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ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 10 ระบุว่า บุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสาหรับบุคคล ซึ่งมีความบกพร่องทางร่ายกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์
สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุกพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่
มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 ได้กาหนดให้ส่วนราชการต้องดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการในแต่ละภารกิจสาหรับเป็นเครื่องมือกากับการทางานไว้ชัดเจน เพื่อจะได้ทราบเปูาหมายของ
ภารกิจนั้นคือสิ่งใด และเจ้าหน้าที่ทุกฝุาย รวมทั้งบุคคลทั่วไปจะได้ทราบว่าระยะเวลาเท่าใด ส่วนราชการจะ
ดาเนินการเรื่องใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด โดยแผนปฏิบัติงานต้องมีรายละเอียดแสดงถึงขั้นตอน ระยะเวลา และ
งบประมาณที่จะต้องใช้ รวมทั้งเปูาหมาย ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ และต้องมีการ
รายงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นด้วย เพื่อให้เป็นไปตามนัยดังกล่าว
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง มีบทบาทหน้าที่ เตรียมความพร้อมบาบัด ฟื้นฟู
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มจนถึงตลอดชีวิตให้กับผู้พิการทั้ง 9 ประเภทความพิการ จัดสื่อสิ่งอานวยความสะดวกและ
บริการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ให้กับโรงเรียนเรียนร่วมในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระยอง ประสานส่งต่อ
เด็กพิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา พ.ศ. 25 6๒ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือกากับการทางาน รวมทั้งข้อมูลในการรายงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละฝุาย
ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาหรับเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดระยอง ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

บทที่ 1 บทนา
- สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
- ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง
- ข้อมูลผู้บริหาร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
-ข้อมูลอาคารสถานที่
-ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
- โครงสร้างหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
- แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาในรอบ ๕ ปี (255๖ – 25๖๐)
- ผลการพัฒนาการนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง
- มาตรฐานและการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง
บทที่ 2 ทิศทางของสถานศึกษา
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
- กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการของศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง
- การดาเนินการตามกลยุทธ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง
บทที่ 3 รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 25๖๒
- รายละเอียดโครงการตามงบประมาณประจาปี
- ปฏิทินการดาเนินงานตามโครงการ
บทที่ 4 การกากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ภาคผนวก
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บทที่ 1
ส่วนนา
1. สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา

ตราสัญญาลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง
รูปเสมาธรรมจักรสีเหลือง วางอยู่เหนือรูปดอกแก้วกัลยา
รูปดอกแก้วกัลยา สีฟูาหม่น กลีบดอก
2 ชั้น ชั้นละ ๕ กลีบ อยู่ภายในวงกลมพื้นสีเขียวแก่
เส้นรอบวงสีเหลือง
อักษรย่อ
ศกศ.รย. หมายถึง
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง
ปรัชญา
ปญฺญาโลกสฺมึปชฺโชโต. ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
คติพจน์
สภาพแวดล้อมดี มีอนามัย ใฝุศึกษา พัฒนาศักยภาพเป็นเลิศ
คาขวัญ
คนพิการต้องได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณค่าสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
สีประจาศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง
สีฟ้า หมายถึง สีแห่งความหวัง ความสุข เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันเปรียบเสมือนคนพิการที่ได้รับการฟื้นฟู พัฒนา
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม
สีเหลืองหมายถึง สีแห่งความสดใสปลอดโปร่ง แสงสว่างเปรียบเสมือนคนพิการที่ได้รับการพัฒนาแล้วเป็นบุคคล
ที่มีคุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติ
ต้นไม้ประจาศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง
ต้นประดู่ปุาหมายถึงความมั่นคง ถาวร แข็งแรง
สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 23/2 หมู่ที่ 4 ตาบลทับมา อาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 บนเนื้อที่ 4 ไร่ 78
ตารางวา สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 038 - 022701 E – mail : Sec_rayong@hotmail.com Website :
http://school.obec.go.th/sp_rayong
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1.1 ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง
กระทรวงศึกษาธิการตระหนัก และเห็นความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาการศึกษาพิเศษให้แก่คน
พิการหรือผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และจิตใจ เพื่อให้คนเหล่านั้นซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาส
ได้รับบริการทางการศึกษาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และสามารถให้บริการได้อย่างกว้างขวางทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพอันเป็นนโยบายการพัฒนาการศึกษาที่สาคัญประการหนึ่งของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะ
จัดการศึกษาให้เกิดความเสมอภาคทั้งเชิงคุณภาพ และรองรับพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.
2534 ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาพิเศษทั้งใน และนอกกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึง
ได้ร่วมมือกันจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาพิเศษด้านคนพิการขึ้น เพื่อเป็นแผนแม่บท ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความ
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2538 สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะได้นาไปเป็น
แนวทางในการจัดทารายละเอียด เป็นแผนงาน โครงการ และงบประมาณต่อไป ซึ่งในแผนดังกล่าวได้กาหนด
นโยบาย และมาตรการด้านบริการว่าจัดให้มีศูนย์ หรือหน่วยให้บริการให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัยความพิการ
ตลอดจนการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่คนพิการทุกวัย ทุกครอบครัว โดยในระยะเร่งด่วนให้กรมสามัญศึกษาจัดตั้ง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ระดับประเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาเขตการศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัด ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2539 สานักงบประมาณจึงได้สนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าครุภัณฑ์ส่วนหนึ่งให้
กรมสามัญศึกษาเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจาเขตการศึกษาจานวน 4 เขตการศึกษา ได้แก่
เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น และเขต
การศึกษาส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อมาในปีงบประมาณ
2540 ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังทั้ง
ทางด้านบุคลากร ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ พร้อมทั้งงบประมาณดาเนินการ และเพิ่มให้อีก
1 เขต
การศึกษา คือ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี
ในปี
2542 กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอมาตรการการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการต่อ
คณะรัฐมนตรี (หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ
0205/4993 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2542) และ
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2542 และได้ลงมติเห็นชอบในหลักการ มาตรการการ
จัดการศึกษาเพื่อคนพิการ และได้ดาเนินการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้อนุมัติให้กรม
สามัญศึกษาเตรียมการจัดตั้งศูนย์การศึกษาเพื่อคนพิการเพิ่มขึ้นอีก 8 แห่ง ใน 8 เขตการศึกษา ได้แก่ เขต
การศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง เขตการศึกษา 5
จังหวัดสุพรรณบุรี เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เขตการศึกษา 11 จังหวัด
นครราชสีมา และเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543 เป็นต้นไป สาหรับการ
จัดอัตรากาลังเข้าปฏิบัติงาน ในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
กระทรวงศึกษาธิการได้เกลี่ยอัตรากาลังของกระทรวงศึกษาธิการเองโดยไม่ขอจัดตั้งอัตราใหม่
นอกจากนี้ ตามมาตรการการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าว จึงได้เห็นชอบกับยุทธศาสตร์การดาเนินงาน และโครงสร้างการบริหารงานการศึกษาเพื่อคนพิการเอาไว้ด้วย
(เป็นโครงสร้างเฉพาะกิจ) โดยกาหนดให้สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาตามร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน สาระสาคัญประการหนึ่งในโครงสร้างการบริการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ คือ ให้มีศูนย์
การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด ทาหน้าที่เป็นศูนย์เตรียมการ นานโยบายไปสู่การปฏิบัติ จัดทาและจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่สถานศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้บริการการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม บาบัด ฟื้นฟู
สมรรถภาพ และดาเนินการระบบส่งต่อ ศูนย์ และชุมชน โดยมีเงื่อนไขในชั้นนี้คือ ให้ศูนย์ศึกษาพิเศษของกรมสามัญ
ศึกษา ใน 24 จังหวัด ทาหน้าที่เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด และจัดเลือกศูนย์อื่นที่เหมาะสมเป็นศูนย์
การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอีก39 จังหวัด
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ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง จึงจัดตั้งขึ้นครั้งแรกอย่างไม่เป็นทางการ ภายในศูนย์
ศึกษาพิเศษ ระยอง เลขที่ 114 หมู่ 1 ตาบลบ้านแลง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมี นายสมพงศ์ พรหมช่วย
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาพิเศษระยอง เป็นผู้ดูแลการจัดตั้ง และได้ประสานงานและทางานร่วมกับสามัญศึกษา
จังหวัดระยอง และได้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2543 อย่างเป็นรูปธรรม และมีคนพิการเข้ารับบริการทั้งภายในศูนย์
และภายนอก ในลักษณะหมุนเวียน ไป – กลับ และตลอดเวลาในการให้บริการ มีคนพิการในเขตพื้นที่มาเข้ารับ
บริการเพิ่มขึ้นตามลาดับ ทั้งการให้บริการภายในศูนย์ฯ และการออกหน่วยให้บริการตามบ้าน สถานศึกษา และ
ตามหน่วยงานอื่นๆ
ปี พ.ศ.
2548 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง ได้รับความอนุเคราะห์จาก สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ในการใช้สถานที่ให้เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง คือ อาคาร
สานักงานการประถมศึกษาอาเภอเมือง (เดิม) ภายในที่ว่าการอาเภอเมือง ซึ่งเป็นอาคารแบบพิเศษสร้างเอง 400
ตารางเมตร อยู่ในเขตชุมชน การคมนาคมขนส่งสะดวก อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครระยอง อยู่ใกล้สถานที่
ราชการหลายแห่ง เช่น ที่ว่าการอาเภอ ไปรษณีย์ กรมที่ดิน สถานีตารวจ ศูนย์ระยองวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิค
ระยอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ฯลฯ แต่ในขณะนี้มีคนพิการมาเข้ารับบริการเพิ่มขึ้นเป็น
จานวนมาก ทาให้สถานที่ที่จากัด ไม่เพียงพอที่จะรองรับคนพิการที่มารับบริการในแต่ละวัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดระยอง ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ได้เสนอขอความอนุเคราะห์
ที่ดินในการก่อสร้างอาคารตามแบบมาตรฐานที่สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษกาหนด ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ได้ให้ความ
อนุเคราะห์เป็นอย่างดี ซึ่งขณะนี้กาลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ ระยอง โดยได้งบสนับสนุนจากสานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นจานวนเงิน 3,749,000 บาท และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นจานวนเงิน
6,275,800 บาท รวมเป็นเงิน 10,024,800 บาท
ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง ได้รับความอนุเคราะห์จากสานักงานธนารักษ์
พื้นที่ระยอง ได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่ราชพัสดุแปลงเลขที่ รย 184 บริเวณแยกทับมา (หลังสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดระยอง) จานวน 3 ไร่ เป็นที่ก่อสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยองแห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่ เลขที่
23/2 หมู่ที่ 4 ตาบลทับมา อาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 บนเนื้อที่ 4 ไร่ 78 ตารางวา สังกัดสานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 038 022701 E – mail : SEC_RAYONGl@hotmail.com Website : http://school.obec.go.th/sp_rayong
ปัจจุบันมีบุคลากรทั้งหมด ๔๗ คน ผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ
นายมานะ ภูมิธิ
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แผนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง
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2.ข้อมูลผู้บริหาร

๒.๑ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษา พิเศษประจาจังหวัดระยอง นายมานะ ภูมิธิ โทรศัพท์ ๐๙๕๙๕๙๘๗๗๗ ,038 - 022701 e–mail : sec_rayong@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท กศ.ม.
บริหารการศึกษาดารงตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน
๒.๒ รองผู้อานวยการศูนย์การศึกษา พิเศษประจาจังหวัดระยอง จานวน 1 คน(ตาแหน่งว่าง)
๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑)
๓.๑ จานวนนักเรียนทั้งหมด ๓๓๐ คน
หมายเหตุ จานวนนักเรียนหมายถึง นักเรียนพิการที่รับบริการใน ศูนย์การศึกษาพิเศษและรับบริการที่บ้าน
๓.๒ จานวนนักเรียนจาแนกตามประเภทความพิการ
ลาดับ

๑.
๒.
๓.
๔.

