

ดำเนินกิจกรรมทางสงัคมอื่น 
ๆ ตามโอกาสอันควร   
3. เพ่ือจัดทำวารสาร
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่
ให้แก่หน่วยงาน ส่วนราชการ 
และสถานศึกษา 
4. เพ่ือจัดทำและนำเสนอ
การดำเนินงานของหน่วยงาน 
ในโอกาสที่มีคณะศึกษาดูงาน
เย่ียมชม   
5. เพ่ือบริการข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่ผู้มาติดต่อในส่วนที่ไม่
เป็นความลับ 
6. เพ่ือดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 
ผ่านทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ 
สิ่งพิมพ์ ฯลฯ 

งานสัมพันธ์ชุมชนให้บริการและ
ให้ความร่วมมือกับชุมชน เช่น 
ให้บริการด้านอาคารสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ์ ให้บริการทางวิชาการใน
รูปแบบต่างๆ ร่วมดำเนินกิจกรรม
ทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
กีฬา นันทนาการตลอดจนให้บริการ
และความร่วมมือกับชุมชนในการ
ดำเนินกิจกรรมทางสงัคมอื่น ๆ ตาม
โอกาสอันควร งานประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ศูนย์ การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มีการจัดทำ
ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่
ทันสมัย มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย ทันต่อเหตุการณ์ และ
เป็นปัจจุบัน 

การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ มีการจัดทำข้อมูล
ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่
ทันสมัย มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย ทันต่อเหตุการณ์ 
และเป็นปัจจุบัน 

6. งานรักษาความปลอดภัย 
     กิจกรรมที่ 1 ตรวจตราและดูแล
ความเรียบร้อย ความปลอดภัยและ
อุบัติภัยต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนแก่สถานที่
และทรัพย์สินของทางราชการ 
    กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบไฟฟ้าท่ีให้
ความสว่างภายในศูนย์ ให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งาน 

๑. เพ่ือจัดระบบการการดูแล
ความปลอดภัยของครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของ 
ศูนย์การศึกษา   พิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้ปกครอง เด็กพิการ และ
ผู้เก่ียวข้อง 
2. เพ่ือควบคุม ดูแล ความ
ปลอดภัย อาคารสถานที่และ

เชิงปริมาณ 
    งานดูแลรักษาความปลอดภัยของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ มีการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารเรียนและบริเวณ
โดยรอบ ให้พร้อมใช้งานและ
ปลอดภัยอยู่เสมอ  
 
เชิงคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
   ร้อยละ 80 ของงานดูแล
รักษาความปลอดภัยของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ มีการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารเรียนและ
บริเวณโดยรอบ ให้พร้อมใช้งาน
และปลอดภัยอยู่เสมอ 

 
-ติดตาม
ตรวจสอบ  
การดำเนินงาน 
 
 
 
 
 

 
-แบบบันทึกการ
การปฏิบัติงาน
เวรยาม 
แบบบันทึกการ
ตรวจสอบ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 
และอุปกรณ์
ดับเพลิง 

 
- 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/

ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

    กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบอุปกรณ์
สัญญาณเตือนภัยให้อยู่ในสภาพ พร้อม
ใช้งาน 
    กิจกรรมที่ 4 ครูเวรประจำวัน ครูเวร
กลางคืน มีการบันทึกเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึน ลงในสมุดการปฏิบัติหน้าท่ี และ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน 
 

บริเวณโดยรอบของศูนย์
การศึกษาพิเศษ       ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ให้อยู่ใน
สภาพดีพร้อมใช้งาน            
 

   ศ ูนย ์การศ ึกษาพ ิ เศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการดูแลรักษา
ความปลอดภัยอาคารและบริเวณ
โดยรอบมีการจ ัดต ั ้ง เวรยาม ทั้ง
กลางวันและกลางคืน มีการบันทึก
ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที ่ มีการดูแล
รักษาความปลอดภัยของอาคารเรียน
และบริเวณโดยรอบ ให้พร้อมใช้งาน
และปลอดภัยอยู่เสมอ  
 

เชิงคุณภาพ 
    ร้อยละ 100 ของงานรักษา
ความปลอดภัย ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์ มี
การดูแลรักษาความปลอดภัย
อาคารและบริเวณโดยรอบมีการ
จัดต้ังเวรยาม ทั้งกลางวันและ
กลางคืน มีการบันทึกข้อมูลการ
ปฏิบัติหน้าท่ี มีการดูแลรักษา
ความปลอดภัยของอาคารเรียน
และบริเวณโดยรอบ ให้พร้อมใช้
งานและปลอดภัยอยู่เสมอ  

 
-ติดตาม
ตรวจสอบ  
การดำเนินงาน 
 

 
-แบบบันทึกการ
การปฏิบัติงาน
เวรยาม 
-แบบบันทึกการ
ตรวจสอบ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 
และอุปกรณ์
ดับเพลิง 

7. งานโสตทัศนูปกรณ์   
    กิจกรรมที่ 1 จัดทำงาน
โสตทัศนูปกรณ์ให้มีความพร้อมต่อการ
จัดกิจกรรมในหน่วยงาน ส่วนราชการ 
และสถานศึกษาท่ีเข้ามาศูนย์ฯ 

1. ให้บริการงาน
โสตทัศนูปกรณ์ บริการเครื่อง
เสียง งานนำเสนอ ภายใน
กิจกรรมของศูนย์ฯ 
2. จัดเก็บข้อมูลภาพน่ิง 
ภาพเคลื่อนไหว เพ่ือนำมาใช้
งานการประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ 
3. จัดทำวิดิทัศน์เพ่ือนำเสนอ
ให้กับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 
 

เชิงปริมาณ  
    งานโสตทัศนูปกรณ์ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ ให้บริการ ด้านอุปกรณ์ 
และสิ่งอำนวยความสะดวก บริการ
เครื่องเสียงในการดำเนินกิจกรรม 
ส่งเสริมบคุลากรในสถานศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดประโยชน์
ต่อการสอน การฝึกอบรม และการ
จัดกิจกรรมอย่างคุ้มค่า ภายใน
สถานศึกษา  
 
 
 

เชิงปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของงาน
โสตทัศนูปกรณ์ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ ให้บริการ ด้านอุปกรณ์ 
และสิ่งอำนวยความสะดวก 
บริการเครื่องเสียงในการดำเนิน
กิจกรรม สง่เสริมบคุลากรใน
สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อการสอน การ
ฝึกอบรม และการจัดกิจกรรม
อย่างคุ้มค่า ภายในสถานศึกษา 
 
 

 
-บันทึกการ
ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-แบบบันทึกการ
ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/

ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

เชิงคุณภาพ 
    งานโสตทัศนูปกรณ์ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์  มีการให้บริการในรูปแบบ
ที่ทันสมัย หลากหลาย ทันต่อ
เหตุการณ์ และเป็นปัจจุบัน 

 
 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 งาน
โสตทัศนูปกรณ์ มีการให้บริการ 
ด้านอุปกรณ์ และสิ่งอำนวย
ความสะดวก บริการเครื่องเสียง
ในการดำเนินกิจกรรม ส่งเสริม
บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การสอน การฝึกอบรม และการ
จัดกิจกรรมอย่างคุ้มค่า ภายใน
สถานศึกษา  

 
-บันทึกการใช้
งาน
โสตทัศนูปกรณ ์

 
-แบบบันทึกการ
ใช้งาน
โสตทัศนูปกรณ ์

8. งานทุนการศึกษา 
    กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์การ
ขอรับทุนฯ ผ่าน สพป.อต. เขต 1-2 สพ
ม. 39 จ.อุตรดิตถ์ website / 
Facebook 
    กิจกรรมที่ 2 รับสมัครผู้ขอรับทุน
และตรวจสอบหลักฐานประกอบ 
    กิจกรรมที่ 3 คณะกรรมการ
พิจารณาการขอรับทุน และแจ้งผู้ขอรับ
ทุนที่ได้รับการอนุมัติเปิดบัญชีเงินฝาก
ของธนาคารไทยพาณิชย์และให้
ผู้ปกครองแจ้งเลขบัญชีพร้อมหลักฐาน 
    กิจกรรมที่ 4 รายงานกำหนดการ
มอบทุนฯและขอกำหนดการโอนเงิน

1. เพ่ือให้เด็กพิการได้รับทุน
สนับสนุนการศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้รับทุนตามความต้องการ
พิเศษเฉพาะบุคคล 
3. เป็นหน่วยประสานงาน
และดำเนินการต่าง ๆ 
เก่ียวกับการรับทุนการใช้ทุน
และติดตามผล      

 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนพิการ  จำนวน  105  คน 
เชิงคุณภาพ  
1. ผู้รับทุนได้รับทุนการศึกษาอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 
2. ผู้รับทุนได้รับการพัฒนาด้าน
การศึกษาตรงตามความต้องการ
พิเศษเฉพาะบุคคล 
 3. ผู้รับทุนมีการพัฒนาศักยภาพที่ดี
ข้ึนจากการได้รับทุนสนับสนุน
การศึกษา  

 

 
-นักเรียนพิการจำนวน 105 คน 
ได้รับมอบทุนการศึกษาจาก
มูลนิธิทุนคุณพุ่ม ครบทุกคน 
 

 
-ตรวจสอบการ
โอนเงิน 

 
-หลักฐานการ
โอนเงินที่มีตรา
ประทับของ
ธนาคาร 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/

ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

ทุนการศึกษา ศูนย์ประสานงานมูลนิธิ
คุณพุ่ม 
    กิจกรรมที่ 5 โอนเงินทุนการศึกษา
ให้กับผู้รับทุน 
    กิจกรรมที่ 6 จัดพิธีมอบโดยผู้ว่า
ราชการจงัหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ 
    กิจกรรมที่ 7 รายงานผลการจัดงาน
กลับไปยังศูนย์ประสานงานมูลนิธิคุณพุ่ม  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง 
    กิจกรรมที่ 8 ติดตามและรายงานผล
การใช้จ่ายทุนการศึกษาของผูร้ับทุน 
9. งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษา   
  กิจกรรมที่ 1 ประสานหน่วยงานเพ่ือ
สรุปงานที่บรรจุในแผนส่งเสริมฯ 
  กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานฯ 
  กิจกรรมที่ 3 ประสานหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง  แจ้งกำหนดการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ 
  กิจกรรมที่ 4 การประชุม
คณะอนุกรรมการฯ 

1. เพ่ือจัดการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
2. เพ่ือเกิดความร่วมมือใน
การดำเนินงานของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์และภาคี
เครือข่าย 
 

เชิงปริมาณ 
   คณะกรรมการสถานศึกษาของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ (หัวหน้า 
หน่วยงานราชการ หรือผู้แทน)  
จำนวน 9 คน 
เชิงคุณภาพ 
   1. มีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
   2. เกิดความร่วมมือในการ
ดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์และภาคี
เครือข่าย 

 
1. ร้อยละ 90 ของความสำเร็จ
ในการจัดประชุม 
คณะกรรมการฯ 
2. ร้อยละ 80 ของความสำเร็จ
ในการความร่วมมือการ
ดำเนินงานระหว่างศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ ภาคีเครือข่าย เอกชน
และชุมชน 

 
- การสอบถาม 
 
 
- การสอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 
 
 
- แบบสอบถาม 
 

 
- 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/

ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

10. งานประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรับคน
พิการจังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ  
2565 
    กิจกรรมที่ 1 ประสานหน่วยงานเพ่ือ
สรุปงานที่บรรจุในแผนส่งเสริมฯ 
    กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานฯ 
    กิจกรรมที่ 3 ประสานหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง  แจ้งกำหนดการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ 
    กิจกรรมที่ 4 การประชุม
คณะอนุกรรมการฯ 