ประเภทความพิการ

บกพร่องทางการเห็น
บกพร่องทางการได้ยิน
บกพร่องทางสติปัญญา
บกพร่องทางร่างกายหรือ
สุขภาพ
๕.
บกพร่องทางการเรียนรู้
๖.
บกพร่องทางการพูดและภาษา
๗.
บกพร่องทางพฤติกรรมหรือ
อารมณ์
๘.
ออทิสติก
๙.
ความพิการซ้อน
รวมทั้งหมด

บริการในศูนย์
ประ ไปรวม
จา กลับ

บริการนอกศูนย์
ที่
โรง
หน่วย ศูนย์
บ้าน พยาบาล บริการ การ
เรียน

๐
0
0
0

๕
๕
47
29

๕
๕
47
29

2
2
17
13

0
0
0
0

5
8
55
27

0
0
0
0

7
10
72
40

12
15
119
69

0
0
0

0
0
2

0
0
2

0
0
0

0
0
0

0
4
0

0
0
0

0
4
0

0
4
2

25 25 9
4
4 30
117 117 73

0
0
0

16
25
140

0
0
0

0
0
0

หมายเหตุ นักเรียนจาแนกตามประเภทความพิการ หมายถึง นักเรียนพิการที่รับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษและรับบริการที่บ้าน

รวม
รวม

25 50
55 59
213 330
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๓.
ที่
๑
๒
๓
๔

๓ จานวนนักเรียนและสถานศึกษา ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษให้บริการ
รายการ
ห้องเรียนเจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล
ห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก
โรงเรียนจัดการเรียนรวม
อื่นๆ ระบุ......................................
รวม

จานวนนักเรียน/
จานวน
รวม/
คน
โรงเรียนที่
คน
ให้บริการ
ชาย หญิง
๑๑
๒
๑๓
๑
๘๖๔ ๓๕๘ ๑,๒๒๒
๕๓
๑,๒๓๕
๕๔

๓.
๔ จานวนนักเรียนที่ได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ตามระบบคูปองการศึกษา
ที่
สังกัด
๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๓ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จานวนคน
๑,๒๒๒
๓
-

จานวนบาท
๒,๔๔๔,๐๐๐
๖,๐๐๐
-

หมายเหตุ นักเรียนที่ได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามระบบคูปองการศึกษา หมายถึง นักเรียนพิการ
ทุกคนในเขตพื้นที่บริการที่ได้รับการตามระบบคูปองการศึกษา

๓.๕ จานวนผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ............-..............เข้าถึง และได้รับบริการสิ่งอานวยความ
สะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา จานวน..........-...........คน คิดเป็นร้อยละ.........-..............
(ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไม่ได้รับสื่อคูปองการศึกษา)
๓.๖ จานวนผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ...........๓๓๐..............ได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อ
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จานวน.......๑๐............คน คิดเป็นร้อยละ.........๓๐.๐๐..............
๓.๗ อัตราส่วนครู : นักเรียน =คิดตามเกณฑ์ ๑ : ๔ (ครู ๑ คน ต่อ นักเรียน ๔ คน)
- จานวนนักเรียนที่มารับบริการที่ศูนย์ จานวน ๑๑๗ คน
ดังนั้นจะได้ =๑๑๗
๔
= ๒๙ คน
จานวนครูที่ควรมีตามเกณฑ์อัตรากาลัง = ๒๙ คน
จานวนครูที่ขาด
= ๒๙ - ๒๔
= ๕คน
สรุปเกณฑ์อัตรากาลังครูของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง ยังขาดครูจานวน

๕ อัตรา
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หมายเหตุ นับเฉพาะครูให้บริการนักเรียนที่รับบริการในศูนย์และที่บ้าน ต่อ จานวนนักเรียนทั้งหมด (เศษปัดทิ้ง ใช้
เกณฑ์ ๑:๔)
สรุปอัตราส่วนครู : นักเรียน
 ต่ากว่าตามเกณฑ์  เป็นไปตามเกณฑ์ (๑:๔)
 สูงกว่าตามเกณฑ์
๓.๘ จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และนันทนาการ ๑๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓.๙ จานวนหน่วยบริการ ที่ดาเนินการในจังหวัด ๘ หน่วยบริการ
๓.๑๐ จานวนศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการในจังหวัดที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ

_8

๔
ที่
๑

๔. ข้อมูลครูและบุคลากร
.๑ข้าราชการ
วุฒิ
ป.ตรี ป.โท

เมือง

๔๒

๑๔.๘ ปี

ครู คศ.2

/

การศึกษาพิเศษ

สอนเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย
สาธารณะ
ร่างกาย

ชื่อ-ชื่อสกุล

อายุ อายุราชการ

ตาแหน่ง/วิทย
ฐานะ

ป.
เอก

วิชาเอก

๒

นางคณิศร
แสน
นางนภัส

ทอมุด

๔๑

๑๓.๖ ปี

ครู คศ.2

/

การศึกษาพิเศษ

สติปัญญา

๓

นางนันทิชา โสมนาม

41

๑๐.๑ ปี

ครู คศ.2

/

จิตวิทยา

ออทิสติก

๔

นางแสงอรุณ บุญโญ
อุปถัมภ์

๔2

๗.๙ ปี

ครู คศ.๒

/

การบริหาร
การศึกษา

สติปัญญา

๕

นางสาวรักชนก สุด
มุข

32

๓.๑๑ปี

ครู คศ.1

/

นิเทศการเกษตร

ร่างกาย

๖

นายเลิศชัย
ภักดี

34

๓.๑๑ปี

ครู คศ.1

/

เทคโนโลยีการวัด
คุมทาง
อุตสาหกรรม

ออทิสติก

๗

นางสาววาสนา ไกร
สมุทร

34

๓.๑ปี

ครู คศ.1

/

การศึกษาพิเศษ

สติปัญญา

แก้ว

จานวนครั้ง/ชั่วโมง/การพัฒนา/
ปี
อบรมโครงการวิจัยทางการศึกษา
การเรียนรู้ผ่านการมองเห็น
(Visual Strategies)
อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี
พัสดุ
อบรมพัฒนาบุคลากรด้าน
งานวิจัยในรูปแบบ Single
subject design
อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี
พัสดุ
ประชุมทบทวน/ปรับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดระยองเพื่อ
รองรับนโยบายด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
การเรียนรู้ผ่านการมองเห็น
(Visual Strategies)
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๘

นางวิลาสินี เอี้ยง
กุญชร

๙

นางสาวอนุสรา ปัน
ทะเสน
๑๐ นางสาววาทินี ปุา
จันทร์
๑๑ นางสาวศุภณัฎฐ์ รอด
วิลัย
๑๒ นายนรศิษฐ์ฉิมสุด

35

๒.๖ปี

ครู คศ.1

30

๒.๒ปี

ครู คศ.1

24

๑.๘เดือน

49
22

/

กิจกรรมบาบัด

ทุกประเภทความ
พิการ

/

การบัญชี

สติปัญญา

ครูผู้ช่วย

/

การศึกษาพิเศษ

สติปัญญา

๑.๒เดือน

ครูผู้ช่วย

/

พลศึกษา

-

ครูผู้ช่วย

ทุกประเภทความ
พิการ
ทุกประเภทความ
พิการ

กายภาพบาบัด

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ข้าราชการบรรจุใหม่ในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต
อบรมหลักสูตรผู้สอนงาน (Job
Coach)
โครงการเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่รวม
พลังต้านทุจริต
อบรมผู้ให้บริการตามกฏ
กระทรวง

๔.๒ พนักงานราชการ
อายุ

ประสบการณ์
การสอน(ปี)

ป.ตรี

๑ นางสาวกฤตวิษา แว่ว
เสียง
๒ นางสาวลัดดาวัลย์ วิชา
คา
๓ นายชูสง่า ปันพรม

๓๘

๑๖ ปี

/

๓๓

๙ ปี

/

๔๐

๑๐ ปี

/

๔ นางสาวพิไลพร กุลสุทธิ
ไชย

๔๐

๘ ปี

/

ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

วุฒิ
ป.โท

ป.เอก

วิชาเอก
การศึกษาประถม
วัย
การศึกษาพิเศษ
วิทยาศาสตร์การ
กีฬา
การบัญชี

สอนเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย
สาธารณะ
ทุกประเภทความพิการ

จ้างด้วยเงิน
งบบุคลากร

ออทิสติก

งบบุคลากร

ทุกประเภทความพิการ

งบบุคลากร

ออทิสติก

งบบุคลากร
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ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

๕ นางสาวไพบูลย์ นิยม
คุณ
๖ นางสาวสุธาทิพย์ พลภู
เมือง
๗ นายพาหุงทรัพย์ ศรี
สันต์
๘ นางสาวอรสา ภูมิธิ

วุฒิ
ป.โท

อายุ

ประสบการณ์
การสอน(ปี)

ป.ตรี

๔๔

๘ ปี

/

สังคม

๓๓

๖ ปี

/

บริหารทั่วไป

๓๒

๒ ปี

/

๓๒

๒ ปี

/

บริหารธุรกิจแขนง
คอมพิวเตอร์
การศึกษาพิเศษ

ป.เอก

วิชาเอก

สอนเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย
สาธารณะ
สติปัญญา/บกพร่อง
ทางการได้ยิน
ร่างกาย

จ้างด้วยเงิน
งบบุคลากร
งบบุคลากร

ทุกประเภทความพิการ

งบบุคลากร

ออทิสติก

งบบุคลากร

๔.๓ ครูอัตราจ้าง
ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

๑
๒

นางนิศารัตน์ นภาเพชร
นางสาวชรินทร์นา ภูภักดี

๓

นายโชคชัย วงศ์อินตา
(ธุรการ)

๔.๔ ลูกจ้างประจา
-

ไม่มี

ประสบการ
อายุ
ณ์
การสอน(ปี)
44
๗ ปี
๒๖
๑.๖ ปี
๓๐

๕.๖ เดือน

ป.ตรี

วุฒิ
ป.โท

ป.
เอก

วิชาเอก

/
/

ประถมศึกษา
สังคม

/

รัฐประศาสนศาสตร์

สอนเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย
สาธารณะ
ออทิสติก
ทุกประเภทความ
พิการ
ร่างกาย

จ้างด้วยเงิน
งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน
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๔.๕ พี่เลี้ยงเด็กพิการ

๑

นางสาวระวิวรรณ ฤทธิ์ศิลา

ประสบการณ์
วุฒิ
การทางาน ป.ตรี ปวส. ปวช. ม.๖ ม.๓ ป.๖
(ปี)
๓๐
๗ปี
/

๒
๓
๔

นางสาวภัทรวดี ธนะอุดมโชค
นางสาวกนกวรรณโพธิปัทมะ
นางสาวมลิวัลย์ บัวทอง

๔๐
๓๐
40

๗ปี
๓.๖ ปี
๕ ปี

๕
๖
๗

นางพรไพลิน ศรีจันทร์ตา
นางจริยา รอดทอง
นางสาวชนัดดดา นะมะวัณธะ
นะ
นางสาวพจนีย์ สว่าง

45
44
๕๐

5 ปี
๖ ปี
๖ ปี

4๔

๒.๖ ปี

นางสาวกัญญวีร์ จิตรสวัสดิ
รักษา
๑๐ นางสาวอัจฉรา ปานทองดี

3๒

๒.๖ ปี

/

2๖

๑๑ เดือน

/

๑๑ นางสาวแสงฤทัย จั่นฮวบ

2๒

๑.๑ ปี

/

๑๒ นางสาวกัลญา วอนเมือง

4๗

๖ ปี

ที่

๘

ชื่อ-ชื่อสกุล

๙

อา
ยุ

วิชาเอก

/
/
/

การบริหารงาน
บุคคล
/
/
/

/

สุขศึกษา

/

ดูแลเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย
สาธารณะ
ทุกประเภทความ
พิการ
ร่างกาย
ออทิสติก
ออทิสติก
สติปัญญา
ร่างกาย
ทุกประเภทความ
พิการ
ทุกประเภทความ
พิการ
ทุกประเภทความ
พิการ
ทุกประเภทความ
พิการ
ทุกประเภทความ
พิการ
ทุกประเภทความ
พิการ

จ้างด้วยเงิน
งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน
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๑๓ นางสุรีย์พร โสภาปฺุด

ประสบการณ์
วุฒิ
การทางาน ป.ตรี ปวส. ปวช. ม.๖ ม.๓ ป.๖
วิชาเอก
(ปี)
3๗
๘ เดือน
/
พัฒนาสังคม

๑๔ นางธนัญญากะนีจิตร
๑๕ นางสาวอร บาเพ็ญ

2๘
๔๔

๓.๖ ปี
๒ ปี

/

๑๖ นายสาโรจน์ มุกบารุง

๓๒

๑ ปี

/

๑๗ นายศุภรักษ์ บุตรภักดี

๒๖

๒ ปี

/

สังคม

๑๘ นางสาวชิดชนก ใจคุ้มเก่า

๒๖

๖ เดือน

/

ฟิสิกส์ประยุกต์

๑๙ นายกฤษฎา ขึ้นกันกง

๓๐

๓ เดือน

/

พละศึกษา

๒๐ นายปริญญา เงินจัสตุรัส

๒๕

-

/

พละศึกษา

ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

อา
ยุ

/

ดูแลเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย
สาธารณะ
ทุกประเภทความ
พิการ
ทุกประเภทความ
พิการ
ทุกประเภทความ
พิการ
ทุกประเภทความ
พิการ
ทุกประเภทความ
พิการ
ทุกประเภทความ
พิการ
ทุกประเภทความ
พิการ-

จ้างด้วยเงิน
งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน
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๔.๖ ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

ที่
๑
๒
๓
๔

ชื่อ-ชื่อสกุล
นางสาวพรินทร ศรีจันทร์
นางยุพา แสนมหา
นายคารณ รุ่งระจิตร
นางคาแปง กองสิงห์

ประสบการณ์
วุฒิ
การทางาน ป.ตรี ปวส. ปวช. ม.๖ ม.๓ ป.๖
(ปี)
๒๓
๑ปี
/
๔๑
/
๔๖
๓ ปี
/
๔๙
๑ ปี
/
อา
ยุ

วิชาเอก

ดูแลเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย
สาธารณะ
-

จ้างด้วยเงิน
งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน
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๔.๖ จ้างเหมาบริการ - ไม่มี
๕.ข้อมูลอาคารสถานที่
ที่

จานวนที่
-ขาด/+เกิน

สภาพ
การใช้งาน

1
1
1

-

พร้อมใช้งาน
พร้อมใช้งาน
พร้อมใช้งาน

1

1

-

พร้อมใช้งาน

2554
-

1
-

1
-

-

พร้อมใช้งาน
-

1
1
๒

2554
2556
2554

1
1
๒

1
1
๒

-

พร้อมใช้งาน
พร้อมใช้งาน
-

๔.๕ อาคารพยาบาล
1
๔.๖ อาคารพลศึกษา
๔.๗ หอสมุด
๔.๘ บ้านพักครู (แบบแฟลตและหลัง) 1
๔.๙ บ้านพักภารโรง
๔.๑๐ บ้านพักเด็กพิการ
1

2558
2557
2557

1
1
1

พร้อมใช้งาน
1
พร้อมใช้งาน
1
พร้อมใช้งาน
** ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 25๖๐

ประเภท/แบบ

1 อาคารเรียน
1.1 อาคารเรียนแบบ ธาราบาบัด
1.2 อาคารเรียนแบบ ห้องสมุด
1.3 อาคารเรียนแบบ อบจ.
2 อาคารฝึกงาน
๒.๑ อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการ
3 อาคารโรงอาหาร หอประชุม
๓.๑ อาคารโรงอาหาร
๓.๒ อาคาร หอประชุม
4 อาคารประกอบอื่น ๆ
๔.๑ โรงหุงต้ม
๔.๒ เรือนรับรอง
๔.๓ โรงอาบน้าเด็กพิการ
๔.๔ ห้องน้า-ห้องส้วม (หลัง)

จานวน
หน่วย

ปี
งปม.

1
1
1

2554
2555
2555

1
1
1

1

2558

1
-

ควรมี มีแล้ว

เปลี่ยนแปลง
งบประมาณเป็น
อาคารอเนกประสงค์
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๖. ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ – จ่าย)
รายรับ
เงินงบประมาณ
เงินอุดหนุน
เงินงบลงทุน
เงินอื่นๆ (ระบุ) ทุนมูลนิธิคุณพุ่ม
เงินบริจาค
รวมรายรับ

จานวน/บาท
7,437,600.00
2,492,545.00
5,065,100.00
515,000.00
389,600.00
15,899,845.00

รายจ่าย
เงินงบประมาณ
เงินอุดหนุน
เงินงบลงทุน
เงินอื่นๆ (ระบุ) ทุนมูลนิธิคุณพุ่ม
เงินบริจาค
รวมรายจ่าย

จานวน/บาท
7,370,396.00
2,492,545.00
5,065,500.00
515,000.00
361,300.00
15,804,741.00

รายจ่ายเงินงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 9
9.09 ของรายรับ
รายจ่ายเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ
100 ของรายรับ
รายจ่ายเงินงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 99.
90 ของรายรับ
รายจ่ายเงินอื่นๆ ทุนมูลนิธิคุณพุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายรับ
รายจ่ายเงินบริจาค คิดเป็นร้อยละ
92.73 ของรายรับ
รวมรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 9
8.34 ของรายรับ
๗.ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
1. สภาพชุมชนรอบบริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษ บริเวณใกล้เคียงโดยรอบศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้แก่
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ศูนย์อนุบาลชุมชนทับมา ศูนย์ชุมชนทับมา และเทศบาลตาบลทับมา
อาชีพหลักของชุมชน คือ ภาคการเกษตรและลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือเทศกาลผลไม้ประจาปี
2. จังหวัดระยอง มี 8 ลักษณะภูมิศาสตร์จังหวัดระยองมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาในด้าน
ตะวันออก และตอนกลางมีพื้นที่ลาดเชิงเขาและที่ราบระหว่างหุบเขาจนถึงที่ราบลุ่มแม่น้าด้านตะวันออกบรรจบ
กับที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล ด้านทิศตะวันตก ทิศใต้เป็นอ่าวเล็กๆและเกาะต่างๆจังหวัดระยองมีลักษณะภูมิอากาศ
แบบมรสุมเขตร้อนลมทะเลพัดผ่านตลอดปี อากาศอบอุ่นไม่ร้อนจัด บริเวณชายฝั่งทะเลเย็นสบายในฤดูฝนจะมีฝน
ตกชุกระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคมของทุกปี ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,7693.50 มิลลิเมตรอุณหภูมิ
เฉลี่ยสูงสุด 37องศาเซลเซียสและอุณหภูมิเฉลี่ยต่าสุด 22.9องศาเซลเซียส จานวนประชากร 626,402 คน
ชาย 309,014 คน หญิง 317,388 คน จานวนบ้าน 323,056 หลังคา จานวนคนพิการที่จดทะเบียนคน
พิการแล้วจานวน 6,011 คน
3. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีพหลัก คือทาการเกษตร ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 100,000 บาท
4. โอกาสและข้อจากัดของศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนในการบริจาคและให้ความ
อนุเคราะห์จากโรงงานต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานที่ราชการหรือหน่วยงานเอกชน

_16

๘.โครงสร้างหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ภารกิจหลักของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง คือการให้บริการแก่คนพิการ ซึ่งจัดใน
ลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมสาหรับนักเรียนพิการ บาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
ในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นพัฒนาตามศักยภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสามารถดารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข
งานให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนักเรียนพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง
นับเป็นการช่วยเหลือคนพิการที่ต้องทาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ผู้พิการ ได้อย่างถูกต้องตาม
ความต้องการจาเป็นพิเศษของความพิการในแต่ละประเภท เพราะถือเป็นด่านแรก ที่จะช่วยให้ทราบถึง
พัฒนาการของคนพิการ เพื่อที่จะให้บริการในลาดับขั้นตอนต่อไป โดยทั้งนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
ระยอง ได้จัดให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่นักเรียนพิการ โดยมีลาดับขั้นตอนดังนี้
1. Referral Systemการส่งต่อที่การรับเด็กเข้ามาในความดูแลของเรา โดยทั้งนี้ก็มีลาดับขั้นตอนการ
บริการ คือ การสัมภาษณ์ ซักถามประวัติเด็ก ครอบครัว และทาการกรอกข้อมูลบันทึก
ประวัตินั้น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลเป็นพื้นฐานในการประเมินเด็กและช่วยเหลือเด็กในขั้นต่อไป โดยทั้งนี้ ทาง
เจ้าหน้าที่จะแนะนาให้คาปรึกษาในการดูแลผู้พิการไปด้วย
2. Assessment การประเมินทักษะทางด้านต่างๆ ในขั้นตอนนี้ก็จะทาการตรวจสอบประเมินทักษะ
พัฒนาการของผู้พิการว่ามีความสามารถในระดับใด โดยการประเมินทักษะพัฒนาการ 6 ด้าน ได้แก่ ทักษะ
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน ทักษะการพูดและการใช้
ภาษา ทักษะการใช้ปัญญาและการเตรียมความพร้อมทางวิชาการและทักษะทางสังคมเพื่อวางแผน การจัดการ
ศึกษาต่อไป
3. Teachingการสอน/ทากิจกรรม ในขั้นนี้จะเป็นการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
แผนการสอนเฉพาะบุคคล และแผนการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ร่วมกับการฟื้นฟูสมรรถภาพให้ตรงกับความต้องการของเด็ก แต่ละคน
4. Re – assessmentประเมินซ้า ในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการประเมินทักษะพัฒนาการของ ผู้เรียนตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ว่าหลังจากการให้บริการไประยะหนึ่งผู้พิการมีระดับพัฒนาการอยู่ในระดับใด
เพื่อจัดการให้บริการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
5. Transitionการส่งต่อหน่วยงานการศึกษา เมื่อประเมินนักเรียนแล้วพบว่านักเรียนมีระดับ
พัฒนาการที่ดี ผ่านจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ สามารถที่จะเข้าเรียนในระบบโรงเรียนได้แล้ว จึงจัดส่งต่อนักเรียน เข้าสู่
ระบบโรงเรียนทั้งในโรงเรียนเรียนร่วมและโรงเรียนศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการตามระดับพัฒนาการของเด็ก
และตามความต้องการของผู้ปกครอง
โดยทั้งนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง ก็ได้จัดให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่นักเรียน
พิการ โดยมีลาดับขั้นตอน ตั้งแต่การรับสมัครนักเรียน การประเมินความสามารถพื้นฐาน แล้วการจัดนักเรียนเข้า
ชั้นเรียนพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพต่อไป และเมื่อนักเรียนมีความพร้อมในการเข้าสู่โรงเรียนได้แล้ว จึงจัดส่งต่อ
นักเรียนเข้าสู่ระบบโรงเรียนทั้งในโรงเรียนเรียนร่วมและโรงเรียนศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ ตามระดับ
พัฒนาการของเด็กและตามความต้องการของผู้ปกครอง ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง ได้มี
ระบบการให้บริการโดยจัดการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพและเตรียมความพร้อมนักเรียนพิการ ๓ แบบ คือ
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๑. การให้บริการแบบไป-กลับ
๒. การให้บริการตามบ้าน
๓. การให้บริการแก่นักเรียนเรียนร่วม
ศูนย์ฯ จัดให้บริการฟื้นฟูและเตรียมความพร้อม โดยจัดเป็นห้องเรียนพิเศษและมีครูประจาชั้นคอยดูแล
และจัดการเรียนการสอน ปัจจุบันแบ่งเป็นทั้งหมด ๑๗ ห้องเรียน ได้แก่
๑. ห้องออทิสติก ๑
๒. ห้องออทิสติก ๒
๓. ห้องออทิสติก 3
๔. ห้องออทิสติก๔
๕. ห้องสติปัญญา ๑
๖. ห้องสติปัญญา ๒
๗. ห้องสติปัญญา 3
๘. ห้องสติปัญญา ๔
7. ห้องกายภาพบาบัด ๑
8. ห้องกายภาพบาบัด ๒
๙. ห้องกายภาพบาบัด ๓
๑๐.ห้องกายภาพบาบัด ๔
๑๑. ห้องเรียนโปรแกรมพัฒนาทักษะการดารงชีวิต ๑
๑๒. ห้องเรียนโปรแกรมพัฒนาทักษะการดารงชีวิต๒
๑๓. ห้องเรียนโปรแกรมพัฒนาทักษะการดารงชีวิต๓
๑๔. ห้องเรียนโปรแกรมพัฒนาทักษะการดารงชีวิต ๔
๑๕. ห้องเรียนไอที (IT)
1๖. ห้องฝึกพูด 1
1๗. ห้องฝึกพูด 2
โดยทั้งนี้การจัดห้องเรียนขึ้นอยู่กับความสามารถพื้นฐานของนักเรียนพิการ ลักษณะการให้บริการ และ
การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนต่างๆ จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการทุกทักษะการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (Child center) ได้แก่
1. ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่
2. ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
3. ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน
4. ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา
5. ทักษะทางสังคม
6. ทักษะการใช้ปัญญาและการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ
7. ทักษะจาเป็นเฉพาะความพิการ

_18

นอกจากนี้การให้บริการของศูนย์ฯ ยังมีการให้บริการภายนอกอีกด้วย โดยการให้บริการตามบ้าน การ
เยี่ยมบ้านนักเรียนพิการ การทากายภาพบาบัด จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา การจัดหาทุนสนับสนุน การจัดหาโรงเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียนหรือจัดตามความต้องการของ
ผู้ปกครอง การให้ความรู้แก่ครูโรงเรียนเรียนร่วมในการคัดแยกและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียน
พิการ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ให้คาปรึกษา เกี่ยวกับปัญหาเด็กพิเศษแก่หน่วยงานการทางราชการและเอกชนที่มี
ความสนใจเกี่ยวกับเด็กพิเศษอีกด้วย
๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. แหล่งเรียนรู้ภายใน
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุดรักษ์ทะเล AEC
2. ห้องเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
3. สระธาราบาบัด
4. ฟิตเนตเซนเตอร์
5. ห้องดนตรีบาบัด
6. เครื่องเล่นสนาม

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี
486
589
499
1,105
607
460

2. แหล่งเรียนรู้ภายนอก
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑) ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12
๒) ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจาอาเภอทั้ง ๘ อาเภอ
๓) โรงเรียนระยองปัญญานุกูล
๔) โรงเรียนพัทยา ๗
๕) ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
๖) โอเอซิส ซีเวิล์ด จ.จันทบุรี
๗) สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
๘) สวนสนุกดรีมเวิลด์ จังหวัดปทุมธานี

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี
๒
๒,๔๐๐
๑
๑
๑
๑
๑
๑
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10. ผลการดาเนินตามแผนปฏิบัติการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (2555-2559)
จากผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระยะเวลา
5 ปี ตั้งแต่ปี 2555-2559 ของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจาจังหวัดระยองได้ดังนี้
1. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2555
ตามแผนงานกลยุทธ์ระดับองค์กรมี 5 กลยุทธ์ 22 โครงการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
ระยองได้ดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไปจานวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.81 ไม่ได้ดาเนิน
โครงการจานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.18 โครงการส่วนใหญ่ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับดี
ของโครงการทั้งหมด
คาแนะนาหรือข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการนิเทศ
ให้มีการดาเนินการติดตามการทาโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้เป็นระยะและให้
ติดตามเรื่องการสรุปโครงการที่ได้ทาให้เสร็จเรียบร้อย
2. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2556
ตามแผนงานกลยุทธ์ระดับองค์กรมี 5 กลยุทธ์ 27โครงการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
ระยองได้ดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไปจานวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.76 ไม่ได้ดาเนิน
โครงการจานวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.23 โครงการส่วนใหญ่ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับดี
ของโครงการทั้งหมด
คาแนะนาหรือข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการนิเทศ
โครงการมีจานวนมากเกินไป ให้ปรับลดลงและไปเน้นที่กิจกรรมมากขึ้นและให้ติดตามเรื่องการสรุป
โครงการที่ได้ทาสาเร็จเรียบร้อยแล้ว
3. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2557
ตามแผนงานกลยุทธ์ระดับองค์กรมี 5 กลยุทธ์ 20 โครงการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
ระยองได้ดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไปจานวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.00 ไม่ได้ดาเนิน
โครงการจานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.00 โครงการส่วนใหญ่ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับดี
ของโครงการทั้งหมด
ปัญหาและอุปสรรค คือ ไม่มีงบประมาณในการดาเนินงานตามโครงการ และการดาเนินงานตาม
โครงการล่าช้ากว่ากาหนด
คาแนะนาหรือข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการนิเทศ
ในปีงบประมาณ 2557 ให้ปรับลดโครงการและเน้นกิจกรรมเข้าไปในโครงการมากขึ้น เพื่อง่ายต่อการ
สรุปงานและการติดตามการดาเนินงานตามโครงการ
4. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2558
ตามแผนงานกลยุทธ์ระดับองค์กรมี 5 กลยุทธ์ 29 โครงการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
ระยองได้ดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไปจานวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โครงการส่วนใหญ่
ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับดี ของโครงการทั้งหมด
5. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2559
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ตามแผนงานกลยุทธ์ระดับองค์กรมี 5 กลยุทธ์ 37 โครงการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
ระยองได้ดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไปจานวน 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โครงการส่วนใหญ่
ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับดี ของโครงการทั้งหมด
11. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาหรือแนวทางการให้บริการให้การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
11.1 ผลพัฒนาการผู้เรียน
ทักษะที่พัฒนา
กล้ามเนื้อมัดใหญ่
กล้ามเนื้อมัดเล็ก
ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน
รับรู้และแสดงออกทางภาษา
ทางสังคม
สติปัญญาและเตรียมความพร้อมทางวิชาการ
ทักษะจาเป็นอื่นๆ