1. เพ่ือจัดการประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริม
การศึกษาสำหรับคนพิการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
2.  เพ่ือเกิดความร่วมมือใน
การดำเนินงานของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์และภาคี
เครือข่าย 

 

เชิงปริมาณ 
   คณะอนุกรรมการสง่เสริมการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการจงัหวัด
อุตรดิตถ์  (หัวหน้า 
หน่วยงานราชการ หรือผู้แทน)  
จำนวน 26 คน 
เชิงคุณภาพ 
    มีการประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับ
คนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์  เกิดความ
ร่วมมือในการดำเนินงานของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์และ 
ภาคีเครือข่าย 

 
1. ร้อยละ 90 ของความสำเร็จ
ในการจัดประชุมคณะ 
อนุกรรมการฯ 
2. ร้อยละ 80 ของความสำเร็จ
ในการความร่วมมือการ
ดำเนินงานระหว่างศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ ภาคีเครือข่าย เอกชน
และชุมชน 

 
- การสอบถาม 
 
 
- การสอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 
 
 
- แบบสอบถาม 
 

 
- 

11. งานโครงการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    กิจกรรมที่ 1 จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ 
ที่จำเป็นสำหรับงานโครงการศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจงัหวัด 
อุตรดิตถ์ 
   กิจกรรมที่ 2 ดำเนินงานตามปฏิทิน
และแผนปฏิบัติงานโครงการศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์  
    1) กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย 
    2) กิจกรรมรับรองมาตรฐานองค์กร
อื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ (ISO) 

1. เพ่ือสร้างความร่วมมือใน
การดำเนินโครงการศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
2. เพ่ือเกิดความร่วมมือใน
การดำเนินงานของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์และภาคี
เครือข่าย 
 

เชิงปริมาณ 
  คณะครูและบคุลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์ 
จำนวน 70 คน 
เชิงคุณภาพ 
   1. เกิดความร่วมมือในการดำเนิน
โครงการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   2. ได้รับการรับรองหรือรางวัลเป็น
ที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 
 

เชิงปริมาณ 
   ร้อยละ 80 ของคณะครูและ
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มีส่วน
ร่วมในการดำเนินโครงการศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ 
เชิงคุณภาพ 
   1. เกิดความร่วมมือในการ
ดำเนินโครงการศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์ 

 
-การลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
-การประเมิน 

 
 
-การประเมิน 

 
-แบบ
ลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
-แบบประเมิน 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/

ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

     3) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
ระดับ 4 ดาว 
     กิจกรรมที่ 3 จัดเตรียม ตกแต่ง
อาคารสถานที่ สำหรับการจัดโครงการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ 

   2. ได้รับการรับรองหรือ
รางวัลเป็นที่ยอมรับจาก
หน่วยงานภายนอก 

 
 

-แบบประเมิน 
 

12. งานนิเทศ กำกับ ติดตาม 
    กิจกรรมที่ 1 นิเทศกับกับติดตามผล
การดำเนินงาน 

1. เพ่ือจัดทำปฏิทินการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม งานในกลุ่ม
บริหารทั่วไป 
๒. เพ่ือจัดทำแบบการนิเทศ
กำกับ ติดตาม งานในกลุ่ม
บริหารทั่วไป 
3. เพ่ือนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผล สรุป และ
รายงานผลการดำเนินงาน 
4. เพ่ือนำผลการนิเทศมา
วางแผนปรับปรุง งานในกลุ่ม
บริหารทั่วไป 
 

เชิงปริมาณ 
1. ข้าราชการครู จำนวน ๒๘ คน 
2. พนักงานราชการ จำนวน ๑๐  
คน3. อัตราจ้า จำนวน ๓ คน 
๔. เจ้าหน้าท่ีธุรการ จำนวน ๑ คน 
รวมทั้งสิ้น  ๔๒  คน  
เชิงคุณภาพ 
    ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ได้รับนิเทศ กำกับ ติดตาม งานใน
กลุ่มบริหารทั่วไป ส่งผลให้มีการ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลย่ิงข้ึนไป 
 

เชิงปริมาณ 
๑. มีปฏิทินการนิเทศ กำกับ 
ติดตาม       
๒. มีแบบการนิเทศ กำกับ 
ติดตาม งานในกลุ่มบริหารทั่วไป 
๓. มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผล สรุป และรายงานผล
การดำเนินงาน 
เชิงคุณภาพ 
    ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ได้รับนิเทศ กำกับ 
ติดตาม งานในกลุ่มบริหารทั่วไป 
ส่งผลให้มีการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ย่ิงข้ึนไป 

 
-การประเมิน 
 
-การประเมิน 
 
 
-การประเมิน 
 
 
-การประเมิน 

 
-แบบประเมิน 
 
-แบบประเมิน 
 
 
-แบบประเมิน 
 
 
-แบบประเมิน 

 
- 

13. โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็ก
ออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณ
พุ่ม ประจำปีการศึกษา  2565 

1. เพ่ือให้เด็กพิการได้รับทุน
สนับสนุนการศึกษา 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนพิการ  จำนวน  105  คน 
เชิงคุณภาพ  

 
-นักเรียนพิการจำนวน 105 คน 
ได้รับมอบทุนการศึกษาจาก
มูลนิธิทุนคุณพุ่ม ครบทุกคน 

 
-ตรวจสอบการ
โอนเงิน 

 
-หลักฐานการ
โอนเงินที่มีตรา

 
2,000 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/

ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

    กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์การ
ขอรับทุนฯ ผ่าน สพป.อต. เขต 1-2  
สพม. 39  
จ.อุตรดิตถ์  website / Facebook 
    กิจกรรมที่ 2 รับสมัครผู้ขอรับทุน
และตรวจสอบหลักฐานประกอบ 
    กิจกรรมที่ 3 คณะกรรมการ
พิจารณาการขอรับทุน และแจ้งผู้ขอรับ
ทุนที่ได้รับการอนุมัติเปิดบัญชีเงินฝาก
ของธนาคารไทยพาณิชย์และให้
ผู้ปกครองแจ้งเลขบัญชีพร้อมหลักฐาน 
    กิจกรรมที่ 4 รายงานกำหนดการ
มอบทุนฯและขอกำหนดการโอนเงิน
ทุนการศึกษา ศูนย์ประสานงานมูลนิธิ
คุณพุ่ม 
    กิจกรรมที่ 5 โอนเงินทุนการศึกษา
ให้กับผู้รับทุน 
    กิจกรรมที่ 6 จัดพิธีมอบโดยผู้ว่า
ราชการจงัหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ 
    กิจกรรมที่ 7 รายงานผลการจัดงาน
กลับไปยังศูนย์ประสานงานมูลนิธิคุณพุ่ม 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง 
    กิจกรรมที่ 8 ติดตามและรายงานผล
การใช้จ่ายทุนการศึกษาของผูร้ับทุน 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้รับทุนตามความต้องการ
พิเศษเฉพาะบุคคล 
3. เป็นหน่วยประสานงาน
และดำเนินการต่าง ๆ 
เก่ียวกับการรับทุนการใช้ทุน
และติดตามผล      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1. ผ ู ้ร ับทุนได้รับทุนการศึกษา
อย่างถูกต้องครบถ้วน 
    2.ผู ้ร ับทุนได้รับการพัฒนาด้าน
การศ ึกษาตรงตามความต้องการ
พิเศษเฉพาะบุคคล 
      3. ผู้รับทุนมีการพัฒนาศักยภาพ
ที ่ดีขึ ้นจากการได้ร ับทุนสนับสนุน
การศึกษา  
 

ประทับของ
ธนาคาร 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/

ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

14. โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
     กิจกรรมที่ 1 ประสานหน่วยงาน
เพ่ือสรุปโครงการที่บรรจุในแผนส่งเสริม
ฯ 
    กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานฯ 
    กิจกรรมที่ 3 ประสานหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง  แจ้งกำหนดการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ 
    กิจกรรมที่ 4 การประชุม
คณะอนุกรรมการฯ 

1. เพ่ือจัดการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
2. เพ่ือเกิดความร่วมมือใน
การดำเนินงานของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์และภาคี
เครือข่าย 
 

เชิงปริมาณ 
     คณะกรรมการสถานศึกษาของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ (หัวหน้าหน่วยงานราชการ 
หรือผู้แทน)  จำนวน 9 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. มีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
2. เกิดความร่วมมือในการดำเนินงาน
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์และ 
ภาคีเครือข่าย 
 

 
1.ร้อยละ 90 ของความสำเร็จ
ในการจัดประชุม 
คณะกรรมการฯ 
 
 
2. ร้อยละ 80 ของความสำเร็จ
ในการความร่วมมือการ
ดำเนินงานระหว่างศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ ภาคีเครือข่าย เอกชน
และชุมชน 

 
- การสอบถาม 
 
 
 
 
- การสอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 
 
 
 
 
- แบบสอบถาม 
 

 
6,600 

15. โครงการประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัด
อุตรดิตถ์ 
ปีงบประมาณ 2565 
     กิจกรรมที่ 1 ประสานหน่วยงาน
เพ่ือสรุปโครงการที่บรรจุในแผน 
ส่งเสริมฯ 
     กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานฯ 
     กิจกรรมที่ 3 ประสานหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง  แจ้งกำหนดการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ 

1. เพ่ือจัดการประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริม
การศึกษาสำหรับคนพิการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
2. เพ่ือเกิดความร่วมมือใน
การดำเนินงานของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์และภาคี
เครือข่าย 
 

เชิงปริมาณ 
   คณะอนุกรรมการสง่เสริมการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการจงัหวัด
อุตรดิตถ์  (หัวหน้าหน่วยงานราชการ 
หรือผู้แทน)  จำนวน 26 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. มีการประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับ
คนพิการจังหวัด 
อุตรดิตถ์ 

 
1.ร้อยละ 90 ของความสำเร็จ
ในการจัดประชุมคณะ 
อนุกรรมการฯ 
2. ร้อยละ 80 ของความสำเร็จ
ในการความร่วมมือการ
ดำเนินงานระหว่างศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ ภาคีเครือข่าย เอกชน
และชุมชน 

 
- การสอบถาม 
 
 
- การสอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 
 
 
- แบบสอบถาม 
 

 
6,059 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/

ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

    กิจกรรมที่ 4 การประชุม
คณะอนุกรรมการฯ 

2. เกิดความร่วมมือในการดำเนินงาน
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์และ 
ภาคีเครือข่าย 

16. โครงการฝึกอบรมการป้องกันการ
ระงับอัคคีภัย การจัดการความเสี่ยง 
และการอพยพฉุกเฉิน ประจำปี 
2565 
    กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการจัดการ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
    กิจกรรมที่ 2 จัดทำตัวอย่างแผนการ
อพยพฉุกเฉินเฉพาะบุคคลให้นักเรียนที่
มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
    กิจกรรมที่ 3 ฝึกซ้อมอพยพฉุกเฉิน
ประจำป ี

1. เพ่ือจัดทำแผนการจัดการ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
2. เพ่ือจัดทำตัวอย่างแผนการ
อพยพฉุกเฉินเฉพาะบุคคล
สำหรับนักเรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ 
3. เพ่ือฝึกซ้อมอพยพฉุกเฉิน
ประจำปีของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ 