จานวนผู้เรียน (ร้อยละ) ของผู้เรียนตามระดับคุณภาพ
ที่ประเมิน ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีเยี่ยม
๓๓๐
๑๐๐
๓๓๐
๑๐๐
๓๓๐
๑๐๐
๓๓๐
๑๐๐
๓๓๐
๑๐๐
๓๓๐
๑๐๐
๓๓๐
๑๐๐

๑๑.๒ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประเภทความพิการ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูด
และภาษา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม
และอารมณ์
บุคคลออทิสติก
บุคคลพิการซ้อน
รวม

จานวนผู้เรียน
ทั้งหมด
๑๐
๑๓
๑๐๒
๕๖

ผลประเมิน (ร้อยละ)
ไม่ผ่าน
ผ่าน
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๔

-

-

๒

-

-

๔๑
๒๙
๒๕๗
๑๐๐

-

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
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*หมายเหตุ นักเรียนปรับบ้านและนักเรียนตามบ้านไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
12. มาตรฐานและการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง
1
. บทบาทของผู้บริหาร
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติตามมาตรา
39 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.
2542 ที่ให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหารจัดการ ไปยังคณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยตรงใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณการบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป สรุปพอ
สังเขปได้ดังนี้
การบริหารแผนงานและ
งบประมาณ
1. มีความรู้และเป็นผู้นาด้าน
1. เข้าใจนโยบาย อานาจ
วิชาการ
หน้าที่ และกิจกรรมใน
2. มีความรู้ มีทักษะมีประสบการณ์ หน่วยงาน
ด้านการบริหารงาน
2. มีความรู้ระบบ
3. สามารถใช้ความรู้และ
งบประมาณ
ประสบการณ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 3. เข้าใจระเบียบงานพัสดุ
ได้ทันท่วงที
และการเงิน
4. มีวิสัยทัศน์
4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5. มีความละเอียด
6. ใฝุเรียน ใฝุรู้ มุ่งพัฒนาตนเองอยู่ รอบคอบ
เสมอ
6. มีความสามารถในการ
7. รอบรู้ทางด้านการศึกษา 8.
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 7.
ความรับผิดชอบ
หมั่นตรวจสอบการใช้
9. แสวงหาข้อมูลข่าวสาร
งบประมาณอยู่เสมอ
10. รายงานผลการปฏิบัติงานอย่าง 8. รายงานการเงินอย่าง
เป็นระบบ
เป็นระบบ
11. ใช้นวัตกรรมทางการบริหาร
12. คานึงถึงมาตรฐานวิชาการ
การบริหารงานด้านวิชาการ

การบริหารงานบุคคล

การบริหารงานทั่วไป

1. มีความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ในการ
บริหารงานบุคคล
2. เป็นแบบอย่างที่ดี
3. มีมนุษยสัมพันธ์
4. มีอารมณ์ขัน
5. เป็นนักประชาธิปไตย
6. ประนีประนอม
7. อดทน อดกลั้น
8. เป็นนักพูดที่ดี

1. เป็นนักวางแผนและกาหนด
นโยบายที่ดี
2. เป็นผู้ที่ตัดสินใจและวินิจฉัย
สั่งการที่ดี
3. มีความรู้และบริหารโดยใช้
ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
4. เป็นผู้ที่มีความสามารถใน
การติดต่อสื่อสาร

5. รู้จักมอบอานาจและความ
รับผิดชอบแก่ผู้ที่เหมาะสม
9. มีความสามารถในการ 6. มีความคล่องแคล่ว ว่องไว
ประสานงาน
และตื่นตัวอยู่เสมอ
10. มีความสามารถจูงใจ 7. มีความรับผิดชอบงานสูง ไม่
ให้คนร่วมกันทางาน
ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค
11. กล้าตัดสินใจ
8. กากับ ติดตาม และ
12. มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ประเมินผล

2. บทบาทหน้าที่ของครู
บทบาทสาคัญของครูในการประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง ซึ่ง
ต้องมีการปฏิรูปการสอน เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยบทบาท
หน้าที่สาคัญ 3 ประการ คือ
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2.1 การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ
2.2 การประเมินตนเอง
2.3 การรายงานผลการประเมินตนเอง ซึ่งครูแต่ละคนสามารถกาหนดกระบวนการทางานของ
ตนเองได้ อาจจาแนกเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเรื่องมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรให้เข้าใจ ถ้าเป็นไปได้ควรศึกษาให้ครบทั้งหน่วย
ของการเรียนที่อาจจะกาหนดเป็นภาคเรียนหรือทั้งปีการศึกษา และนามาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่ตนสอนอยู่
ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการสอน ว่าควรจะสอนอย่างไร รวมทั้งจะต้องสามารถกาหนดสิ่งที่จะบรรลุผลหรือ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือพฤติกรรมของนักเรียนที่จะเกิดขึ้นหลังจากได้รับการศึกษา โดยเน้นการจัดกิจกรรมและการใช้
สื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 3 นากระบวนการวิจัยเข้ามาใช้ในการสอนของครู และการเรียนของนักเรียนเพื่อสร้างสรรค์
ความรู้ควบคู่การเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการสอน โดยทางานร่วมกับผู้เรียนหมายความว่า ต้องลดบทบาทการบอกของครูมา
เป็นการทางานร่วมกับผู้เรียน โดยอานวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการเรียนมากขึ้น
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการสอน ว่าสิ่งที่ครูสอนไปนั้นบรรลุตามเปูาหมายที่กาหนดไว้มากน้อยเพียงใด
โดยวัดจากผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พิจารณาเป็นรายบุคคลและรายชั้นเรียน
ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
ขั้นตอนที่ 7 บันทึกสรุปผลการสอน ว่าในคาบหรือทักษะใดมีความสาเร็จ บรรลุตามเปูาหมายมากน้อย
เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคที่ต้องแก้ไขอย่างไร มีคาแนะนาเพื่อจะนาไปปรับปรุงต่อไปอย่างไร โดยบันทึกทุกสิ่ง
ทุกอย่างเอาไว้เป็นหนึ่งหน่วย
บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายใน
คือ การประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วบทบาทหน้
ย
าที่ 3 ประการ คือ
1. การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ
2. การประเมินตนเอง และ
3. การรายงานผลการประเมินตนเอง
ส่วนบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายนอกเป็นบทบาทที่ต่อเนื่องจากการประกันคุณภาพภายใน
อีก 3 ประการ คือ
1. ร่วมจัดทารายงานการศึกษาตนเองของสถานศึกษา
2. รับการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมินภายนอก และ
3. รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายนอกมาดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข
อกจากบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายในแล้วครูจะต้องมีสมรรถนะ คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณครู ในการการทางานซึ่งแยกได้ ดังนี้
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1. สมรรถนะหลัก
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1. ความสามารถในการ
วางแผนการปฏิบัติงาน
1.1 ความรู้ความเข้าใจใน
การวางแผน
1.2การวางแผนการ
ปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ
2. ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
2.1การปฏิบัติงานให้
บรรลุเปูาหมายตามแผน
2.2 ความมุ่งมั่น
กระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน
2.3 การใช้ความคิด
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนางาน
2.4การยึดหลักการ
ประหยัดในการปฏิบัติงาน
2.5 การนานวัตกรรมมา
ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
2.6 การปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงานเพื่อให้
บรรลุเปูาหมาย
3 ผลการปฏิบัติงาน
3.1 ความถูกต้องของผล
การปฏิบัติงาน
3.2 ความครบถ้วน
สมบูรณ์ของผลการ
ปฏิบัติงาน

การบริการที่ดี
1 ความสามารถใน
การสร้างระบบการ
ให้บริการ
1.1 การศึกษาความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ
1.2 การจัดระบบการ
ให้บริการบนพื้นฐาน
ของข้อมูลความ
ต้องการ
2 ความสามารถใน
การให้บริการ
2.1 ความตั้งใจเต็มใจ
และกระตือรือร้นใน
การให้บริการ
2.2 การศึกษาผลการ
ให้บริการเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการ

การพัฒนาตนเอง
1 ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง
1.1 การวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง
1.2 การเลือกวิธีพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับ
จุดเด่นจุดด้อย.
2. ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร
2.1การจับใจความการสรุปจากการอ่านและการ
ฟัง
2.2 ความชัดเจนในการอธิบายและยกตัวอย่าง
2.3 การตั้งคาถามได้ตรงประเด็น
3 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
แสวงหาความรู้
3.1 การจับใจความและการสรุปจากการอ่านและ
การฟัง
3.2 ความชัดเจนในการอธิบายและยกตัวอย่าง
3.3ตั้งคาถามได้ตรงประเด็น
4 ความสามารถในการติดตามความ
เคลื่อนไหวทางวิชาการและวิชาชีพ
4.1 การใช้ Computer เบื้องต้น
4.2การใช้ Internet
4.3 การใช้ e – mail
4.4 การเลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
4.5 การเลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสม
4.6การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน
5 ความสามารถในการประมวลความรู้และนา
ความรู้ไปใช้
5.1การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อ
นาไปใช้พัฒนางาน
5.2การนาและการผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนางาน

การทางานเป็นทีม
1 ความสามารถในการ
วางแผนเพื่อการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม
1.1การมีส่วนร่วมใน
การวางแผนร่วมกับผู้อื่น
1.2 การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
1.3 การยอมรับ
ข้อตกลงของทีมงาน
2 ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
2.1 ความเต็มใจให้
ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน
2.2 ความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของตน
2.3การปฏิบัติตนเป็น
ผู้นาหรือผู้ตามได้
เหมาะสมกับบทบาท
2.4 ความร่วมมือกับ
ทีมงานในการแก้ปัญหา
การปฏิบัติงาน
2.5 การสนับสนุนให้
กาลังใจยกย่องให้เกียรติ
ผู้อื่นในโอกาสที่
เหมาะสม
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2.สมรรถนะประจาครูผู้สอน
การจัดการเรียนรู้

การพัฒนาผู้เรียน

การบริหาร
จัดการชั้นเรียน

1.ความสามารถในการสร้างและ
พัฒนาหลักสูตร
1.1 การดาเนินการสร้าง / พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
ท้องถิ่น.
1.2 การนาหลักสูตรสถานศึกษาหรือ
หลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ให้บรรลุ
จุดประสงค์
1.3 การนาผลการประเมินการจัดการ
เรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร
2 ความสามารถในเนื้อหาทักษะที่
สอน
( ) ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
( ) ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่
( ) ทักษะทางการช่วยเหลือตนเอง
( ) ทักษะทางการพูดและการสื่อสาร
( ) ทักษะทางสังคม
( ) ทักษะการเตรียมความพร้อมทาง
วิชาการ
( ) ทักษะอื่นๆ
3.การใช้สื่อการเรียนรู้นวัตกรรม
เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
4. ความสามารถในการใช้และพัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการเรียนรู้
4.1 การเลือกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้
4.2 การออกแบบและการสร้าง
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการเรียนรู้
4.3 การหาประสิทธิภาพและพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

1 ความ สามารถใน
การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม
1.1การจัดกิจกรรมได้
หลากหลายเหมาะสม
กับธรรมชาติของ
ผู้เรียน 1.2การจัด
หรือสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมได้
สอดคล้องกับแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล(IEP)
2 ความสามารถใน
การพัฒนาทักษะการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน
2.1การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนดูแลตนเองด้าน
สุขภาพกายเพื่อการ
ดารงชีวิตที่ดี
2.2การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข

1 ความ สามารถ
ในการจัด
บรรยากาศการ
เรียนรู้
1.1 การจัด
กิจกรรมหรือ
สนับสนุนให้
นักเรียนกล้าแสดง
ความคิดเห็น
พูดคุยโต้ตอบในสิ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับ
บทเรียน
1.2การจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียน
ปฏิบัติงานร่วมกัน
1.3การจัดมุม
ประสบการณ์และ
สื่อที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
1.4 การจัด
กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เรียนรู้อย่างมี
ความสุข

การวิเคราะห์
สังเคราะห์และการวิจัย

การสร้าง
ความร่วมมือกับ
ชุมชน
1 ความสามารถในการ
1 ความสามารถใน
วิเคราะห์
การนาชุมชนมีส่วน
1.1 การวิเคราะห์สภาพ ร่วมในกิจกรรม
ปัจจุบันปัญหาจุดแข็ง
สถานศึกษา
จุดอ่อนของสถานศึกษา
1.1 การประสานให้
1.2การวิเคราะห์แผนการ ชุมชนมีส่วนร่วมใน
จัดการเรียนรู้
กิจกรรมต่างๆของ
2 ความสามารถในการ
สถานศึกษา
สังเคราะห์
1.2 การจัดกิจกรรม
2.1การจัดทาแผนงาน/
เพื่อผู้ปกครองให้เข้า
โครงการเพื่อการจัดการ มามีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้
จัดกิจกรรมการเรียน
2.2 การบูรณาการความรู้ การสอน
ทั้งภายในและภายนอก
2 ความสามารถใน
2.3 การบูรณาการสาระ การเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ ของชุมชน
วิถีชีวิตประจาวัน.
3 ความสามารถในการ
เขียนเอกสารทางวิชาการ
3.1คู่มือการเรียนการสอน
3.2 ตารา
3.3 หนังสือ
3.4รายงานทางวิชาการ
4. ความสามารถในการ
วิจัย
4.1ความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องตาม
ศักยภาพและความจาเป็น
พิเศษของเด็กแต่ละ
ประเภท
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การจัดการเรียนรู้

การพัฒนาผู้เรียน

การบริหาร
จัดการชั้นเรียน

การวิเคราะห์
สังเคราะห์และการวิจัย

การสร้าง
ความร่วมมือกับ
ชุมชน

การจัดการเรียนรู้
5. ความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
5.1 การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง
5.2การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
วัดผลการเรียนรู้
5.3 การนาผลการประเมินไปใช้
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้

3. ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู
1.ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กาลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์
โดยเสมอหน้า
2.ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงาม ให้เกิดแก่ศิษย์ อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ
3.ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกายวาจา จิตใจ
4.ครูต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญาจิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์
5.ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ให้ศิษย์กระทาการใดๆอันเป็น
การหาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ
6.ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาชีพด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทาง วิทยาการเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองอยู่เสมอ
7.ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพครู 8.ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทาง
สร้างสรรค์
9.ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน
เป็นผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย

3. บทบาทหน้าที่ของนักเรียน
บทบาทหน้าที่ในสถานศึกษา
1.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของสถานศึกษา
1.2 ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง
1.3 ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนสังคม
2.ผู้เรียนมีสุขภาพกายและมีสุขภาพจิตที่ดี
2.1 ผู้เรียนมีสุขภาพดีมีน้าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกาย

บทบาทหน้าที่ในชุมชน
1. นับถือศาสนาและปฏิบัติตามคาสอนของศาสนา
2. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
3. เชื่อฟังพ่อแม่และครูอาจารย์
4. มีวาจาสุภาพอ่อนหวาน
5. มีความกตัญญู
6. เป็นผู้รู้รักการงาน
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ตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย
2.2 ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นและมีสุขภาพดี
.
3. ผู้เรียนมีความใฝุรู้ใฝุเรียน
3.1 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
3.2 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เป็นทีม/กลุ่ม
3.3 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้

7. ต้องต้องมานะบากบั่นในการศึกษา และไม่เกียจคร้าน
8. รู้จักประหยัดและอดออม
9. มีความซื่อสัตย์ และมีน้าใจเป็นนักกีฬา กล้าหาญ
10. ทาตนให้เป็นประโยชน์ รู้จักบาปบุญคุณโทษ
อนุรักษ์หวงแหนสมบัติชาติ

2. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การบริหารแผนงานและ
งบประมาณ
1. มีส่วนร่วมกับ
1.มีส่วนร่วมจัดทาแผนการใช้
สถานศึกษา จัดทา
เงินงบประมาณของ
หลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษา
2 มีส่วนร่วมจัดทา
2.มีส่วนร่วมจัดสรรการใช้
แผนพัฒนาการศึกษา
งบประมาณที่ได้รับจาก
ประจาปีของสถานศึกษา บุคคลภายนอกของ
3 มีส่วนร่วมกาหนด
สถานศึกษา
นโยบายหรือแนวทางการ 3.มีส่วนร่วมติดตามและ
พัฒนาคุณภาพ
รายงานผลการใช้งบประมาณ
สถานศึกษา
ในสถานศึกษา
4 มีส่วนร่วมให้
4.มีส่วนร่วมเป็นกรรมการจัด
ข้อเสนอแนะในการ
ชื้อ-จัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ของ
กาหนดเกณฑ์มาตรฐาน
สถานศึกษา
คุณภาพการศึกษาของ
5.มีส่วนร่วมเป็นกรรมการ
สถานศึกษา
ตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ของ
5 ให้การสนับสนุน
สถานศึกษา
ทุนการศึกษา วิทยากร
6.มีส่วนร่วมเป็นกรรมการ
และแหล่งการเรียนรู้ใน
ควบคุมการก่อสร้างของ
ท้องถิ่นแก่สถานศึกษา
สถานศึกษา
6 มีส่วนร่วมในการจัด
7.มีส่วนร่วมจัดหางบประมาณ
กิจกรรมการเรียนการสอน สนับสนุนสถานศึกษา โดย
ที่สอดคล้องกับความ
ระดมจากชุมชน
ต้องการของ ชุมชน
8.มีส่วนร่วมรักษาความ
7 มีส่วนร่วมในการจัดหา ปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพย์สิน
สื่อการเรียน การสอนที่ ทางราชการของสถานศึกษา
ทันสมัย
9.มีส่วนร่วมเสนอแนะแต่งตั้ง
8 มีส่วนร่วมเป็นวิทยากร เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน
ด้านวิชาการ

การบริหารงานบุคคล

การบริหารทั่วไป

1.มีส่วนร่วมให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การจัดบุคลากรให้
ปฏิบัติงานในส่วน
ต่างๆของสถานศึกษา
2.มีส่วนร่วมพิจารณา
จัดหาวิทยากร
ภายนอกตามความ
ต้องการของ
สถานศึกษา
3.มีส่วนร่วมในการ
จัดหาเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาระบบข้อมูล
บุคลากรของ
สถานศึกษา

1.มีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบรายงานผล
การดาเนินงานประจาปีของสถานศึกษา
ก่อนเสนอต่อสาธารณชน
2.ให้คาปรึกษาแนะนาและสนับสนุนการ
ดาเนินงานในการพัฒนาสถานศึกษา
3.ให้ความร่วมมือเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างสถานศึกษาชุมชน หน่วยงานอื่นๆ
4.มีส่วนร่วมจัดสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาให้ร่มรื่นน่าอยู่
5.ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการพัฒนา
อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เหมาะสม
กับการจัดการเรียนการสอน
6.มีส่วนร่วมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
สถานที่ทากิจกรรมของชุมชน
7.สนับสนุนการบริการด้านสุขภาพและ
อนามัยแก่นักเรียนของสถานศึกษา
8.สนับสนุนให้สถานศึกษาให้มีการ
เผยแพร่ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชนและเป็นศูนย์บริการด้านวิชาการ
9.สนับสนุนกิจกรรมงานบริการต่างๆของ
สถานศึกษาได้แก่ สหกรณ์ แนะแนว
อาหารกลางวัน
10.มีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรม
ประชาธิปไตยทั้งในระดับสถานศึกษาและ
ในระดับท้องถิ่น

4.มีส่วนร่วมวาง
แผนการพัฒนา
บุคลากรของ
สถานศึกษา
5.ร่วมให้ข้อเสนอแนะ
ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรใน
11.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา

สถานศึกษาทางด้านศาสนา ศิลป
วัฒนธรรมในท้องถิ่น
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ด้านวิชาการ
ในการให้ความรู้แก่
นักเรียน
9 มีส่วนร่วมส่งเสริมให้มี
การใช้สื่อ การเรียนการ
สอน อย่างสม่าเสมอ
10 มีส่วนร่วมประเมินผล
การใช้หลักสูตร

การบริหารแผนงานและ
งบประมาณ
การเงินพัสดุ
10.มีส่วนร่วมในการกากับ
ติดตามการทาบัญชีการเงินได้
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

การบริหารงานบุคคล

การบริหารทั่วไป
12.มีส่วนร่วมจัดทาโครงการต่างๆเช่น
การปูองกันสารเสพติด สื่อลามก การ
พนันและการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา
13.มีส่วนร่วมระดมความร่วมมือในชุมชน
เพื่อการจัดการศึกษารวมทั้งการจัดหา
ทุนการศึกษาให้สถานศึกษา
14.มีส่วนร่วมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย
คุณธรรมจริยธรรมและร่วมแก้ไข
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนใน
สถานศึกษา
15.มีส่วนร่วมในการประเมินผลการใช้
อาคารสถานที่เพื่อใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุง
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บทที่ 2 ทิศทางของสถานศึกษา
2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และกลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษา
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง
วิสัยทัศน์
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้คนพิการ บริการด้วยใจ ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วม
วิสัยทัศน์
“ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับคนพิการอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ บริการด้วยใจ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ”
ประเด็นวิสัยทัศน์ย่อย
พันธกิจ
1. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้คนพิการ

1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสาหรับคนพิการใน
ลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI)
และเตรียมความพร้อมสาหรับคนพิการ เพื่อเข้าสู่
ระบบช่วงเชื่อมต่อ
2. พัฒนาหน่วยบริการทางการศึกษาสาหรับคน
พิการ
3. ส่งเสริมสนับสนุนระบบ สื่อ เทคโนโลยี สิ่ง
อานวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลือ
อื่นใด ทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการ
จาเป็นเฉพาะบุคคล

2. บริการด้วยใจ

4. เพิ่มศักยภาพครู บุคลากร ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคน
พิการให้มีความรู้ ความสามารถ ในการดูแล
ช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล

3. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

5. สร้างเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ช่วยเหลือคนพิการ ด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง
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พันธกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสาหรับคนพิการในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และ
เตรียมความพร้อมสาหรับคนพิการ เพื่อเข้าสู่ระบบช่วงเชื่อมต่อ
2. พัฒนาหน่วยบริการทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
3. ส่งเสริมสนับสนุนระบบ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นเฉพาะบุคคล
4. เพิ่มศักยภาพครู บุคลากร ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการให้มีความรู้ ความสามารถ ในการดูแลช่วยเหลือ
และพัฒนาศักยภาพของคนพิการ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6. สร้างเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือคนพิการ ด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง
เป้าประสงค์
1. คนพิการได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
2. คนพิการมีโอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
3. คนพิการได้รับ สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
4 ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้ดูแลคนพิการได้รับการพัฒนา และฝึกอบรมให้มีทักษะในการดูแล
ช่วยเหลือคนพิการ
5. คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนพิการด้านการศึกษา
อัตลักษณ์
ร่าเริง สะอาด สดใส มีความสุข
เอกลักษณ์
บรรยากาศน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้หลากหลาย ชุมชนพรั่งพร้อม
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 2 จัดตั้งและพัฒนาหน่วยบริการทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
กลยุทธ์ที่ 3พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสาหรับคน
พิการ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครู บุคลากร ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการให้มีความรู้ ความสามารถ ในการดูแล
ช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล
กลยุทธ์ที่ 6 ประสานความร่วมมือและระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการ
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2.2การดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง
ตารางสรุปโครงการแบ่งตามโครงสร้างการบริหารงาน
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยองประจาปีงบประมาณ 2561

กลุ่มบริหารงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รวม

จานวนโครงการ
ทั้งหมด
๖
๖
6
๒
2๐

ตอบสนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑,๒,๔,๕
กลยุทธ์ที่ ๕
กลยุทธ์ที่ ๑,๕,๖
กลยุทธ์ที่ ๔

โครงการของกลุ่มบริหารงานวิชาการ
โครงการ

วัตถุประสงค์

1. โครงการ
บริหารงานวิชาการ
ประจาปีการศึกษา
256๒
- งานแผนปฏิบัติ
การและสารสนเทศ
- งานนิเทศติดตาม
ประเมินผล และ
รายงานผล

๑. เพื่อการดาเนินงาน
ของกลุ่มบริหารวิชาการ
มีแนวทางในการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ตาม
ภาระงานในฝุาย
๒. เพื่อนิเทศติดตาม
ประเมินผลการ
ดาเนินงานโครงการใน
กลุ่มบริหารวิชาการ

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
ของโครงการ

สนองกลยุทธ์
ของ
สถานศึกษา

เชิงปริมาณ
กลยุทธ์ที่ ๑
๑. แผนปฏิบัติการ กลุ่ม กลยุทธ์ที่ ๓
บริหารงานวิชาการ
จานวน 1 เล่ม
๒. งาน/โครงการกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ
จานวน ๖ งาน
เชิงคุณภาพ
๑. กลุ่มบริหารวิชาการ
ปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนงาน
และโครงการ ร้อยละ 80
๒. งาน/โครงการกลุ่ม

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
ศูนย์ฯ ระยอง
มาตรฐานที่ ๒
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โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
ของโครงการ

สนองกลยุทธ์
ของ
สถานศึกษา

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
ศูนย์ฯ ระยอง

บริหารวิชาการร้อยละ 80
ดาเนินการประสบ
ผลสาเร็จตามเปูาหมายที่
วางไว้
๓. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจร้อยละ๘๐

๒. โครงการพัฒนา
งานวิชาการภายใน ปี
การศึกษา 256๒
- งานให้บริการ
ช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (EI) และ
เตรียมความพร้อม
- งานบริการ
ช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว (IFSP)
- งานทะเบียน
นักเรียน
- งานวัดผลและ
ประเมินผล
- งานห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้
- งานให้คาปรึกษา
แนะแนว และส่งต่อ