 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากร 40 คน 
2. นักเรียน 20 คน 
รวม 60 คน       
เชิงคุณภาพ 
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีแผนจัดการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีตัวอย่างแผนการ
อพยพฉุกเฉินเฉพาะบุคคลสำหรับ
นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ 
3. ผู้เข้าร่วมได้รับการฝึกซ้อมอพยพ
ฉุกเฉินประจำปี 

 
-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมได้รับ
การฝึกซ้อมอพยพฉุกเฉิน
ประจำป ี
 

 
-การลงทะเบียน 

 
-แบบ
ลงทะเบียน 

 
7,800 

17. โครงการโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 
4 ดาว 
    กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้เก่ียวข้องตาม
โครงการฯ ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู 
นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา

เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา
ตระหนักรู้ เข้าใจ และมี
กระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผลการปลูกฝงัคุณธรรม 
5 ประการ ได้แก่ 1) 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหาร ครู และบคุลากร
ทางการศึกษา จำนวน 67 คน 
2. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษใน
ศูนย์ฯ อุตรดิตถ์ จำนวน 30 คน  
รวมทั้งสิ้น จำนวน 97 คน 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู 
นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
คุณธรรมระดับ 4 ดาว 
 

 
- การตรวจสอบ
เช็คจำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการโรงเรียน

 
- แบบ
ลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
โรงเรียน

 
17,300 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/

ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

เพ่ือชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน
ตามโครงการฯ และเกณฑ์การประเมิน 
    กิจกรรมที่ 2 จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัต
ลักษณ์ตามกรอบแนวคิดโรงเรียน
คุณธรรม 
    กิจกรรมที่ 3 ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันจัด
กิจกรรม หรือโครงงานสนองต่อ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัต
ลักษณ์ตามกรอบแนวคิดโรงเรียน
คุณธรรม 

พอเพียง 2) กตัญญู 3) 
ซื่อสัตย์สุจริต 4) ความ
รับผิดชอบ และ 5) 
อุดมการณ์คุณธรรม 

 

เชิงคุณภาพ 
-ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากร
ปฏิบัติตนตามแนวทางกระบวนการ
คิดอย่างมีเหตุผลการปลูกฝงัคุณธรรม 
5 ประการ ได้แก่ 1) พอเพียง 2) 
กตัญญู 3) ซื่อสัตย์สุจริต 4) ความ
รับผิดชอบ และ 5) อุดมการณ์ด้วย
ความรู้ และความเข้าใจ 
 

 
 
2. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู 
นักเรียนและบุคลากรปฏิบัติตน
ตามแนวทางกระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผลการปลูกฝงั
คุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) 
พอเพียง 2) กตัญญู 3) ซื่อสัตย์
สุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 
5) อุดมการณ์ด้วยความรู้ และ
ความเข้าใจ 

คุณธรรมระดับ 4 
ดาว 
- การสอบถาม 

คุณธรรมระดับ 
4 ดาว 
- แบบสอบถาม 
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5) กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

1. งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
    กิจกรรมที่ 1 แต่งต้ังคณะครู และ
บุคลากรดำเนินงานแผนปฏิบัติการและ
สารสนเทศ 
   กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการวางแผน 
เสนองาน/โครงการ จัดทำแผนปฏิบัติ
การและปฏิทินปฏิบัติงาน 
    กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน 

1. เพ่ือดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการเสนองาน/
โครงการ  
2. เพ่ือดำเนินการจัดทำ
ปฏิทินปฏิบัติงาน กิจกรรม
และโครงการ 
3. เพ่ือดำเนินจัดทำ
สารสนเทศของกลุ่มบรหิาร
กิจการนักเรียน 
4. เพ่ือจัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
5. เพ่ือเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง
แนวทางการปฏิบัติงานและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน 
 

เชิงปริมาณ 
  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ มีแผนปฏิบัติการ/ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน และจัดทำสารสนเทศของ
กลุ่มบริหารกจิการนักเรียนอย่าง
ครบถ้วน 
เชิงคุณภาพ 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
อุตรดิตถ์ วางแผนเสนองาน/โครงการ 
จัดทำแผนปฏิบัติการ/ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน ของบุคลากรในกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 80 
 

เชิงปริมาณ 
กลุ่มบริหารกจิการนักเรียน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีแผนปฏิบัติ
การ/ปฏิทินปฏิบัติงาน และ
จัดทำสารสนเทศของกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียนอย่าง
ครบถ้วน 
เชิงคุณภาพ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ วางแผนเสนอ
งาน/โครงการ จัดทำ
แผนปฏิบัติการ/ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน ของบุคลากรใน
กลุ่มบริหารกจิการนักเรียน 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
คิดเป็นร้อยละ 80 

 
-ดำเนินงานนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 
 
 
 
 
 
-สรุปผลการ
ดำเนินงานการ
นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 

 
-แบบการนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 
 
 
 
 
 
-แบบการนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 

 
- 

2. งานอนามัยนักเรียน 
     กิจกรรมที่ 1 ให้บริการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
     กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดอบรม
ให้ความรู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นการการ
ใช้ยาสามัญประจำบ้าน 

1. เพ่ือให้บริการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
2. เพ่ือดำเนินการจัดเตรียม
ยา และเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ
ต่อความต้องกา 
3. เพ่ือจัดทำสารสนเทศใน
การให้บริการ 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  จำนวน 
152  คน  
2. ครูและบุคลากรของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์   จำนวน   71  คน   

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ ได้รับบริการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
2. ครูและบุคลากรของศูนย์
การศึกษาพิเศษ   

 
-บันทึกการเข้า
รับบริการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 
-บันทึกการเข้า
รับบริการ

 
-แบบบันทึกการเข้า
รับบริการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 
-แบบบันทึกการเข้า
รับบริการ
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

    กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการเผยแพร่
ความรู้ ข่าวสาร ด้านสุขภาพอนามัย 
    กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการตรวจ
สุขภาพนักเรียนประจำปี อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 
    กิจกรรมที่ 5 ดำเนินการจัดเตรียม
ยา และเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
    กิจกรรมที่ 6 ดำเนินการจัดทำ
สารสนเทศในการให้บริการ 

4. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ 
ข่าวสาร ด้านสุขภาพอนามัย 
5. เพ่ือจัดทำประกันอุบัติเหตุ
ให้กับนักเรียน หากมีการ
เดินทางออกนอกจังหวัด 
6. เพ่ือดำเนินการตรวจ
สุขภาพนักเรียนประจำปี 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

รวม  จำนวน  223 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนได้รับบริการรักษาพยาบาล
เบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย  
2. มีการจัดเตรียมยา และเวชภัณฑ์
ให้เพียงพอต่อความต้องการ 
3. มีการจัดทำสารสนเทศในการ
ให้บริการ 
4. มีการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร 
ด้านสุขภาพอนามัยอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง 
5. มีการจัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับ
นักเรียน หากมีการเดินทางออกนอก
จังหวัด 
6. มีการตรวจสุขภาพนักเรียน
ประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับ
บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับบริการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
2. มีการจัดเตรียมยา และ
เวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
3. มีการจัดทำสารสนเทศใน
การให้บริการ 
4. มีการเผยแพร่ความรู้ 
ข่าวสาร ด้านสุขภาพอนามัย 
 
5. มีการจัดทำประกันอุบัติเหตุ
ให้กับนักเรียน หากมีการ
เดินทางออกนอกจังหวัด 
6. มีการตรวจสุขภาพนักเรียน
ประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 
 
-บันทึกการเข้า
รับบริการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 
 
-บันทึกยา และ
เวชภัณฑ์ 
-บันทึกสุขภาพ
ประจำตัว
นักเรียน 
-บันทึกการให้
ความรู้ 
 
-รายชื่อผู้ทำ
ประกันภัย
อุบัติเหตุ 
-บันทึกสุขภาพ
ประจำตัว
นักเรียน 

รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 
 
-แบบบันทึกการเข้า
รับบริการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 
 
-แบบบันทึกยา 
และเวชภัณฑ์ 
-แบบบันทึกสุขภาพ
ประจำตัวนักเรียน 
 
-แบบรายงานการ
ให้ความรู ้
 
-แบบรายงาน
รายชื่อผู้ทำ
ประกันภัยอุบัติเหตุ 
-แบบบันทึกสุขภาพ
ประจำตัวนักเรียน 

3. งานบริการโภชนาการ 
      กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริม
คุณภาพการดำเนินงานให้บริการ
อาหารวา่งและอาหารกลางวันของ

1. เพ่ือดำเนินงานโภชนาการ
อย่างเป็นระบบ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
ประทานอาหารที่มีประโยชน์ 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียน  รับบริการ ไป - กลับ     
จำนวน  77 คน 
2. ผู้เรียน  รับบริการ หน่วยบริการ 
จำนวน  42 คน  

เชิงบริมาณ 
ร้อยละ 80 ผู้เรียนศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ได้รับบริการ
โภชนาการ บริการอาหาร

 
-การบันทึกการ
รับบริการอาหาร
กลางวัน 

 
-แบบบันทึกการรับ
บริการอาหาร
กลางวัน 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

ผู้เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
    1. ดำเนินงาน กำหนดวิธีการและ
ติดตามผลการปฏิบัติงานด้าน
โภชนาการ (อาหารว่างและอาหาร
กลางวัน)โดยเน้นที่สถานที่ที่ถูก
สุขลักษณะและคุณภาพทางด้าน
โภชนาการของอาหารและถูกต้องตาม
สุขภิบาลอาหารในโรงเรียน    
    2. จัดรายการอาหารประจำวัน และ
ควบคุมการจัดอาหารให้เป็นไปตามหลัก
โภชนาการ 
    3. ควบคุมตรวจสอบคุณภาพอาหาร 
(อาหารว่างและอาหารกลางวันและ
ปริมาณให้เพียงพอ 
    กิจกรรมที่ 2 การเรียนรู้อาหารดีมี
ประโยชน์ 
    1. เผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร ด้าน
โภชนาการ 
    2. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การจัดโภชนาการและความปลอดภัย
ของทรัพย์สินในโรงหุงต้ม โรงประกอบ
อาหาร และโรงอาหาร 
 
 
 

ถูกหลักโภชนาการ และ
เพียงพอต่อความต้องการ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจในการเลือก
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์  

 

3. ผู้เรียน  รับบริการที่บ้าน           
จำนวน  31 คน                             
รวม    152 คน 

          
เชิงคุณภาพ 
1. เพ่ือดำเนินงานโภชนาการอย่าง
เป็นระบบ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ สะอาด 
ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ และ
เพียงพอต่อความต้องการ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ถูกหลักโภชนาการ 

 

กลางวันหรืออาหารเสริมนม
โรงเรียน 
 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 งานโภชนาการ
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 
 
2. ร้อยละ 80 ผู้เรียน ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ สะอาด 
ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ 
และเพียงพอต่อความต้องการ 
3.ร้อยละ 80 ผู้เรียนศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์มีความรู้ความเข้าใจ
ในการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ถูกหลักโภชนาการ 

-การบันทึกการ
รับบริการอาหาร
เสริมนมโรงเรียน 
 
-การประมินสุขภิ
บาลอาหารใน
โรงเรียน 
-การรายงานการ
รับบริการอาหาร
กลางวันของ
นักเรียน 
 
 
-การสังเกต
พฤติกรรมการ
เข้าร่วมกิจกรรม
การให้ความรู้
งานโภชนาการ 

-แบบบันทึกการรับ
บริการอาหารเสริม
นมโรงเรียน 
 
-แบบประมินสุขภิ
บาลอาหารใน
โรงเรียน 
-แบบรายงานการ
รับบริการอาหาร
กลางวันของ
นักเรียน 
 
 
-แบบสังเกต
พฤติกรรมการเข้า
ร่วมกิจกรรมการให้
ความรู้งาน
โภชนาการ 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

4. งานนันทนาการและกีฬา 
    กิจกรมที่ 1 จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาสีของนักเรียนพิเศษ ณ ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์ 
    กิจกรรมที่ 2 นิเทศ กำกับติดตาม
การดำเนินงาน 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้
กล้ามเน้ือมัดใหญ่และ
กล้ามเน้ือมัดเล็กทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความร่า
เริง แจ่มใส มีความสุขและมี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและ
ผู้อื่น 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนเล่นและทำ
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้  

 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้เรียนที่มารับบริการจากศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ จำนวน 30 คน  
2. ครูและบุคลากรของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์       จำนวน 40 คน 
รวมทั้งสิ้น  จำนวน  70 คน 
 
 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนสามารถใช้กล้ามเน้ือมัด
ใหญ่และกล้ามเน้ือมัดเล็กทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
2. ผู้เรียนมีความร่าเริง แจ่มใส มี
ความสุขและมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
และผู้อื่น 
3. ผู้เรียนสามารถเล่นและทำ
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 

 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนใช้
กล้ามเน้ือมัดใหญ่และ
กล้ามเน้ือมัดเล็กทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
2.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
ความร่าเริง แจ่มใส มีความสุข
และมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
และผู้อื่น 
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
สามารถเล่นและทำกิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

 
- การสังเกต 
 
 
 
- การสังเกต 
 
 
 
- การสังเกต 

 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 
 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 
 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

 
8,000 

5.งานห้องสมุด 
    กิจกรรมที่ 1  ยอดนักอ่าน   
    กิจกรรมที่ 2 หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 

๑. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝัง
ทัศนคติให้นักเรียนและ
บุคลากรมีนิสัยรักการอ่าน
มากข้ึน 
2. เพ่ือให้นักเรียนและ
บุคลากรในศูนย์ฯเข้าใช้
บริการห้องสมุดมากข้ึน 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียน ไป-กลับ จำนวน 77 คน 
2. บุคลากร จำนวน 52 คน 
รวมทั้งสิ้น จำนวน 129 คน 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนและบุคลากรมีนิสัยรักการ
อ่านและเข้าใช้บริการห้องสมุดมาก
ข้ึน 

 
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
และบุคลากรภายในศูนย์ฯใช้
บริการห้องสมุด 
2.ร้อยละ 80 ของนักเรียน
และบุคลากรมีนิสัยรักการอ่าน
มากข้ึน 

 
-การลงทะเบียน 
 
 
-การสังเกต 
 

 
 

 
-แบบบันทึกสถิติ 
การใช้ห้องสมุด 
 
-แบบบันทึกการ
อ่าน 
 
 

 
- 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

3. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียนและบุคลากรเห็น
ความสำคัญของห้องสมุด 
และเข้าใช้บริการมากข้ึน 

 3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงใน
การเข้าใช้บริการห้องสมุดได้ 

-การสังเกต 
 

-แบบสังเกต
พฤติกรรม 

6. งานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
    กิจกรรมที่ 1 สำรวจนักเรียนพิการที่
ยากจน และนักเรียนพิการที่มีปัญหา 
หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
    กิจกรรมที่ 2 ประสานงานกับผู้ที่
เก่ียวข้องดำเนินการช่วยเหลือ 
    กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนพิการยากจน และ
นักเรียนพิการที่มีปัญหา หรือพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสม 

1. เพ่ือสำรวจนักเรียนพิการ
ที่ยากจน และนักเรียนพิการ
ที่มีปัญหา หรือพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสม  
2. เพ่ือดำเนินการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนพิการ
ยากจน และนักเรียนพิการที่
มีปัญหา หรือพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม 
3. เพ่ือประสานงานกับผู้ที่
เก่ียวข้องดำเนินการ
ช่วยเหลือ 

 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  
จำนวน 152 คน 
 
เชิงคุณภาพ 
   1. นักเรียนพิการที่ยากจน และ
นักเรียนพิการที่มีปัญหา หรือ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ได้รับการ
สำรวจ 
2. นักเรียนพิการที่ยากจน และ
นักเรียนพิการที่มีปัญหา หรือ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
3. นักเรียนพิการที่ยากจน และ
นักเรียนพิการที่มีปัญหา หรือ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ได้รับการ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

เชิงปริมาณ 
    ร้อยละ 70 ของนักเรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 70 ของนักเรียน
พิการที่ยากจน และนักเรียน
พิการที่มีปัญหา หรือพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสม ได้รับการสำรวจ 
 
 
 
2. ร้อยละ 70 ของนักเรียน
พิการที่ยากจน และนักเรียน
พิการที่มีปัญหา หรือพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสม ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
3. ร้อยละ 70 ของนักเรียน
พิการที่ยากจน และนักเรียน
พิการที่มีปัญหา หรือพฤติกรรม

 
-บันทึกการดูแล
ช่วยเหลือตาม
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 
 
-บันทึกการ
สำรวจนักเรียน
พิการที่ยากจน 
และนักเรียน
พิการที่มีปัญหา 
หรือพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสม 
-บันทึกการดูแล
ช่วยเหลือตาม
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 
 
-บันทึกการดูแล
ช่วยเหลือตาม
ระบบดูแล

 
-แบบบันทึกการ
ดูแลช่วยเหลือตาม
ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
-แบบบันทึกการ
สำรวจนักเรียน
พิการที่ยากจน 
และนักเรียนพิการ
ที่มีปัญหา หรือ
พฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม 
-แบบบันทึกการ
ดูแลช่วยเหลือตาม
ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
-แบบบันทึกการ
ดูแลช่วยเหลือตาม

 
- 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

ที่ไม่เหมาะสม ได้รับการ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

ช่วยเหลือ
นักเรียน 

ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

7. งานนิเทศ กำกับ ติดตาม 
    กิจกรรมที่ 1 ร่วมประชุมชี้แจงแนว
ปฏิบัติให้บุคลากรภายในกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียนให้ทราบ 
    กิจกรรมที่ 2 แต่งต้ังคณะครู และ
บุคลากรดำเนินงานนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผล 
    กิจกรรมที่ 3 จัดทำเอกสาร
แบบฟอร์มการนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผล 

1. เพ่ือติดตามแผน เสนอ
งาน/โครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการ/ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือจัดทำเอกสาร
แบบฟอร์มการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 
3. เพ่ือดำเนินงานนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้มีการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลย่ิงข้ึนไป 
4. เพ่ือประเมินผล สรุป และ
รายงานผลการดำเนินงาน 

 

เชิงปริมาณ 
   กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ มีแผนปฏิบัติการ/ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน แบบฟอร์มการนิเทศ 
ติดตาม สรุปผล และรายงานผลการ
ดำเนินงานนิเทศ ติดตาม อย่าง
ครบถ้วน 
เชิงคุณภาพ 
    ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ วางแผนเสนองาน/
โครงการ จัดทำแผนปฏิบัติการ/
ปฏิทินปฏิบัติงาน ด้านการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 80 

 

เชิงปริมาณ 
กลุ่มบริหารกจิการนักเรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีแผนปฏิบัติ
การ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 
แบบฟอร์มการนิเทศ ติดตาม 
สรุปผล และรายงานผลการ
ดำเนินงานนิเทศ ติดตาม อย่าง
ครบถ้วน 
เชิงคุณภาพ 
     ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
วางแผนเสนองาน/โครงการ 
จัดทำแผนปฏิบัติการ/ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน ด้านการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน เพ่ือให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อย
ละ 80 
 
 

 
-ดำเนินงานนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
-สรุปผลการ
ดำเนินงานการ
นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 

 
-แบบการนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
-แบบการนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 

 
 

- 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

8. โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้  
ประจำปีการศึกษา 2565 
   กิจกรรมที่ 1 ยอดนักอ่าน   
   กิจกรรที่ 2 หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 

1. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝัง
ทัศนคติให้นักเรียนและ
บุคลากรมีนิสัยรักการอ่าน
มากข้ึน 
2. เพ่ือให้นักเรียนและ
บุคลากรในศูนย์ฯเข้าใช้
บริการห้องสมุดมากข้ึน 
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียนและบุคลากรเห็น
ความสำคัญของห้องสมุดและ
เข้าใช้บริการมากข้ึน 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน ไป-กลับ จำนวน 77 คน 
2. บุคลากร จำนวน 52 คน 
รวมทั้งสิ้น จำนวน 129 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนและบุคลากรมีนิสัยรักการ
อ่านและเข้าใช้บริการห้องสมุดมาก
ข้ึน 

 

 
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
และบุคลากรภายในศูนย์ฯใช้
บริการห้องสมุด 
 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
และบุคลากรมีนิสัยรักการอ่าน
มากข้ึน 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงใน
การเข้าใช้บริการห้องสมุดได้ 
 

 
-การลงทะเบียน 
 
 
 
-การสังเกต 
 
 
-การสังเกต 

 
-แบบบันทึกสถิติ 
การใช้ห้องสมุด 
 
 
-แบบบันทึกการ
อ่าน 
 
-แบบสังเกต
พฤติกรรม 

 
5,500 

9. โครงการหนูน้อยนักกีฬา สู่ฝัน
แข่งขันสเปเชียลโอลิมปิคไทย 
    กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมการแข่งขัน
ก ีฬาส ีของน ักเร ียนพ ิเศษ ณ ศ ูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

1. เพื ่อให้ผู้เรียนสามารถใช้
ก ล ้ า ม เน ื ้ อ ม ั ด ใหญ ่ แ ล ะ
กล้ามเนื้อมัดเล็กทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความร่าเรงิ 
แจ ่มใส ม ีความส ุขและมี
ความรู ้สึกที่ดีต่อตนเองและ
ผู้อื่น 
3. เพื่อให้ผู้เรียนเล่นและทำ
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้  

 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนที่มารับบริการจากศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ จำนวน 30 คน  
2 .  ค ร ู แล ะบ ุ ค ล ากรของ ศ ู น ย์
การศ ึกษาพ ิ เศษ ประจำจ ังหวัด
อุตรดิตถ์        จำนวน 40 คน 
 รวมทั้งสิ้น จำนวน 70 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู ้เรียนสามารถใช้กล้ามเนื ้อมัด
ใหญ่และกล้ามเน้ือมัดเล็กทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
2. ผู ้เรียนมีความร่าเร ิง แจ่มใส มี
ความสุขและมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
และผู้อื่น 

 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนใช้
กล้ามเน้ือมัดใหญ่และ
กล้ามเน้ือมัดเล็กทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
ความร่าเริง แจ่มใส มีความสุข
และมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
และผู้อื่น 
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
สามารถเล่นและทำกิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

 
- การสังเกต 
 
 
 
- การสังเกต 
 
 
 
- การสังเกต 

 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 
 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 
 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

 
8,000 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

3.  ผ ู ้ เ ร ี ยนสามารถเล ่นและทำ
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 