1. เพื่อค้นหาเด็กพิการ
ในจังหวัดระยอง
2. เพื่อจัดทาแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP)
3. เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเด็กพิการ
โดยใช้แผนให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว ( IFSP) เป็น
แนวทางในการดูแล
กระตุ้นพัฒนาการของ
เด็กพิการ
4. พัฒนาทะเบียน
นักเรียนของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดระยองและจัดทา
ทะเบียนนักเรียนให้
ชัดเจนถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน
5. เพื่อให้นักเรียนของ

เชิงปริมาณ
กลยุทธ์ที่ ๑
1. นักเรียนศูนย์การศึกษา กลยุทธ์ที่ 4
พิเศษ ประจาจังหวัด
กลยุทธ์ที่ ๖
ระยอง จานวน 3๕0 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัด
ระยอง
ร้อยละ 80 มีพัฒนาการ
ที่ดีขึ้น ตามการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
(EI)
๒.นักเรียนศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัด
ระยอง
ร้อยละ 80 มีพัฒนาการที่
ดีขึ้น ตามการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
(IFSP)
๓.ข้อมูลนักเรียนพิการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดระยองมี

มาตรฐานที่ ๑
มาตรฐานที่ ๓
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โครงการ

วัตถุประสงค์
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดระยอง มี
การวัดผลและ
ประเมินผล อย่างเป็น
ระบบ ถูกต้อง เที่ยงตรง
แม่นยา มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล ต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ตรงตามศักยภาพของ
ผู้เรียน
6. เพื่อให้ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจาจังหวัด
ระยองมีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนสาหรับเด็กพิการ
7. เพื่อให้บริการในการ
ให้คาปรึกษา แนะแนว
ในการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมต่างๆ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดระยอง
และส่งต่อให้ศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
ของโครงการ
ความถูกต้อง สมบูรณ์
สามารถสืบค้น ได้เป็น
ปัจจุบันอย่างน้อยร้อยละ
80
๔.นักเรียนศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัด
ระยอง มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาที่ถูกต้อง
เที่ยงตรง แม่นยา ตาม
พัฒนาการศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล ร้อยละ
80
๕.ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดระยอง มี
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
จานวน 8 แหล่ง
๖.ผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดระยอง ร้อยละ
80 มีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมต่างๆ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดระยอง และ
ส่งต่อให้ศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น
๗.ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจอย่างน้อย
ร้อยละ 80

สนองกลยุทธ์
ของ
สถานศึกษา

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
ศูนย์ฯ ระยอง
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๓. โครงการพัฒนา
งานวิชาการภายนอก
ปีการศึกษา 256๒
- งานพัฒนา และ
ฝึกอบรมผู้ดูแลคน
พิการ บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
- งานส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการ
เรียนร่วม และการจัด
การศึกษาใน
ห้องเรียนคู่ขนาน
- งานพัฒนาหน่วย
บริการ

๑. เพื่อพัฒนาและ
ฝึกอบรมให้ ครู บุคลากร
และผู้ปกครอง มีความรู้
ความเข้าใจในหลักการ
ดูแลช่วยเหลือ การ
บาบัดฟื้นฟูกระตุ้น
พัฒนาการ ของนักเรียน
๒. เพื่อพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้ความสามารถ
และทักษะในการพัฒนา
สมรรถภาพของเด็ก
นักเรียนได้อย่างเหมะสม
และมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนเพื่อให้นักเรียน
เรียนร่วมได้รับสิทธิและ
โอกาสทางการศึกษาที่
เท่าเทียมกัน ในการ
ได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้ในรูปแบบที่
เหมาะสมอย่างเต็ม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล
๓. เพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานหน่วยบริการ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดระยอง

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
ของโครงการ
เชิงปริมาณ
๑. ครู บุคลากร และ
ผู้ปกครองจานวน ๑๖๘
คน
๒. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน
ที่จัดการเรียนรวม
ตลอดจนนักเรียนใน
โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม
จานวน ๖๙ โรงเรียน
ได้รับการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างทั่วถึงใน
รูปแบบที่เหมาะสมและมี
คุณภาพ
๓. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดระยอง มี
หน่วยบริการ ๗ อาเภอ
เชิงคุณภาพ
๑. ครู บุคลากร และ
ผู้ปกครอง มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักการดูแล
ช่วยเหลือเด็กพิการอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
๒.ครูและบุคลากรทางการ

สนองกลยุทธ์
ของ
สถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑
กลยุทธ์ที่ ๒
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ ๖

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
ศูนย์ฯ ระยอง
มาตรฐานที่ ๑
มาตรฐานที่ ๓
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๔. พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ปี
การศึกษา 256๒

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
ของโครงการ

สนองกลยุทธ์
ของ
สถานศึกษา

ศึกษาในโรงเรียนที่จัดการ
เรียนรวมมีความรู้
ความสามารถในการ
พัฒนาสมรรถภาพของเด็ก
นักเรียนได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนเพื่อให้นักเรียน
เรียนรวมได้รับสิทธิและ
โอกาสทางการศึกษาที่เท่า
เทียมกันในการได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่เหมาะสมอย่าง
เต็มศักยภาพ
๓. หน่วยบริการ จัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้
พิการได้อย่างทั่วถึงตรง
ตามศักยภาพของเด็กแต่
ละบุคคลและประสาน
สัมพันธ์กับหน่วยงานและ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๔. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจร้อยละ๘๐
- เพื่อให้ศูนย์การศึกษา เชิงปริมาณ
กลยุทธ์ที่ ๑
พิเศษ ประจาจังหวัด
- งานระบบประกัน
กลยุทธ์ที่ 4
ระยองมีระบบการ
คุณภาพการศึกษาของ
กลยุทธ์ที่ ๖
ประกันคุณภาพภายในที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
ศูนย์ฯ ระยอง

มาตรฐานที่ ๑
มาตรฐานที่ ๓
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ได้มาตรฐาน
ผ่านการประเมินตนเอง
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี
เยี่ยม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
ของโครงการ

สนองกลยุทธ์
ของ
สถานศึกษา

ประจาจังหวัดระยอง มี ๓
มาตรฐาน
เชิงคุณภาพ
- ในปีการศึกษา 256๒
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดระยอง ผ่าน
การประเมินภายในจากต้น
สังกัด ได้ระดับคุณภาพ ดี
เยี่ยม
เชิงปริมาณ
กลยุทธ์ที่ ๓
- นักเรียนพิการของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดระยองและนักเรียน
ในโรงเรียนเรียนร่วมทุก
สังกัดจานวน 1,692 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้รับสื่อ สิ่ง
อานวยความสะดวก
บริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาได้อย่างทั่วถึง
- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจร้อยละ๘๐
เชิงปริมาณ
กลยุทธ์ที่ ๒
1. เด็กพิการในหน่วย
บริการของศูนย์การศึกษา
พิเศษ

๕. โครงการการ
กระจายสื่อ สิ่ง
อานวยความสะดวก
บริการ และการ
ช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา (คูปอง
การศึกษา)
ปี
การศึกษา ๒๕๖๒

- เพื่อรองรับเงินอุดหนุน
สื่อ สิ่งอานวยความ
สะดวก บริการ และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา ประจาปี
การศึกษา 256๒

๖. พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
(ปรับบ้านเป็น
ห้องเรียน เปลี่ยนพ่อ
แม่เป็นครู)

- เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็ก
พิการแรกเกิดหรือแรก
พบความพิการ ในหน่วย
บริการของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดระยอง 8 หน่วย ประจาจังหวัดระยอง 8

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
ศูนย์ฯ ระยอง

มาตรฐานที่ ๓

มาตรฐานที่ ๑
มาตรฐานที่ ๓
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จานวน 155 คน และ
เด็กพิการในโครงการ
ปรับบ้านเป็นห้องเรียน
เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดระยอง
จานวน 76 คน ด้วยการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม การเตรียมความ
พร้อม การฟื้นฟู
สมรรถภาพ การ
ให้บริการช่วยเหลือ
ครอบครัว
ตามความต้องการจาเป็น
ที่ระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล
อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
ของโครงการ
หน่วย จานวน 155คน
2. เด็กพิการในโครงการ
ปรับบ้านเป็นห้องเรียน
เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดระยอง
จานวน 76 คน
เชิงคุณภาพ
1. หน่วยบริการของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดระยอง จานวน 8
หน่วย มีความพร้อมใน
การให้บริการเด็กพิการ
สามารถดาเนินงานจัดการ
เรียนการสอนให้แก่เด็ก
พิการได้เต็มศักยภาพ
ส่งผลให้เด็กพิการได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เด็กพิการรุนแรงและ
เด็กพิการรับบริการที่บ้าน
ได้รับบริการพัฒนาและ
เตรียมความพร้อมตาม
ความต้องการจาเป็นพิเศษ
ที่ระบุไว้แผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล
อย่างเท่าเทียมเหมาะสม
และมีคุณภาพ จานวน 76
คน
๓. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมี

สนองกลยุทธ์
ของ
สถานศึกษา

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
ศูนย์ฯ ระยอง
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เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
ของโครงการ

สนองกลยุทธ์
ของ
สถานศึกษา

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
ศูนย์ฯ ระยอง

ความพึงพอใจร้อยละ๘๐
โครงการของกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
โครงการ

วัตถุประสงค์

๑. โครงการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 256๒
- งานนิเทศติดตาม
ประเมินผลและรายงาน
ผล

- เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 256๒
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดระยอง

๒. โครงการพัฒนา
ระบบและการ
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน ปีงบประมาณ
256๒

- เพื่อให้คณะครูบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดระยองนา
กระบวนการควบคุมภายใน
ไปใช้ในการปฏิบัติงานกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ

สนองกลยุทธ์
ของสถานศึกษา

เชิงปริมาณ
กลยุทธ์ที่ ๕
- แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 256 ๒จานวน
1 เล่ม
เชิงคุณภาพ
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดระยอง มีแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ
2561ที่นาไปใช้ดาเนินการได้
อย่างมีคุณภาพอย่างน้อยร้อย
ละ 80
-ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจร้อยละ๘๐
เชิงปริมาณ
กลยุทธ์ที่ ๕
- คณะครูบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
ระยอง จานวน ๔๗คน
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรสามารถนา
กระบวนการควบคุมภายในไป
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 80
-ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจร้อยละ๘๐

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
ศูนย์ฯ ระยอง
มาตรฐานที่ ๒

มาตรฐานที่ ๒
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๓. โครงการจัดตั้งคาขอ
งบประมาณปี 2563

- เพื่อให้การขอตั้ง
งบประมาณประจาปี 2563
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดระยอง
เป็นไปตามความขาดแคลน
จาเป็นของศูนย์

๔. โครงการพัฒนางาน
การเงิน บัญชี พัสดุ
ปีงบประมาณ 256๒

๕. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดระยอง

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ

สนองกลยุทธ์
ของสถานศึกษา

เชิงปริมาณ
กลยุทธ์ที่ ๕
- จัดทารายละเอียดคาเสนอ
ขอตั้งงบประมาณ 4 รายการ
(สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุง
ยานพาหนะ ครุภัณฑ์)
เชิงคุณภาพ
- ได้จัดทารายละเอียดคาเสนอ
ขอตั้งงบประมาณ 2563 ทุก
รายการตามความขาดแคลน
และความจาเป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจร้อยละ๘๐
- เพื่อให้การดาเนินงานด้าน เชิงปริมาณ
กลยุทธ์ที่ ๕
พัสดุ การเงิน บัญชี ของ
- การจัดส่งรายงานผลการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา ปฏิบัติงานด้านบัญชี ได้
จังหวัดระยอง มีความถูก
ทันเวลาที่กาหนด คือในวันที่
ต้องตามระเบียบ และ
15 ของเดือนถัดไป ตลอดทั้ง
สามารถส่งรายงานผลการ ปีงบประมาณ 256๒
ปฏิบัติงานด้านบัญชี ส่ง
เชิงคุณภาพ
หน่วยงานต้นสังกัดได้ทัน
- การจัดส่งรายงานผลการ
ตามกาหนดเวลา
ปฏิบัติงานด้านบัญชี
ประจาเดือน ทันตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
คิดเป็น ร้อยละ 100
-ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจร้อยละ๘๐
- เพื่อจัดทาข้อมูล
เชิงปริมาณ
กลยุทธ์ที่ ๕
มี
ข
อ
้
มู
ล
สารสนเทศของกลุ
ม
่
สารสนเทศพื้นฐานและ
บริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงาน
จาเป็นพื้นฐานของศูนย์
เชิงคุณภาพ
การศึกษาพิเศษ ประจา
- ข้อมูลสารสนเทศที่มีความ
จังหวัดระยอง ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็น ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน สามารถนาไปใช้

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
ศูนย์ฯ ระยอง
มาตรฐานที่ ๒

มาตรฐานที่ ๒

มาตรฐานที่ ๒
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ปัจจุบัน
- เพื่อพัฒนางานสารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพนาไปสู่การ
พัฒนาการบริหารการศึกษา
ให้ได้มาตรฐานการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา

๖. การประชุม
คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาสาหรับคน
พิการจังหวัดระยอง

- เพื่อจัดประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริม
การจัดการศึกษาสาหรับคน
พิการ เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปี ๒๕๖๒
- เพื่อสรุปและติดตามผล
การดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี
๒๕๖๑