10. โครงการโภชนาการดี ชีวีมีสุข 
     กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมคุณภาพ
การดำเนินงานให้บริการอาหารว่างและ
อาหารกลางวันของผู้เรียนศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัดอุตรดิตถ์ 
   1. ดำเนินงาน กำหนดวิธีการและ
ติดตามผลการปฏิบัติงานด้าน
โภชนาการ (อาหารว่างและอาหาร
กลางวัน)โดยเน้นที่สถานที่ที่ถูก
สุขลักษณะและคุณภาพทางด้าน
โภชนาการของอาหารและถูกต้องตาม
สุขภิบาลอาหารในโรงเรียน 
     2. จัดรายการอาหารประจำวัน 
และควบคุมการจัดอาหารให้เป็นไปตาม
หลักโภชนาการ 
   3. ควบคุมตรวจสอบคุณภาพอาหาร 
(อาหารว่างและอาหารกลางวันและ
ปริมาณให้เพียงพอ 
     กิจกรรมที่ 2 การเรียนรู้อาหารดีมี
ประโยชน์ 
     1. เผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร ด้าน
โภชนาการ 
     2. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การจัดโภชนาการและความปลอดภัย

1. เพ่ือดำเนินงานโภชนาการ
อย่างเป็นระบบ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
ประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
ถูกหลักโภชนาการ และ
เพียงพอต่อความต้องการ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจในการเลือก
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์  
 

 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียน  รับบริการ ไป - กลับ     
จำนวน  77 คน 
2. ผู้เรียน  รับบริการ หน่วยบริการ 
จำนวน  42 คน  
3. ผู้เรียน  รับบริการที่บ้าน           
จำนวน 31 คน                                
รวม 152 คน  
เชิงคุณภาพ 
1. เพ่ือดำเนินงานโภชนาการอย่าง
เป็นระบบ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ สะอาด 
ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ และ
เพียงพอต่อความต้องการ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ถูกหลักโภชนาการ 

 

เชิงบริมาณ 
      ร้อยละ 80 ผู้เรียนศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์ได้รับบริการ
โภชนาการ บริการอาหาร
กลางวันหรืออาหารเสริมนม
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 งานโภชนาการ
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 
 
2. ร้อยละ 80 ผู้เรียน ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ สะอาด 
ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ 
และเพียงพอต่อความต้องการ 
3. ร้อยละ 80 ผู้เรียนศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัด
อุตรดิตถ์มีความรู้ความเข้าใจ
ในการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ถูกหลักโภชนาการ 

 
-การบันทึกการ
รับบริการอาหาร
กลางวัน 
-การบันทึกการ
รับบริการอาหาร
เสริมนมโรงเรียน 
 
-การประมิน 
สุขภิบาลอาหาร
ในโรงเรียน 
-การรายงานการ
รับบริการอาหาร
กลางวันของ
นักเรียน 
 
 
-การสังเกต
พฤติกรรมการ
เข้าร่วมกิจกรรม
การให้ความรู้
งานโภชนาการ 

 
-แบบบันทึกการรับ
บริการอาหาร
กลางวัน 
-แบบบันทึกการรับ
บริการอาหารเสริม
นมโรงเรียน 
 
-แบบประมินสุขภิ
บาลอาหารใน
โรงเรียน 
-แบบรายงานการ
รับบริการอาหาร
กลางวันของ
นักเรียน 
 
 
-แบบสังเกต
พฤติกรรมการเข้า
ร่วมกิจกรรมการให้
ความรู้งาน
โภชนาการ 

 
2,000 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัด/ประเมินผล 

งบ 
ประมาณ 

ของทรัพย์สินในโรงหุงต้ม โรงประกอบ
อาหาร และโรงอาหาร 
11. โครงการส่งเสริมสุขภาพ ปี
การศึกษา 2565 
    กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมตรวจสุขภาพ
นักเรียน ปีการศึกษา 2565 
    กิจกรรมที่ 2  กิจกรรรมการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและการใช้ยาสามัญ
ประจำบ้านภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 
    กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสถานศึกษา
ปลอดภัย ใส่ใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุ
ยุงลาย เพ่ือป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก 
     กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ครูและบุคลากรปีการศึกษา 2565 

1. เพ่ือให้บริการด้านสุขภาพ
อนามัยของผู้เรียนอย่าง
ต่อเน่ือง 
๒. เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มคีวามรู้
เก่ียวกับการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการใช้ยาสามัญ
ประจำบ้านและสามารถให้
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการฟ้ืนคืนชีพได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนและ
บุคลากรครูมคีวามรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับโรคไข้และ
สามารถป้องกันการป่วย
        ด้วยโรค
ไข้เลือดออกในสถานศึกษา 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนครูและ
บุคลากร ได้รับบริการด้าน
การตรวจสุขภาพอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน  
152  คน  
2. บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน  
71  คน 
รวมทั้งสิ้น   จำนวน  223  คน 
เชิงคุณภาพ  
1. ผู้เรียนได้รับบริการด้านสุขภาพ
อนามัยอย่างต่อเน่ือง 
2. ครูและบุคลากร มคีวามรู้เก่ียวกับ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการใช้
ยาสามัญประจำบ้านและสามารถให้
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการ
ฟ้ืนคืนชีพได้ 
3. ผู้เรียนและบุคลากรครูมคีวามรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับโรคไข้และการ
ป้องกันการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
ในสถานศึกษา 
4. ผู้เรียน ครูและบุคลากร ได้รับ
บริการด้านการตรวจสุขภาพอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80  ผู้เรียนได้รับ
บริการด้านสุขภาพอนามัย
อย่างต่อเน่ือง 
 
2. ร้อยละ 80  ครูและ
บุคลากร ได้รับการตรวจ
สุขภาพ 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความรู้เก่ียวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและการใช้ยา 
2. ร้อยละ 80  ผู้เรียนและ
บุคลากรครูมคีวามรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับโรคไข้เลือดออก 
ในสถานศึกษา 

 
- การบันทึก
ข้อมูลการได้รับ
การตรวจสุขภาพ
ผู้เรียน 
- การบันทึก
ข้อมูลการได้รับ
การตรวจสุขภาพ 
 
- การทดสอบ
ความรู้เก่ียวกับ
การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นฯ 
- การทดสอบ
ความรู้เก่ียวกับ
โรคไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออก 

 
- แบบบันทึกข้อมูล
การได้รับการตรวจ
สุขภาพผู้เรียน 
 
- แบบบันทึกข้อมูล
การได้รับการตรวจ
สุขภาพ 
 
- แบบทดสอบ
ความรู้เก่ียวกับการ
ปฐมพยาบาล
เบื้องต้นฯ 
- แบบทดสอบ
ความรู้เก่ียวกับโรค
ไข้เลือดออก 

 
14,000 
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ส่วนที่ 5 
รายละเอียดงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2565 

 
5.1 โครงการ/งาน/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 
      ๑) กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

ท่ี งาน/โครงการ 
สอดคล้องกลยุทธ์

ศูนย์ฯ ข้อที่ 

สอดคล้อง
มาตรฐานศูนย์ฯ 

มาตรฐานที่ 

แหล่งของเงิน/งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน งบดำเนินงาน งบอื่น ๆ 

๑ งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 3 2 - - - นางสาวรำพึง เทศะ 
๒ งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) 

และเตรียมความพร้อม 
1 1 - - - นางอารีวรรณ  เรือนพิบูลย์

  
๓ งานหน่วยบริการประจำอำเภอ 1 1 - - - นายจารุวัฒน ์ ทองชูใจ  
๔ งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดย

ครอบครัวและชุมชน 
1 1 - - - นางสาวนภางค์ อ้วนอ่อน 

๕ งานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 1 1 - - - นางสาวชนิดา  ทุมสะกะ 
๖ งานแหล่งเรียนรู ้ 1 1 - - - นางสาวชนิดา  ทุมสะกะ 
๗ งานหลักสูตรสถานศึกษา 3 2 - - - นางสาวปฏิมา นาครักษ์ 
๘ งานวิจัยช้ันเรียนและพัฒนานวัตกรรม 1 3 - - - นางสาวเพ็ญแข  โพธิรินทร ์
๙ งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
ส่ิงอำนวย ความสะดวก ส่ือ บริการ  
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 

1 3 - - - นางสาวรัชนก   ยอดยง 
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แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวดัอุตรดิตถ์ 

ท่ี งาน/โครงการ 
สอดคล้องกลยุทธ์

ศูนย์ฯ ข้อที่ 

สอดคล้อง
มาตรฐานศูนย์ฯ 

มาตรฐานที่ 

แหล่งของเงิน/งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน งบดำเนินงาน งบอื่น ๆ 

๑๐ งานศูนย์ข้อมูลและจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ 

4 2 - - - นางสาวเสาวลักษณ์ พุกกะชา 

11 งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล 1 1 - 5,000 - นางสาวพรรษชล ภัทรกุลพงษ ์

12 งานนิเทศ กำกับ ติดตาม  3 2 - - - นางสาวพรนรนิทร์ ทะสม 
13 โครงการศูนย์การศึกษาพิเศษคุณภาพ 1 1 - ๕๙,๘๐๐ - นางอารีวรรณ  เรือนพิบูลย์ 
14 โครงการการจัดมอบคูปองการศึกษา เพื่อ

จัดซื้อส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาแก่
นักเรียนพิการเรียนร่วมปีงบประมาณ 
2565 

1 1 1,738,500 - - นางสาวรัชนก  ยอดยง 

15 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้ 1 3 - 38,000 - นางสาวเพ็ญแข  โพธิรินทร ์
16 โครงการค้นหาเด็กพิการ และช่วยเหลือ

ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 
3 2 - 128,392 - นางสาวรำพึง   เทศะ 

17 โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

1 1 - 17,630 - นางสาวชนิดา ทุมสะกะ 

 1) กิจกรรมวันวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณพระบรมราชินี 

      

 2) กิจกรรมวันไหว้คร ู       
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แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวดัอุตรดิตถ์ 

ท่ี งาน/โครงการ 
สอดคล้องกลยุทธ์

ศูนย์ฯ ข้อที่ 

สอดคล้อง
มาตรฐานศูนย์ฯ 

มาตรฐานที่ 

แหล่งของเงิน/งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน งบดำเนินงาน งบอื่น ๆ 

 3) กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา 

      

 4) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

      

 5) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 
2565 

      

 6) กิจกรรมทัศนศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2565 

      

18. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ 

3 2 - 20,000 - นางสาวเสาวลักษณ์ พุกกะชา 

19. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ 1 1 - 700 - นางสาวชนิดา ทุมสะกะ 
20. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง      นางสาวชนิดา ทุมสะกะ 

รวม 1,738,500 277,282 2,015,782  
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แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวดัอุตรดิตถ์ 

2) กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

ท่ี งาน/โครงการ 
สอดคล้องกลยุทธ์

ศูนย์ฯ ข้อที่ 

สอดคล้อง
มาตรฐานศูนย์ฯ  

มาตรฐานที่ 

แหล่งของเงิน/งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน งบดำเนินงาน งบอื่น ๆ 

1 งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 3 2 - - - นางสาวสุภาวดี  ทองเทศ 
2 งานแผนงานและจัดต้ังงบประมาณ 3 2 - 7,760 - นายสุรชัย   คงเกตุ 
3 งานพัสดุและสินทรัพย์ 3 2 - - - นางสาวสุภาวดี ทองเทศ 
4 งานการเงิน 3 2 - - - นายสุรชัย    คงเกตุ 
5 งานบัญชี  3 2 - - - นางสาวพรวิภา  หมื่นยา 
6 งานระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษ 

(SET) 
3 2 - - - นางสาวสุปราณี  นันตา    

7 งานควบคุมภายใน 3 2 - - - นางพรทิวา  สุดใจ 
8 งานระดมทุนและทรัพยากร 1 1 - - - นายภูชิชย์  ใจภักดี 
9 งานนิเทศ กำกับ ติดตาม 3 2 - - - นางสาวสุภาวดี  ทองเทศ 

รวม - 7,760 -  
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แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวดัอุตรดิตถ์ 

 
3) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

ท่ี งาน/โครงการ 
สอดคล้องกลยุทธ์

ศูนย์ฯ ข้อที่ 

สอดคล้อง
มาตรฐานศูนย์ฯ  

มาตรฐานที่ 

แหล่งของเงิน/งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน งบดำเนินงาน งบอื่น ๆ 

1 งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 3 2 - 1,500 - นายณกรณ์ กันธิยะ  
2 งานสรรหา/งานทะเบียนประวัติบุคลากร/

และงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
3 2 - 8,300 - นางสาวรัชนก ยอดยง  

3 งานพิจารณาความดีความชอบ 3 2 - 2,500 - นายณกรณ์  กันธิยะ 
4 งานวินัยและรักษาวนิัย 3 2 - - - นางสาวรัชนก ยอดยง  
5 งานมาตรฐานวิชาชีพ 

และวิทยฐานะ 
2 2 - ๒,3๐๐ - นายณกรณ์  กันธิยะ 

6 งานสวัสดิการ 2 2 - 17,400 - นายพีระพงศ์  ไชยมงคล 
7 งานฝึกอบรมและพัฒนา 2 3 - - - นางสาวกัญญารัตน์  มณีแกม 

8 งานนิเทศ กำกับ ติดตาม  3 2 - 600 - นายณกรณ์  กันธิยะ  
9 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
2 2 - 23,000 - นางสาวกัญญารัตน์  มณีแกม 

รวม - 55,600 -  
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แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวดัอุตรดิตถ์ 

 
4) กลุ่มบริหารท่ัวไป 
 

ท่ี งาน/โครงการ 
สอดคล้องกลยุทธ์

ศูนย์ฯ ข้อที่ 

สอดคล้อง
มาตรฐานศูนย์ฯ  

มาตรฐานที่ 

แหล่งของเงิน/งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน งบดำเนินงาน งบอื่น ๆ 

1 งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 3 2 - - - นายนฤพนธ์  มั่นถึง   
2 งานธุรการ 3 2 - - - นางสาวมนัญชยา  เชาว์แล่น 

3 งานอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์ 3 2 - - - นายนฤพนธ์  มั่นถึง   
4 งานยานพาหนะ 3 2 - 25,656 - นายนฤพนธ์  มั่นถึง   
5 งานสัมพันธ์ชุมชนเครือข่ายและงาน

ประชาสัมพันธ์ 
4 2 - - - นางสาวนภางค์  อ้วนอ่อน   

6 งานรักษาความปลอดภัย 3 2 - - - นายวุฒิพงศ์  จีนาวุธ   
7 งานโสตทัศนูปกรณ์ 1 1 - 3,000 - นายสิปปนนท์  สุดใจ 
8 งานทุนการศึกษา 4 1 - 3,000 - นางสาวมนัญชยา  เชาว์แล่น   

9 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 4 2 - - - นายนฤพนธ์  มั่นถึง 
10 งานเลขานุการคณะอนุกรรมการการ

ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

4 2 - - - นายนฤพนธ์  มั่นถึง 

11 งานโครงการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์  

3 2 - 20,000 - นายนฤพนธ์  มั่นถึง 

12 งานนิเทศ กำกับ ติดตาม 3 2 - - - นายนฤพนธ์  มั่นถึง   
13 โครงการทุนการศึกษาสำหรับ 4 1 - 2,000 - นางสาวมนัญชยา  เชาว์แล่น   
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แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวดัอุตรดิตถ์ 

ท่ี งาน/โครงการ 
สอดคล้องกลยุทธ์

ศูนย์ฯ ข้อที่ 

สอดคล้อง
มาตรฐานศูนย์ฯ  

มาตรฐานที่ 

แหล่งของเงิน/งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน งบดำเนินงาน งบอื่น ๆ 

เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิ 
คุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565 

14 โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

4 2 - 6,600 - นายนฤพนธ์  มั่นถึง 

15 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัด
อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ  2565 

4 2 - 6,059 - นายนฤพนธ์  มั่นถึง 

16 
 

โครงการฝึกอบรมการป้องกันการระงับ
อัคคีภัย การจัดการความเส่ียง และการ
อพยพฉุกเฉิน ประจำปี 2565 

3 2 - 7,800 - นายวุฒิพงศ์ จีนาวุธ   

17 โครงการโรงเรียนคุณธรรม  
ระดับ 4 ดาว 

3 2 - 17,300 - นางสาวรัชนก  ยอดยง 

รวม - 91,415 -  
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แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวดัอุตรดิตถ์ 

 
5) กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

ท่ี งาน/โครงการ 
สอดคล้องกลยุทธ์

ศูนย์ฯ ข้อที่ 

สอดคล้อง
มาตรฐานศูนย์ฯ  

มาตรฐานที่ 

แหล่งของเงิน/งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน งบดำเนินงาน งบอื่น ๆ 

1 งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 3 2 - - - นางสาวนภางค์  อ้วนอ่อน 
2 งานอนามัย 1 1 - 3,000 - นางสาวนภางค์  อ้วนอ่อน 
3 งานโภชนาการ 1 1 - 2,000 - นางสาวทิวารัศมี  แสนประสี 

4 งานนันทนาการและกีฬา 1 1 - 8,000 - นายภูชิชย์  ใจภักดี 
5 งานห้องสมุด 1 1 - - - นางสาวสุพรรณ จูเปาะ 
6 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  1 1 - - - นางสาวมนัญชยา เชาว์

แล่น 
7 งานนิเทศ กำกับ ติดตาม  3 2 - - - นายภูชิชย์  ใจภักดี 
8 โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 

ประจำปีการศึกษา 2565 
1 1 - 5,500 - นางสาวสุพรรณ จูเปาะ 

9 โครงการหนูน้อยนกักีฬา สู่ฝัน
แข่งขันสเปเชียลโอลิมปิคไทย 

1 1 - 8,000 - นายภูชิชย์  ใจภักดี 

10 โครงการโภชนาการดี ชีวีมีสุข 1 1 - 2,000 - นางสาวทิวารัศมี  แสนประสี 

11 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  
ปีการศึกษา 2565 

1 1 - 14,000 - นางสาวนภางค์ อ้วนอ่อน 

รวม - 42,500 -  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ส่วนที่ 6  
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
เพื่อให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ ์สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565  ได้ก าหนดแนวทางการ 

ด าเนินงานไว้ดังนี้  
 

6.1 การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน โครงการ/งาน/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565 
  1) ปฎิทินการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
 
ท่ี 

 
งาน/โครงการ 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ เม.ย 
65 

พ.ค
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค. 
65 

 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ต.ค. 
65 

พ.ย 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

 งาน              

1 งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ             ครูร าพึง 

2 งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความพร้อม             ครูอารีวรรณ   
3 งานหน่วยบริการประจ าอ าเภอ             ครูจารุวัฒน์ 
4 งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชน             ครูนภางค์ 
5 งานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน             ครูชนิดา 

6 งานแหล่งเรียนรู ้             ครูชนิดา 

7 งานหลักสูตรสถานศึกษา             ครูปฏิมา 
8 งานวิจัยช้ันเรียนและพัฒนานวัตกรรม 

 
  

      
    ครูเพ็ญแข 



แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 
 
ท่ี 

 
งาน/โครงการ 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ เม.ย 
65 

พ.ค
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค. 
65 

 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ต.ค. 
65 

พ.ย 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

9 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 

  
      

    ครูรัชนก 

10 งานศูนย์ข้อมูลและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาส าหรับคนพิการ             ครูเสาวลักษณ ์

11 งานสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการในจังหวัด 

  
      

     

12 งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล             ครูพรรษชล 

13 งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม             ครูพรนรินทร ์

โครงการ 
1 โครงการศูนย์การศึกษาพิเศษคุณภาพ             ครูอารีวรรณ   

2 
โครงการการจัดมอบคูปองการศึกษา เพื่อจัดซื้อส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ 
บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาแก่นักเรียนพิการเรียนร่วม
ปีงบประมาณ 2565 

  
      

    ครูรัชนก   

3 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้             ครูเพ็ญแข 
4 โครงการค้นหาเด็กพิการ และช่วยเหลือทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565             ครูร าพึง 
5 โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565             ครูชนิดา 

 
1) กิจกรรมวันวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณพระบรมราชินี 

  
      

     

 2) กิจกรรมวันไหว้คร ู              

 3) กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาในวันเข้าพรรษาและวัน              
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 
 
ท่ี 

 
งาน/โครงการ 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ เม.ย 
65 

พ.ค
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค. 
65 

 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ต.ค. 
65 

พ.ย 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

อาสาฬหบูชา 
 

 
4) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว 

  
      

     

 5) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2565              

 6) กิจกรรมทัศนศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565              

6 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาส าหรับคน
พิการ 

   
     

    ครูเสาวลักษณ ์

7 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้             ครูชนิดา 

 กิจกรรม              

1 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง              
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

2) ปฎิทินการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ  
 

 
ท่ี 

 
งาน/โครงการ 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ เม.ย 
65 

พ.ค
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค. 
65 

 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ต.ค. 
65 

พ.ย 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

 งาน              

๑ งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ             ครูสุภาวดี   
๒ งานแผนงานและจัดต้ังงบประมาณ             ครูสุรชัย    
๓ งานพัสดุและสินทรัพย์             ครูสุภาวดี  
๔ งานการเงิน             ครูสุรชัย     
๕ งานบัญชี             ครูพรวิภา   
๖ งานระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษ (SET)             ครูสุปรา   
๗ งานควบคุมภายใน             ครูพรทิวา  
๘ งานระดมทุนและทรัพยากร             ครูภูชิชย์   
๙ งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม             ครูสุภาวดี  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 
3) ปฎิทินการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
  
 
ท่ี 

 
 

งาน/โครงการ 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ เม.ย 
65 

พ.ค
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค. 
65 

 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ต.ค. 
65 

พ.ย 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

 งาน              

๑ งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ             ครูณกรณ์  
๒ งานสรรหา/งานทะเบียนประวัติบุคลากร/และงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์             ครูรัชนก  
๓ งานพิจารณาความดีความชอบ             ครูณกรณ์  
๔ งานวินัยและรักษาวนิัย             ครูรัชนก 
๕ งานมาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ             ครูณกรณ์  
๖ งานสวัสดิการ             ครูพีระพงศ์   
๗ งานฝึกอบรมและพัฒนา             ครูกัญญารัตน์  

๘ งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม             ครูณกรณ์   
 โครงการ              

1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา             ครูกัญญารัตน์   
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

4) ปฎิทินการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารท่ัวไป 
 

 
 
ท่ี 

 
 

งาน/โครงการ 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ เม.ย 
65 

พ.ค
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค. 
65 

 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ต.ค. 
65 

พ.ย 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

 งาน              
1 งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ             ครูนฤพนธ์   
๒ งานธุรการ             ครูมนัญชยา  
๓ งานอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์             ครูนฤพนธ์   
๔ งานยานพาหนะ             ครูนฤพนธ์   
๕ งานสัมพันธ์ชุมชนเครือข่ายและงานประชาสัมพันธ์             ครูนภางค์   
๖ งานรักษาความปลอดภัย             ครูวุฒิพงศ์    
๗ งานโสตทัศนูปกรณ์             ครูสิปปนนท์  
๘ งานทุนการศึกษา             ครูมนัญชยา   
๙ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา             ครูนฤพนธ์   