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ

สนองกลยุทธ์
ของสถานศึกษา

ในการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- งานสารสนเทศเป็นไปตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา
- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจร้อยละ ๙๐
เชิงปริมาณ
กลยุทธ์ที่ ๕
- จังหวัดระยองมีแผนปฏิบัติ
ประจาปี ๒๕๖๒เพื่อการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการ
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 80 ของหน่วยงาน
ทางการศึกษามีการจัดทา
โครงการเพื่อสนับสนุน

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
ศูนย์ฯ ระยอง

มาตรฐานที่ ๒

การศึกษาคนพิการในจังหวัด
ระยอง
- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจร้อยละ ๙๐

โครงการของกลุ่มบริหารงานทั่วไป
โครงการ

วัตถุประสงค์

๑. โครงการพัฒนางาน
บริหารงานทั่วไป
- งานธุรการและสาร
บรรณ
- พัฒนางานสัมพันธ์
ชุมชนเครือข่ายและ

1. เพื่อพัฒนางานธุรการให้
เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว
ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการและ มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาการประสาน
สัมพันธ์กับเครือข่ายชุมชน

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ
เชิงปริมาณ
1.ทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ
ราชการ ทะเบียนคาสั่งและ
บันทึกข้อความ
2. สถานศึกษาสังกัด สศศ.
หน่วยงานทางการศึกษาใน

สนองกลยุทธ์
ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๕

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
ศูนย์ฯ ระยอง
มาตรฐานที่ ๒
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วิเทศสัมพันธ์
- งานแผนปฏิบัติการ
และสารสนเทศ
- งานนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลและรายงาน
ผล

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. เพื่อให้มีกรอบแนวทางใน
การดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ที่ชัดเจน ส่งผลให้
การดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 256 ๒
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
4. เพื่อนิเทศ กากับ ติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน
บริหารงานทั่วไปให้มี
ประสิทธิภาพ

๒. โครงการพัฒนางาน
อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมของศูนย์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ

สนองกลยุทธ์
ของสถานศึกษา

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
ศูนย์ฯ ระยอง

จังหวัดระยอง รวมทั้งส่วน
ราชการและเอกชนจังหวัด
ระยอง จานวน 500 แห่ง
3.แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 256 ๒ และ
สารสนเทศกลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 1 เล่ม
4. มีแผน/ปฏิทินการนิเทศ
กากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินงานบริหารงานทั่วไป
เชิงคุณภาพ
1. การดาเนินงานธุรการและ
สารบรรณเป็นไปอย่างมีระบบ
ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน
และมีประสิทธิภาพสามารถ
ตรวจสอบได้ ร้อยละ 90
2. การประสานสัมพันธ์กับ
เครือข่ายชุมชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน ร้อยละ 80

3. กลุ่มบริหารงานทั่วไปศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดระยอง มีแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ที่นาไปใช้ดาเนินการ
ได้อย่างมีคุณภาพอย่างน้อย
ร้อยละ 80
4. ระบบงานบริหารงานทั่วไป
มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80
๕. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจร้อยละ ๘๐
๑. เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุง เชิงปริมาณ
กลยุทธ์ที่ ๖
พัฒนาอาคารสิ่งก่อสร้างและ ๑. จานวนอาคาร/สิ่งก่อสร้าง
สภาพแวดล้อมให้มีความ
และสภาพแวดล้อมทาง

มาตรฐานที่ ๒
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การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดระยอง
- งานอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม
- งานรักษาความ
ปลอดภัย
- งานยานพาหนะ
- งานโสตทัศนูปกรณ์

วัตถุประสงค์
เหมาะสม มีบรรยากาศ
ที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้
และการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน
๒. เพื่อพัฒนาระบบรักษา
ความปลอดภัย ภายในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดระยอง
๓. เพื่อพัฒนาระบบการ
บริการงานยานพาหนะที่มี
ประสิทธิภาพและการซ่อม
บารุงรักษายานพาหนะให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๔ เพื่อพัฒนาระบบการขอ
ยืมขอใช้ การดูแลรักษา
อุปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์
ให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ
กายภาพภายใน ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดระยองพร้อมใช้งาน
และเหมาะสมเอื้ออานวยต่อ
การเรียนรู้และการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน
๒. มีระบบรักษาความ
ปลอดภัย ภายในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดระยอง จานวน 1
ระบบ
๓. มีระบบการบริการงาน
ยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ
จานวน 1 ระบบ
๔. มียานพาหนะอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน จานวน 2 คัน
๕. มีระบบการขอยืมขอใช้
การดูแลรักษา อุปกรณ์งาน
โสตทัศนูปกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพ จานวน 1
ระบบ
เชิงคุณภาพ
๑. อาคารและสิ่งก่อสร้างและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
พร้อมใช้งานและเหมาะสม
เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้และ
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้แก่ผู้เรียนร้อยละ 90
๒. ระบบรักษาความปลอดภัย
มีความพร้อมและมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 90
๓. ระบบการบริการงาน
ยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ
การซ่อมบารุงรักษา
ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพ

สนองกลยุทธ์
ของสถานศึกษา

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
ศูนย์ฯ ระยอง

_42

โครงการ

วัตถุประสงค์

๓. โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
- งานอาหารและ
โภชนาการ

- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง สามารถดาเนิน
กิจกรรมในการดารงชีวิต
ประจาวันได้อย่างมีความสุข
- เพื่อให้นักเรียนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือและพัฒนา
อย่างเต็มตามศักยภาพ

๔. โครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
- งานระดมทุนและ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
- งานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑. เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา
สาหรับเด็กพิการ ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดระยอง
๒. เพื่อให้ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดระยอง
บริหารจัดการศึกษาได้บรรลุ
ตามมาตรฐานและเปูาหมาย
ที่กาหนด

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ

สนองกลยุทธ์
ของสถานศึกษา

พร้อมใช้งานร้อยละ 90
๔. ระบบการขอยืมขอใช้ การ
ดูแลรักษา อุปกรณ์งาน
โสตทัศนูปกรณ์มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 90
๕.ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจร้อยละ ๙๐
เชิงปริมาณ
กลยุทธ์ที่ ๑
- นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดระยอง จานวน
3๒๕ คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดระยอง มี
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง
2. นักเรียนศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดระยอง
ได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3.ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจร้อยละ ๙๐
เชิงปริมาณ
กลยุทธ์ที่ ๖
๑. หน่วยงาน/องค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนภายใน
จังหวัดระยอง และอื่นๆที่ไป
ขอระดมทุนและทรัพยากร
ทางการศึกษา
๒. ระดมทุนและทรัพยากร
ทางการศึกษา จานวน
500,000 บาท
๓. ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวน 9 คน ประชุมอย่าง

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
ศูนย์ฯ ระยอง

มาตรฐานที่ ๑
มาตรฐานที่ ๓

มาตรฐานที่ ๒
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โครงการ

๕. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจาปี
การศึกษา 256๒

วัตถุประสงค์

- นักเรียนศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดระยอง
ได้รับบริการหนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบนักเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่าง
มีคุณภาพและทั่วถึง

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ

สนองกลยุทธ์
ของสถานศึกษา

น้อยปีละ2 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
๑. นานโยบายเรื่องขอความ
เห็นชอบ แนวทางและ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
ต่างๆของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสู่
การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดระยอง บริหาร
จัดการศึกษาได้บรรลุตาม
มาตรฐานและเป้าหมายที่
กาหนด
๓. ผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจร้อยละ ๙๐
เชิงปริมาณ
กลยุทธ์ที่ ๑
- นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดระยอง จานวน
๑๒๔ คน
เชิงคุณภาพ
- เพื่อให้บริการหนังสือเรียน
กับนักเรียนศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดระยอง
ร้อยละ 100
- เพื่อให้บริการอุปกรณ์การ
เรียนกับนักเรียนศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดระยอง ร้อยละ 100
- เพื่อให้บริการเครื่องแบบ
นักเรียนกับนักเรียนศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดระยอง ร้อยละ 100
- เพื่อให้นักเรียนศูนย์

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
ศูนย์ฯ ระยอง

มาตรฐานที่ ๑
มาตรฐานที่ ๓
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โครงการ

๖. โครงการมอบ
ทุนการศึกษาสาหรับเด็ก
ออทิสติกและเด็กพิการ
ทุกประเภท ในมูลนิธิ
คุณพุ่ม ประจาปี
การศึกษา 256๒

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นทุนสนับสนุน
การศึกษาสาหรับเด็กออทิ
สติกและเด็กพิการประเภท
อื่นๆ ตามพระดาริของ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ

สนองกลยุทธ์
ของสถานศึกษา

การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดระยอง ได้ร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 100
- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจร้อยละ ๑๐๐
เชิงปริมาณ
กลยุทธ์ที่ ๖
- ผู้เข้ารับมอบทุนการศึกษา
สาหรับเด็กออทิสติกและเด็ก
พิการประเภทอื่นๆ จานวน
103 ทุน
เชิงคุณภาพ
- เด็กออทิสติกและเด็กพิการ
ประเภทอื่นๆ ในเขตพื้นที่
จังหวัดระยอง ได้รับ
ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มตาม
พระดาริของทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี
- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจร้อยละ ๙๐

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
ศูนย์ฯ ระยอง

มาตรฐานที่ ๒

โครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการ

วัตถุประสงค์

๑.พัฒนางานบริหาร
บุคคล
- งานแผนปฏิบัติการ
และสารสนเทศ
- งานสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง
- งานทะเบียนประวัติ

- เพื่อเป็นการพัฒนางาน
บริหารบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ

สนองกลยุทธ์
ของสถานศึกษา

เชิงปริมาณ
กลยุทธ์ที่ 4
- งานตามโครงสร้างงานบุคคล
จานวน๔ งาน
เชิงคุณภาพ
- งานตามโครงสร้างกลุ่ม
บริหารงานบุคคล ร้อยละ 90
ได้รับการพัฒนาให้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
ศูนย์ฯ ระยอง
มาตรฐานที่ ๒
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ

สนองกลยุทธ์
ของสถานศึกษา

อย่างต่อเนื่องบรรลุ
วัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ของ
การบริหารงานบุคคล
- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจร้อยละ ๙๐
๒.โครงการพัฒนา
- เพื่อเป็นการพัฒนา
เชิงปริมาณ
กลยุทธ์ที่ 4
ศักยภาพบุคลากรให้
- คณะครู บุคลากร ศูนย์
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี การศึกษาพิเศษ ประจา
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง จังหวัดระยอง จานวน ๔๗ คน
- งานสวัสดิการครูและ
เชิงคุณภาพ
บุคลากรทางการศึกษา
- ครูและบุคลากรศูนย์ฯ ร้อย
-งานวินัยและรักษา
ละ 90 ได้รับการพัฒนา
วินัย
ศักยภาพ ตามเกณฑ์และ
-ขอเครื่องราชอิสริย
คุณสมบัติในแต่ละกิจกรรม
ภรณ์
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
-งานมาตรฐานวิชาชีพ
ประสิทธิภาพ
และวิทยฐานะ
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึง
-งานพิจารณาความดี
พอใจ ร้อยละ 90
ความชอบ

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
ศูนย์ฯ ระยอง

บุคลากร
- งานนิเทศติดตาม
และประเมินผล

มาตรฐานที่ ๒
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บทที่ 3 รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 256๒
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา พ.ศ.256
๒ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
ระยอง รายละเอียดโครงการตามงบประมาณรายจ่าย / การจัดสรร
จาแนกงบรายจ่ายปีการศึกษา : บาท
ผลผลิต/กิจกรรม

งบ
งบ
งบดาเนินงาน
บุคลากร
ลงทุน

รวม
โครงการของกลุ่มบริหารงานวิชาการ
1. โครงการบริหารงานวิชาการ
ประจาปีการศึกษา 256๒
- งานแผนปฏิบัติการและ
สารสนเทศ
- งานนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผล
๒. โครงการพัฒนางานวิชาการ
ภายใน ปีการศึกษา 256๒
- งานให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (EI) และเตรียมความ
พร้อม
- งานบริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว (IFSP)
- งานทะเบียนนักเรียน
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้
- งานให้คาปรึกษา แนะแนว
และส่งต่อ
๓. โครงการพัฒนางานวิชาการ
ภายนอก ปีการศึกษา 256๒
- งานพัฒนา และฝึกอบรม
ผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

๑,๓๑๕,9๒๒

-

๒,5๕๑,๐๖0

๑๐,000

-

-

-

๑๐๐,000

-

-

-

117,400

-

-

-

หมาย
เหตุ
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จาแนกงบรายจ่ายปีการศึกษา : บาท
ผลผลิต/กิจกรรม
รวม
เกี่ยวข้อง
- งานส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการเรียนร่วม และการจัด
การศึกษาในห้องเรียนคู่ขนาน
- งานพัฒนาหน่วยบริการ
๔. โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 256๒

งบ
งบ
งบดาเนินงาน
บุคลากร
ลงทุน

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

-

๑,๓๑๕,9๒๒

-

๒,5๕๑,๐๖0

-

1๐,000

-

-

-

-

2,450,000

-

-

103,950

-

-

-

๕. โครงการการกระจายสื่อ สิ่ง
อานวยความสะดวกบริการ
และการช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา (คูปองการศึกษา)ปี
การศึกษา ๒๕๖๒
๖. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ (ปรับบ้านเป็น
ห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู)
โครงการของกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
๑. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ 256
๒
๕,000
- งานนิเทศประเมินผลและ
รายงานผล
๒. โครงการพัฒนาระบบและ
การประเมินผลการควบคุม
๕,๐๐๐
ภายใน ปีงบประมาณ 256๒
๓. โครงการจัดตั้งคาขอ
๓,000
งบประมาณปี 2563