๑๐ งานเลขานุการคณะอนุกรรมการการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  
      

    ครูนฤพนธ์  

๑๑ งานโครงการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์             ครูนฤพนธ์  
๑๒ งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม             ครูนฤพนธ์  
 โครงการ              

๑ โครงการทุนการศึกษาส าหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

  
      

    ครูมนัญชยา  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 
 
ท่ี 

 
 

งาน/โครงการ 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ เม.ย 
65 

พ.ค
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค. 
65 

 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ต.ค. 
65 

พ.ย 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

2 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา             ครูนฤพนธ์  
3 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ

จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ  2565 
  

      
    ครูนฤพนธ์  

4 โครงการฝึกอบรมการป้องกันการระงับอัคคีภัย การจัดการความเส่ียง และ
การอพยพฉุกเฉิน ประจ าปี 2565 

  
      

    ครูวุฒิพงศ์  

5 โครงการโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 4 ดาว             ครูรัชนก 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

5) ปฎิทินการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
 

 
 
ท่ี 

 
 

งาน/โครงการ 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ เม.ย 
65 

พ.ค
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค. 
65 

 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ต.ค. 
65 

พ.ย 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

 งาน              

1 งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ             ครูนภางค์   
2 งานอนามัย             ครูนภางค์   
3 งานโภชนาการ             ครูทิวารัศมี   

4 งานนันทนาการและกีฬา             ครูภูชิชย์   
5 งานห้องสมุด             ครูสุพรรณ  
6 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน             ครมูนัญชยา  
7 งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม             ครูภูชิชย์   
 โครงการ              
1 โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2565             ครูสุพรรณ  
2 โครงการหนูน้อยนกักีฬา สู่ฝันแข่งขันสเปเชียลโอลิมปิคไทย             ครูภูชิชย์   
3 โครงการโภชนาการดี ชีวีมีสุข             ครูทิวารัศมี   

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2565             ครูนภางค์  
 
 
 
 
 

161 



แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

6.2 การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล 

 1) ปฎิทินการนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงาน/โครงการ 

  ๑.๑) กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 
ท่ี 

 
งาน/โครงการ 

ระยะเวลาที่นิเทศ ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ เม.ย 
65 

พ.ค
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค. 
65 

 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ต.ค. 
65 

พ.ย 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

 งาน              

1 งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ             ครูร าพึง 

2 งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความพร้อม             ครูอารีวรรณ   
3 งานหน่วยบริการประจ าอ าเภอ             ครูจารุวัฒน์ 
4 งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชน             ครูนภางค์ 
5 งานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน             ครูชนิดา 

6 งานแหล่งเรียนรู ้             ครูชนิดา 

7 งานหลักสูตรสถานศึกษา             ครูปฏิมา 
8 งานวิจัยช้ันเรียนและพัฒนานวัตกรรม             ครูเพ็ญแข 
9 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
   

  
 

 
     ครูรัชนก 

10 งานศูนย์ข้อมูลและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาส าหรับคนพิการ             ครูเสาวลักษณ ์

11 งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล             ครูพรรษชล 

12 งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 

   
  

 
  

    ครูพรนรินทร ์
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 
 
ท่ี 

 
งาน/โครงการ 

ระยะเวลาที่นิเทศ ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ เม.ย 
65 

พ.ค
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค. 
65 

 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ต.ค. 
65 

พ.ย 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

โครงการ 
1 โครงการศูนย์การศึกษาพิเศษคุณภาพ             ครูอารีวรรณ   

2 
โครงการการจัดมอบคูปองการศึกษา เพื่อจัดซื้อส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ 
บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาแก่นักเรียนพิการเรียนร่วม
ปีงบประมาณ 2565 

   
  

 
  

    ครูรัชนก   

3 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้             ครูเพ็ญแข 
4 โครงการค้นหาเด็กพิการ และช่วยเหลือทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565             ครูร าพึง 
5 โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565             ครูชนิดา 

 
1) กิจกรรมวันวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณพระบรมราชินี 

   
  

 
  

     

 2) กิจกรรมวันไหว้คร ู              

 
3) กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาในวันเข้าพรรษาและวัน
อาสาฬหบูชา 

   
  

 
  

     

 
4) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว 

   
  

 
  

     

 5) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2565              

 6) กิจกรรมทัศนศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565              

6 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาส าหรับคน
พิการ 

   
  

 
  

    ครูเสาวลักษณ ์
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ท่ี 

 
งาน/โครงการ 

ระยะเวลาที่นิเทศ ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ เม.ย 
65 

พ.ค
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค. 
65 

 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ต.ค. 
65 

พ.ย 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

7 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้             ครูชนิดา 

 กิจกรรม              

1 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง             ครูชนิดา 
 

๑.2) กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
ท่ี 

 
งาน/โครงการ 

ระยะเวลาที่นิเทศ ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ เม.ย 
65 

พ.ค
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค. 
65 

 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ต.ค. 
65 

พ.ย 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

 งาน              

๑ งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ             ครูสุภาวดี  
๒ งานแผนงานและจัดต้ังงบประมาณ             ครูสุรชัย    
๓ งานพัสดุและสินทรัพย์             ครูสุภาวดี  
๔ งานการเงิน             ครูสุรชัย     
๕ งานบัญชี             ครูพรวิภา   
๖ งานระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษ (SET)             ครูสุปราณี  
๗ งานควบคุมภายใน             ครูพรทิวา 

๘ งานระดมทุนและทรัพยากร             ครูภูชิชย์   
๙ งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม             ครูสุภาวดี   
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   ๑.3) กลุ่มบริหารงานบุคคล 

  
 
ท่ี 

 
 

งาน/โครงการ 

ระยะเวลาที่นิเทศ ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ เม.ย 
65 

พ.ค
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค. 
65 

 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ต.ค. 
65 

พ.ย 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

 งาน              
 

๑ งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ             ครูณกรณ์  
๒ งานสรรหา/งานทะเบียนประวัติบุคลากร/และงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์             ครูรัชนก  
๓ งานพิจารณาความดีความชอบ             ครูณกรณ์  
๔ งานวินัยและรักษาวนิัย             ครูรัชนก  
๕ งานมาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ             ครูณกรณ์   
๖ งานสวัสดิการ             ครูพีระพงศ์   
๗ งานฝึกอบรมและพัฒนา             ครกูัญญารัตน์   

๘ งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม             ครูณกรณ์   
 โครงการ              

9 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา             ครกูัญญารัตน์   
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๑.4) กลุ่มบริหารท่ัวไป 
 

 
 
ท่ี 

 
 

งาน/โครงการ 

ระยะเวลาที่นิเทศ ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ เม.ย 
65 

พ.ค
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค. 
65 

 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ต.ค. 
65 

พ.ย 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

 งาน              
1 งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ             ครูนฤพนธ์   
๒ งานธุรการ             ครูมนัญชยา   
๓ งานอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์             ครูนฤพนธ์  
๔ งานยานพาหนะ             ครูนฤพนธ์   
๕ งานสัมพันธ์ชุมชนเครือข่ายและงานประชาสัมพันธ์             ครูนภางค์     
๖ งานรักษาความปลอดภัย             ครูวุฒิพงศ์   
๗ งานโสตทัศนูปกรณ์             ครูสิปปนนท์   
๘ งานทุนการศึกษา             ครูมนัญชยา     
๙ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา             ครูนฤพนธ์   

๑๐ งานเลขานุการคณะอนุกรรมการการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  
   

 
  

    ครูนฤพนธ์  

๑๑ งานโครงการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์             ครูนฤพนธ์   
๑๒ งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม             ครูนฤพนธ์   
 โครงการ              

๑ โครงการทุนการศึกษาส าหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

  
   

 
 

     ครมูนัญชยา   
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ท่ี 

 
 

งาน/โครงการ 

ระยะเวลาที่นิเทศ ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ เม.ย 
65 

พ.ค
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค. 
65 

 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ต.ค. 
65 

พ.ย 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

2 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา             ครูนฤพนธ์   
3 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ

จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ  2565 
   

  
 

  
    ครูนฤพนธ์   

4 โครงการฝึกอบรมการป้องกันการระงับอัคคีภัย การจัดการความเส่ียง และ
การอพยพฉุกเฉิน ประจ าปี 2565 

   
  

 
 

     ครูวุฒิพงศ์ 
 

5 โครงการโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 4 ดาว             ครูรัชนก   
 

๑.5) กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

 
 
ท่ี 

 
 

งาน/โครงการ 

ระยะเวลาที่นิเทศ ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ เม.ย 
65 

พ.ค
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค. 
65 

 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ต.ค. 
65 

พ.ย 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

 งาน              

1 งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ             ครูนภางค์   
2 งานอนามัย             ครูนภางค์   
3 งานโภชนาการ             ครทูิวารัศมี   
4 งานนันทนาการและกีฬา             ครูภูชิชย์   
5 งานห้องสมุด             ครูสุพรรณ  
6 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน             ครูมนัญชยา  
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ท่ี 

 
 

งาน/โครงการ 

ระยะเวลาที่นิเทศ ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ เม.ย 
65 

พ.ค
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค. 
65 

 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ต.ค. 
65 

พ.ย 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

7 งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม             ครูภูชิชย์   
 โครงการ              
1 โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2565             ครูสุพรรณ  
2 โครงการหนูน้อยนกักีฬา สู่ฝันแข่งขันสเปเชียลโอลิมปิคไทย             ครูภูชิชย์  
3 โครงการโภชนาการดี ชีวีมีสุข             ครทูิวารัศมี   

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2565             ครูนภางค์ 
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 2)  แบบ ติดตามการด าเนินงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ 

กลยุทธ์ที่......................................................................................... 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะ/ก าหนดแล้วเสร็จ 

ผลงานแต่ละกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเริ่มต้น ระยะสิ้นสุด หน่วย ชื่อผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการ............... 

กิจกรรม 
1.1........................... 
1.2........................... 

     

 
3) แบบติดตามผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ที่ 1....................................................................... ........................... 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลงาน ผลต่าง สารสนเทศทีเ่ก่ียวข้อง 
     
     
     
     
     
 
6.3  การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
                  เมื่อผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน โครงการ/งาน/กิจกรรม เสร็จส้ินทุกกิจกรรมแล้ว จะต้องรายงานผล
การด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบผลส าเร็จท่ีเกิดขึ้น โดยมีตัวอย่างการรายงานโครงการ ดังนี้  
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มฐ 2.3 (1) 

1) แบบรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565 
 

 
แบบรายงานผลการด าเนินงาน กิจกรรม/งาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ 
กลุ่มบริหารงาน................................................................ 

ประจ าปีการศึกษา 2565 
********************************************************************************** 
ค าช้ีแจง : แบบรายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อทราบการด าเนินงานตามโครงการตาม 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2565 จึงขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการ กรอกข้อมูลท่ีตรงตามความเป็นจริง 
สถานะโครงการ/งาน/กิจกรรม  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ  อยู่ระหว่างการด าเนินการ  ด าเนินการเสร็จแล้ว 
 
1. ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม.................................................................................................................. 
2. สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ ...................................................................................................................... 
    สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ................................................................................................................ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ/งาน/กิจกรรม 
 3.1 …………………………………………………………………….................................................................. 
 3.2 ………………………………………………………………………………...................................................... 
4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 ………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
 4.2 ………………………………………………………………………………………..………………………………………  
 4.3 ………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  5.1 .…………………………………………………………………………..……………………………………… 
  5.2 .…………………………………………………………………………..……………………………………… 
 เชิงคุณภาพ 
  5.3 .…………………………………………………………………………..……………………………………… 
  5.4 .…………………………………………………………………………..……………………………………… 
6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ/งาน/กิจกรรม 
 เริ่มต้นต้ังแต่ ....................................... ถึง ................................................ รวม ................. เดือน 
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7. ผลการด าเนินงานตามระยะเวลาของกิจกรรม 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 

เป็นไปตามเวลา ไม่เป็นไปตามเวลา 
ระยะเวลาตามแผน ระยะเวลาท่ีปฏิบัติจริง 

1…………………………  ……../…….…/………. ……../…….…/……….   
2………………………… ……../…….…/………. ……../…….…/……….   
3………………………… ……../…….…/………. ……../…….…/……….   
8. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรม 

กิจกรรมหลัก 
ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมส าคัญ เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย เป้าหมายกิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1…………………………  ……………………………. …………………………….   
2………………………… ……………………………. …………………………….   
3………………………… ……………………………. …………………………….   
 

9. ความส าเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ/งาน/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลความส าเร็จ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ      
1…………………………………      
2………………………………...      
เชิงคุณภาพ      
1…………………………………      
2………………………………...      
10. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 10.1 งบประมาณท้ังหมด ............................ บาท 
 10.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 

ผลการเบิกจ่าย (บาท) 

รวม 
หมาย
เหต ุงบอุดหนุน 

(บาท) 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอกงบประมาณ (บาท) 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสด ุ

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า
วัสด ุ

1           

2           

3           
รวม          
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

11. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขการด าเนินงาน (ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้าน
งบประมาณ ด้านประสานงาน ฯลฯ) 

ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
งานท่ีจะด าเนินต่อหลังจาก 
การด าเนินงานโครงการ 

1………………………………………………. 1………………………………………………. 1………………………………………… 
2………………………………………………. 2………………………………………………. 2………………………………………… 
3………………………………………………. 3………………………………………………. 3………………………………………… 

                                                                        

………………………………………………….. 
        (…………………………………………………) 
              ต าแหน่ง.................................................. 
              ผู้รายงาน 
12. ความคิดเห็นของผู้บริหารตามล าดับชั้น 

 1.ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มงาน........................ 
…………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………….... 
 

                  …………………………………..  
 (…………………………………………………)     

ต าแหน่ง........................ 

2.ความคิดเห็นของหัวหน้างานแผนงานและจัดต้ังงบประมาณ 
................................................................................................ 
.............................................................................................. 
 

      …………………………………..  
  (นายสุรชัย คงเกตุ)  

  ต าแหน่ง  
3.ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการ 
……………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………..... 
 

                  …………………………………..  
        (นางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม)     
รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ 

4.ความคิดเห็นของผู้อ านวยการ 
................................................................................................ 
.............................................................................................. 
……………………………………………………………………….............. 
 

 …………………………………. 
                        (นางจินดา อุ่นทอง)                       

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ภาคผนวก 
-ค าส่ังการปฏิบัติงาน/มอบหมายงาน  
-แบบเสนอโครงการ (ท่ีได้รับการอนุมัติ) 
-เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
-ภาพประกอบ 
-อื่นๆ 
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ส่วนที่ 7 
การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน 

 
 เพื่อให้แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 ประสบผลส าเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้
ก าหนดวิธีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้  
 
 การก ากับ 

1. จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อก ากับขั้นตอน วิธีการ เวลา และผลการด าเนินงานตาม 
แผนกลยุทธ์ 

 2. จัดให้ผู้รับผิดชอบงาน/ โครงการ รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ เพื่อทราบความก้าวหน้าและ
ปัญหาอุปสรรคของงาน 

 
การติดตาม ตรวจสอบ 

 ๑. การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ มีลักษณะ
เป็นการประเมินตนเอง เพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ได้แก่การวางแผน การจัดองค์กร                       
การจัดหาบุคลากร การน าไปปฏิบัติ การควบคุมงาน การจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผล เพื่อ
น าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนางาน โดยมีกระบวนการดังนี้ 
  1.1 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ก าหนดให้มีการ
ติดตาม 3 ระดับ คือ 
   1.1.1 ระดับผู้ปฏิบัติ ให้มีการรายงานความก้าวหน้าตามไตรมาส และสรุปงานเมื่อ
ส้ินสุดโครงการ/งาน/กิจกรรม 
   1.1.2 ระดับหัวหน้าฝ่าย ให้มีการติดตามตรวจสอบการการปฏิบัติงานอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง และรายงานความก้าวหน้า 
   1.1.3 ระดับผู้บริหาร ให้มีการติดตาม ตรวจสอบ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  1.2 การติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีการตรวจสอบระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง คือ 
   1.2.1 ครั้งท่ี 1 ระหว่างเดือน กันยายน - ตุลาคม โดยบุคลากรภายใน 
   1.2.2 ครั้งท่ี 2 ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ร่วมด้วย 
  2. การติดตามตรวจสอบจากภายนอก ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ ์จะได้รับการ
ติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อเป็นการประเมินมาตรฐาน
การจัดการศึกษาตามท่ีของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ ์ก าหนดไว้และรอรับการประเมินจาก
องค์กรภายนอก (สมศ.) 
 
 
 
 
 



๑๗๔ 

 

การประเมิน และรายงาน 
  1. ผู้รับผิดชอบงาน โครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
อุตรดิตถ ์จัดท ารายงาน สรุปผลการด าเนินงานทุกส้ินโครงการ/งาน/กิจกรรม 
  2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดท ารายงานประจ าปี เพื่อรายงานภาพรวม           
การด าเนินงานตามกลยุทธ์ท้ังผลส าเร็จ อุปสรรค ปัญหา และส่ิงท่ีของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
อุตรดิตถจ์ะด าเนินการในปีต่อไป 
  3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดท าสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามแผนกลยุทธ์ เสนอต่อผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 



การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 
................................................................................. 

 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  
ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 แล้ว  ตามมติท่ีประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 ดังกล่าวได้ 
 
  

 
                    (นางนวรัตน์   ทรงเกียรติกุล) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

                     ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
 
 

 
 



 

 
     

 
 
 

ค ำส่ังศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ท่ี 121/๒๕๖5 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

........................................................................................................................................................................ 
ด้วยศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

ของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีกำรพัฒนำมีประสิทธิภำพ  
เกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์จึงอำศัยอ ำนำจตำมค ำส่ังส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ท่ี ๓๔/๒๕๔๖ เรื่องกำรบริหำรงำน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ และโรงเรียน
กำรศึกษำพิเศษ ลงวันท่ี ๘ กรกฎำคม ๒๕๔๖ จึงแต่งต้ังให้บุคลำกรผู้มีรำยช่ือดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
๑. นำงนวรัตน ์  ทรงเกียรติกุล คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ       ประธำน 
๒. นำงจินดำ     อุ่นทอง  ผู้อ ำนวยกำร         รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงมัลลิกำ   กุลพรม  ผู้แทนผู้ปกครอง         กรรมกำร 
๔. นำงสำวรัชนก    ยอดยง  ผู้แทนครู         กรรมกำร 
๕. นำงสำวจำรุวัฒน ์ ทองชูใจ  ครู          กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 มีหน้าที่  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และก ำกับติดตำมคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ แต่ละมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 

๑. นำงจินดำ            อุ่นทอง  ผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวรอยพิมพ์   เจ๊กอร่ำม ครู   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยสุรชัย            คงเกตุ    ครู   กรรมกำร 
๔. นำงสำวรัชนก      ยอดยง   ครู   กรรมกำร 
๕. นำงสำวร ำพึง        เทศะ  ครู   กรรมกำร 
๖. นำยภูชิชย์           ใจภักดี  ครู   กรรมกำร 
๗. นำงสำวชนิดำ       ทุมสะกะ ครู   กรรมกำร 
๘. นำงสำวกำญจนำพร  ค ำแจ้  ครู   กรรมกำร 
๙. นำยนฤพนธ์       มั่นถึง  ครู   กรรมกำร 
๑๐.  นำงสำวปฏิมำ    นำครักษ์ ครู   กรรมกำร 
๑๑. นำงอำรีวรรณ       เรือนพิบูลย์ ครู   กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวทิวำรัศมี     แสนประสี ครู     กรรมกำร 
๑๓. นำยจำรุวัฒน์          ทองชูใจ   ครู       กรรมกำร 



๑๔.  นำงสำวพรนรินทร์   ทะสม   ครู      กรรมกำร 
๑๕.  นำงสำวมนัชญำ      เชำว์แล่น  ครู     กรรมกำร 
๑๖.  นำงสำวพรวิภำ      หมื่นยำ  ครู     กรรมกำร 
๑๗.  นำยสิปปนนท์       สุดใจ  ครู     กรรมกำร 
๑๘.  นำงสำวนภำงค์     อ้วนอ่อน ครู    กรรมกำร 
๑๙.  นำงสำวสุภำวดี      ทองเทศ  ครู     กรรมกำร 
๒๐.  นำยณกรณ์            กันธิยะ  ครู     กรรมกำร 
๒๑.  นำงสำวเสำวลักษณ์  พุกกะชำ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๒๒.  นำงสำวพรรษชล    ภัทรกุลพงษ์ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๒๓.  นำงสำวเพ็ญแข     โพธิรินทร ์ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๒๔.  นำงอธิชำ     ปู่ดี    ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๒๕. นำงสำวมำลีวัลย์    มีพันธ ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร  
๒๖. นำงพรทิวำ          สุดใจ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๒๗. นำยพีระพงศ์ ไชยมงคล ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๒๘. นำงสำวกัญญำรัตน ์  มณีแกม  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๒๙. นำงสำวสุพรรณ    จูเปำะ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๓๐. นำงสำวลักขณำ     จันทร์ฤทธิ์ ครูผู้สอน  กรรมกำร 
๓๑. นำงสำวอรษำ        หมื่นลักษณ์ ครูผู้สอน  กรรมกำร 
๓๒. นำงสำวฉวีวรรณ     วัฒนวงษ์คีรี ครูผู้สอน  กรรมกำร 
๓๓. นำงสำววิไลพร        พวงยะ  ครูผู้สอน  กรรมกำร 
๓๔. นำยองอำจ           เจริญศิลป์ ครูผู้สอน  กรรมกำร 
๓๕. นำงสำวเบญจพร     ยิ้มเยำะ  ครูผู้สอน  กรรมกำร 
๓๖. นำยวุฒิพงศ์           จีนำวุธ  ครูผู้สอน  กรรมกำร 
๓๗. นำงสำวพิมพ์ชนก    อุ่นทอง  ครูผู้สอน  กรรมกำร 
๓๘. นำงสำวพิไลลักษณ์   พรมสุวรรณ ครูผู้สอน  กรรมกำร 
๓๙. นำงสำวพิชญ์นินทร ์  อุน่ทอง  ครูผู้สอน  กรรมกำร 
๔๐. นำงสำวกมลวรรณ   ทิพย์โพ   ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๔๑. นำยธนกร             จันทร์เส็ง ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๔๒. นำงสำวนิชำภัทร     ฝ้ันเต็ม  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๔๓. นำงสำวสุปรำณี  นันตำ  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
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(นำงจินดำ  อุ่นทอง) 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์ 