-

หมาย
เหตุ
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จาแนกงบรายจ่ายปีการศึกษา : บาท
ผลผลิต/กิจกรรม

งบ
งบ
งบดาเนินงาน
บุคลากร
ลงทุน

รวม
๔. โครงการพัฒนางานการเงิน
บัญชี พัสดุ ปีงบประมาณ 256
๒
๕. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดระยอง
๖. โครงการการประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
จังหวัดระยอง
โครงการของกลุ่มบริหารงานทั่วไป
๑. โครงการพัฒนางาน
บริหารงานทั่วไป
- งานธุรการและสารบรรณ
- พัฒนางานสัมพันธ์ชุมชน
เครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์
- งานแผนปฏิบัติการและ
สารสนเทศ
- งานนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลและรายงานผล
๒. โครงการพัฒนางานอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อมของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดระยอง
- งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม
- งานรักษาความปลอดภัย
- งานยานพาหนะ

-

๑,๓๑๕,9๒๒

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

-

๒,5๕๑,๐๖0

21,500

-

-

-

200,000

-

-

-

๑๕,๐00

๓,000

46,012

หมาย
เหตุ
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จาแนกงบรายจ่ายปีการศึกษา : บาท
ผลผลิต/กิจกรรม
รวม
- งานโสตทัศนูปกรณ์
๓. โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
- งานอาหารและโภชนาการ
๔. โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน
- งานระดมทุนและทรัพยากร
เพื่อการศึกษา
- งานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี
การศึกษา 256๒
๖. โครงการมอบทุนการศึกษา
สาหรับเด็กออทิสติกและเด็ก
พิการทุกประเภท ในมูลนิธิคุณ
พุ่ม ประจาปีการศึกษา 256๒

งบ
งบ
งบดาเนินงาน
บุคลากร
ลงทุน

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

-

๑,๓๑๕,9๒๒

-

๒,5๕๑,๐๖0

-

603,060

-

-

-

-

30,000

-

-

-

-

-

-

10๑,๐๖๐

-

-

10,000

-

-

-

๔,๐00

-

-

-

โครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๑. โครงการพัฒนางานบริหาร
บุคคล

หมาย
เหตุ
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จาแนกงบรายจ่ายปีการศึกษา : บาท
ผลผลิต/กิจกรรม
รวม
- งานแผนปฏิบัติการและ
สารสนเทศ
- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
- งานทะเบียนประวัติ
บุคลากร
- งานนิเทศติดตามและ
ประเมินผล
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
- งานสวัสดิการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
- งานวินัยและรักษาวินัย
-ขอเครื่องราชอิสริยภรณ์
- งานมาตรฐานวิชาชีพและ
วิทยฐานะ
- งานพิจารณาความดี
ความชอบ

งบ
งบ
งบดาเนินงาน
บุคลากร
ลงทุน

งบเงิน
อุดหนุน

-

๑,๓๑๕,9๒๒

-

๒,5๕๑,๐๖0

-

29,000

-

-

งบ
รายจ่าย
อื่น

-

หมาย
เหตุ
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ปฏิทินการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 256๒

โครงการ/งาน/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการบริหารงานวิชาการ ประจาปี
การศึกษา 256๒
- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
- งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ผล

พ.ศ. 256๑
ต.ค

โครงการของกลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางนภัส ทอมุด

๒. โครงการพัฒนางานวิชาการภายใน ปี
การศึกษา 256๒
- งานให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
(EI) และเตรียมความพร้อม
- งานบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว นางสาววาทินี ปุา
(IFSP)
จันทร์
- งานทะเบียนนักเรียน
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
- งานให้คาปรึกษา แนะแนว และส่งต่อ
๓. โครงการพัฒนางานวิชาการภายน อก
ปีการศึกษา 256๒
- งานพัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ
นางนภัส ทอมุด
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
- งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียน
ร่วม และการจัดการศึกษาในห้องเรียน

แผนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. 256๒

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

พ.ศ. 256๓
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค
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โครงการ/งาน/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

๔. โครงการ พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 256๒

พ.ศ. 256๑
ต.ค

คู่ขนาน
- งานพัฒนาหน่วยบริการ
นางนภัส ทอมุด

๕. โครงการการกระจายสื่อ สิ่งอานวย
นายชูสง่า ปันพรม
ความสะดวกบริการ และการช่วยเหลืออื่น
ใดทางการศึกษา (คูปองการศึกษา) ปี
การศึกษา ๒๕๖๒
๖. โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัด
นางสาววาสนา ไกร
การศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ (ปรับ สมุทร
บ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู)

โครงการของกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
๑. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี นายโชคชัย วงศ์อินตา
งบประมาณ 256๒
- งานนิเทศติดตามประเมินผลและ
รายงานผล
๒. โครงการพัฒนาระบบและการ
นางนันทิชา โสมนาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ 256๒
๓. โครงการ จัดตั้งคาของบประมาณปี
นางสาวรักชนก สุดมุข
2563

แผนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. 256๒

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

พ.ศ. 256๓
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค
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โครงการ/งาน/กิจกรรม
๔. โครงการ พัฒนางานการเงิน บัญชี
พัสดุ ปีงบประมาณ 256๒

ผู้รับผิดชอบ

พ.ศ. 256๑
ต.ค

นางสาวอนุสราปันทะ
เสน

๕. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ นางสาวรักชนก สุดมุข
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง
๖. โครงการการประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
นางนันทิชา โสมนาม
จังหวัดระยอง

โครงการของกลุ่มบริหารงานทั่วไป
๑. โครงการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการและสารบรรณ
นางคณิศร เมืองแสน.
- พัฒนางานสัมพันธ์ชุมชนเครือข่ายและ
วิเทศสัมพันธ์
- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
- งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล
๒. โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดระยอง
นายโชคชัย วงศ์อินตา
- งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
- งานรักษาความปลอดภัย
- งานยานพาหนะ
- งานโสตทัศนูปกรณ์

แผนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. 256๒

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

พ.ศ. 256๓
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค
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โครงการ/งาน/กิจกรรม
๓. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- งานอาหารและโภชนาการ

ผู้รับผิดชอบ

๔. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาค นางวิลาสินี เอี้ยงกุญชร
ส่วน
- งานระดมทุนและทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
- งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด นายนรศิษฐ์ฉิมสุด
การศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา
256๒
๖. โครงการมอบทุนการศึกษาสาหรับเด็ก
ออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท ใน
นางคณิศร เมืองแสน
มูลนิธิคุณพุ่ม ประจาปีการศึกษา 256๒

โครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๑. โครงการพัฒนางานบริหารบุคคล
- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
- งานทะเบียนประวัติบุคลากร
- งานนิเทศติดตามและประเมินผล

พ.ศ. 256๑
ต.ค

นางสาวสุธาทิพย์ พลภู
เมือง

นางแสงอรุณ บุญโญ
อุปถัมภ์

แผนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. 256๒

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

พ.ศ. 256๓
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค
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โครงการ/งาน/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

๒. โครงการ พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
- งานสวัสดิการครูและบุคลากรทางการ นางแสงอรุณ บุญโญ
อุปถัมภ์
ศึกษา
-งานวินัยและรักษาวินัย
-ขอเครื่องราชอิสริยภรณ์
-งานมาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ
-งานพิจารณาความดีความชอบ

พ.ศ. 256๑
ต.ค

พ.ย

ธ.ค
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แผนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. 256๒
ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

พ.ศ. 256๓
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค
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บทที่ 4
การกากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
การจัดทาแผนปฏิบัติการ เป็นเครื่องมือสาคัญในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ ของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจาจังหวัดระยอง การดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบาย
ของสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงกาหนดปัจจัยความสาเร็จและกระบวนการนา
แผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. การจัดสรรทรัพยากร เพื่อการขับเคลื่อนปฏิทินแผนการปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 256๒
แบ่งเป็น
1.1 งบประมาณจากสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามความจาเป็นพื้นฐานของ
สถานศึกษา และนโยบายที่จัดสรรมาให้กาหนดกิจกรรมตามเปูาประสงค์
1.2 งบประมาณจากการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ขององค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ตามที่เสนอขอโครงการ เพื่อให้สอดคล้องตามความจาเป็นพิเศษของเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดระยอง
1.3 งบประมาณจากโครงการสนับสนุนจากรัฐบาลการจัดการศึกษา โดยไม่เสืยค่าใช้จ่าย 15
ปี จัดสรรตามเกณฑ์ของสานักงบประมาณของสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษกาหนด
2. การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
2.1 สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ และเปูาหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
2.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อดาเนินงาน กิจกรรม ตามปฏิทินแผนปฏิบัติการที่
กาหนด
2.3 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยติดตามความก้าวหน้าประจาปี ประเมินผลระยะครึ่งปี และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
2.4 สรุปผลการดาเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3. ปัจจัยความสาเร็จ
3.1 การทางานแบบมีส่วนร่วม ที่เอื้อต่อการพัฒนา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้
บรรลุตามเปูาประสงค์และเปูาหมายของหน่วยงาน
3.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นระบบโปร่งใส ตรวจสอบได้
3.3 เชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างบุคคลทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรที่ขัดเจน
3.4 การบริหารจัดการมีความชัดเจนทุกภาคส่วน ยึดหลักธรรมาภิบาล
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ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณให้คานึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด
สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น ของสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยได้ดาเนินงานต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน และการคลัง

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง

ภาพกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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คาสั่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง
ที่ ๑๖๒/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ได้กาหนดจุดมุ่งหมายและหลักการสาคัญในการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ ๖ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาดังนั้น เพื่อให้
การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ดาเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ดาเนินการบริหารงบประมาณงบ
เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปตาม
หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัวจัดสรรให้สถานศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์สูงสุดใน
การพัฒนาผู้เรียน
ดังนั้น
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยองจึงได้มีการวางแผนการจัดการศึกษา จัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๒ โดยมีการระดมความคิดเห็นขอเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรวมดาเนินการวางแผนการจัดการศึกษาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีได้ดาเนินการจัดทาโครงการแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อกาหนด
โครงการและวางแผนการจัดทาโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อให้สอดคล้องตามโครงการที่วางไว้ใน แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ระยะเวลา ๕ ปี จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ ให้คาแนะนาปรึกษาเสนอแนะแนวทาง และอานวยความ
สะดวกในการดาเนินงานให้กับทุกฝ่าย ประกอบด้วย
๑. นายมานะ ภูมิธิ ประธานกรรมการ
๒. นางคณิศร
เมืองแสน
กรรมการ
๓. นางนภัส ทอมุด
กรรมการ
๔. นางแสงอรุณ
บุญโญอุปถัมภ์
กรรมการ

๕. นางนันทิชา โสมนาม
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน มีหน้าที่ ประชุมชี้แจง วางแผนการดาเนินงานตามแผนที่กาหนดให้
เรียบร้อย และจัดหาสถานที่ในการดาเนินงานตามกิจกรรม ประกอบด้วย
๑. นางนันทิชา โสมนาม
ประธานกรรมการ
๒. นางคณิศร
เมืองแสน
กรรมการ
๓. นางนภัส ทอมุด กรรมการ

๔. นางแสงอรุณ
บุญโญอุปถัมภ์
กรรมการ
๕. นายโชคชัย วงศ์อินตา
กรรมการและเลขานุการ
๓. คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ประกอบด้วย
๓.๑ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
๑. นางนภัส ทอมุด ประธาน
กรรมการ
๒. นางสาววาสนา ไกรสมุทร กรรมการ
๓. นางสาวศุภณัฏฐ์ รอดวิลัย กรรมการ
๔. นางสาวลัดดาวัลย์ วิชาคา
กรรมการ
๕. นายชูง่า ปันพรม กรรมการ
๖. นายพาหุงทรัพย์ สีสันต์ กรรมการ
๗. นางสาววาทินี ป่าจันทร์ กรรมการและเลขานุการ
๓.๒ กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
๑. นางนันทิชา โสมนาม ประธาน
กรรมการ
๒. นางสาวรักชนก สุดมุข กรรมการ
๓. นางสาวพิไลพร กุลสุทธิไชย
กรรมการ
๔. นายโชคชัย วงศ์อินตา กรรมการ
๕. นางสาวอนุสรา ปันทะเสน กรรมการและเลขานุการ
๓.๓ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
๑. นางคณิศร เมืองแสน ประธาน
กรรมการ
๒. นางวิลาสินี เอี้ยงกุญชร กรรมการ
๓. นายนรศิษฐ์ ฉิมสุด กรรมการ

๔. นางสาวสุธาทิพย์
พลภูเมือง กรรมการและเลขานุการ
๓.๔ กลุ่มบริหารงานบุคคล
๑. นางแสงอรุณ บุญโญอุปถัมภ์ ประธาน
๒. นางสาวอรสา ภูมิธิ กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ

มีหน้าที่ ดังนี้

๑. สรุปผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๒. นาผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค หาวิธีแก้ไขพัฒนาในการดาเนินงานของแต่ละ
โครงการให้พัฒนายิ่งขึ้นไป โดยการปรับเพิ่มลดโครงการตามความเหมาะสม
๓. จัดทาแผนงาน/โครงการ ของฝ่าย/งาน ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๒ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔ สอดคล้องนโยบา ยแผน
ยุทธศาสตร์หลักของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง
๔. จัดทารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ฉบับร่าง

๕. นาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาลงความเห็นชอบ
๖. จัดทารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เผยแพร่ต่อสาธารณชน
ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้บังเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(
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