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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  

 
 
 

กลยุทธ์ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
ตอบสนอง
มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 เข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการปรับบ้านเป็น
ห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็น
ครู ปีงบประมาณ 2562 
 
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนวัสดุ
เพ่ือจัดท าอุปกรณ์ในการ
เตรียมความพร้อมให้กับเด็ก
พิการที่รับบริการที่บ้านตาม
ความจ าเป็นพิเศษ 
 
กิจกรรมที่ 2 จัดท าค่ายพ่อ
แม่ผู้ปกครองเด็กพิการที่รับ
บริการที่บ้าน และชุมชน 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้(Day 
Camp) 
 
 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ           
เด็กแรกเกิดหรือแรกพบ
ความพิการ  อายุแรกเกิด – 
8 ปี  ด้วยการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  การ
เตรียมความพร้อม  การ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ          
การให้บริการช่วยเหลือ
ครอบครัวตามความจ าเป็นที่
ระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะครอบครัว
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

2. เพ่ือขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้เด็กพิการได้รับ
สิทธิและโอกาสที่เท่าเทียม
กันในการได้รับบริการ  สื่อ  
สิ่งอ านวยความสะดวกทาง
การศึกษาในรูปแบบที่
เหมาะสม   

1. วางแผนจัดท าและเสนอ
โครงการ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ 

3. จัดท า/จัดหา สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ในการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาศักยภาพ
ให้กับเด็กพิการที่รับบริการ
ที่บ้าน 

4. ตรวจสอบและประเมินผล
ระหว่างจัดกิจกรรม 

5. รายงานสรุปผลการจัด
โครงการ 

 

1.เด็กพิการที่รับบริการที่
บ้าน ได้รับการพัฒนา
และเตรียมความพร้อม
และเตรียมความพร้อม
เพ่ือเข้ารับการศึกษาตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล
ได้อย่างมีคุณภาพ        
ร้อยละ 100 

2. ครอบครัวเด็กพิการ 
ได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในการช่วยเหลือดูแลบุตร
หลานตามความต้องการ
จ าเป็นพิเศษได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
และเหมาะสม ร้อยละ 
100 

 

มตฐ.ที่ 3 

โครงการประสบผลส าเร็จดีเด่น 
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กลยุทธ์ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
ตอบสนอง
มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 เข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
(ต่อ) 

โครงการพัฒนาหน่วย
บริการ 
กิจกรรมที ่1 เยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
กิจกรรมที ่2 ปรับสภาพ     
แวดล้อมห้องเรียน 
กิจกรรมที ่3 นิเทศ ติดตาม 
การด าเนินงานหน่วยบริการ 

1. เพ่ือพัฒนาหน่วยบริการของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษให้มี
ความพร้อมในการให้บริการ 

2. เพ่ือพัฒนาเด็กพิการในพ้ืนที่
ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

เป้าหมาย 
 หน่วยบริการฯ 6 แห่ง 

1. วางแผนจัดท าและเสนอ
โครงการ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ 

3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. ตรวจสอบและประเมินผล

ระหว่างจัดกิจกรรม 
5. สรุปและรายงานผล        

การด าเนินโครงการ 

- เด็กพิการที่รับบริการที่
หน่วยบริการได้รับการ
พัฒนา ร้อยละ 100 

มตฐ.ที่ 3 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพ่ือให้ผู้เรียนมีมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ส าหรับ 
เด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุม 
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อรายการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

1. เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ในรายการพ้ืนฐาน                 
ให้นักเรียนทุกคนมีความ
พร้อมที่จะได้รับการศึกษา        
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

1. จัดท าและเสนอโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงานโครงการ 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. ตรวจสอบ และประเมินผล

การด าเนินงาน 
5. สรุปและรายงานผล         

การด าเนินงานโครงการ 
 

1. นักเรียนได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษาในรายการ
พ้ืนฐาน ส าหรับค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 
และค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ร้อยละ 100 

2. นักเรียน สามารถพัฒนา
ตนเองได้ตามศักยภาพ 
และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
ร้อยละ 91.64 

 

มตฐ.ที่ 1,3 
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กลยุทธ์ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
ตอบสนอง
มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพ่ือให้ผู้เรียนมีมาตรฐาน 
(ต่อ) 

3. ผู้เรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือตามความ
แตกต่างอย่างทั่วถึง           
ร้อยละ 100 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้จัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาบุคลากร            
ปีการศึกษา 2562 

1.เพ่ือสร้างเสริมให้ครูและ
บุคลากรใหม่ได้มีความรู้ 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรน าคุณธรรม 
จริยธรรม มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

3. เพ่ือส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
ของครูและบุคลากร 

4. เพื่อสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การปฏิบัติงาน
สามารถน ามาปรับใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1. วางแผนจัดท าและเสนอ
โครงการ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ 

3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. ตรวจสอบ และประเมินผล

การด าเนินงาน 
5. สรุปและรายงานผล         

การด าเนินงานโครงการ 
 

1. บุคลากรใหม่ได้รับการ
สอนงานให้มีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 

2. ครูและบุคลากร เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ร้อยละ 90 

3. ครูและบุคลากร เข้ารับ
การส่งเสริมดูแลสุขภาพ
ร้อยละ 90 

4. ครูและบุคลากร เข้าร่วม
กิจกรรม Knowledge 
Sharing (ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการท างาน)
ร้อยละ 100 

 

มตฐ.ที่ 2 
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กลยุทธ์ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
ตอบสนอง
มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้จัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ต่อ) 

โครงการอบรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 

1.เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการ PLC 

2.เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถ
พัฒนาวิชาชีพและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทางแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาโดย
ใช้กระบวนการ  PLC 

1. จัดท าและเสนอโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงานโครงการ 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. ตรวจสอบ และประเมินผล

การด าเนินงาน 
5. สรุปและรายงานผล         

การด าเนินงานโครงการ 
 

- ครูและบุคลากรได้รับ
พัฒนาวิชาชีพและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ  PLC ร้อยละ 
90 

 
 

มตฐ.ที่ 2 

กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษา
อย่างทั่วถึงขยายโอกาส
และสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
 

โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
กิจกรรมที ่1  กิจกรรมเยี่ยม
บ้านนักเรียน 
 
กิจกรรมที ่2 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “ให้ความรู้
ผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้เด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ” 

1. เพ่ือให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

2. เพ่ือให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน
ทุกคนและน าข้อมูลระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครู ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 

 

1. จัดท าและเสนอโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงานโครงการ 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. ตรวจสอบ และประเมินผล

การด าเนินงาน 
5. สรุปและรายงานผล         

การด าเนินงานโครงการ 
 

1. ศูนย์การศึกษาพิเศษมี
การจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพ             
และครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน ในระดับดี 

2. นักเรียน ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือตามความ
แตกต่างอย่างทั่วถึงร้อย
ละ 100 

3.  ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง  
มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงาน ร้อยละ 90 

มตฐ.ที่ 1 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  

กลยุทธ์ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
ตอบสนอง
มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษา
อย่างทั่วถึงขยายโอกาส
และสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิต (ต่อ) 
 

โครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาเด็กพิการโดย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
กิจกรรมที่ 1 จัดท าข้อมูล
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท้ังจังหวัดชลบุรี 
และค้นหาเด็กพิการในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ 
ติดตาม โดยศูนย์การศึกษา
พิเศษ 

1. เพ่ือค้นหาเด็กพิการในพ้ืนที่
รับผิดชอบพร้อมทั้งจัดท า
แผนการให้บริการเฉพาะ
ครอบครัว (Individualized 
Family Service Plan : 
IFSP 

2. เพ่ือให้เด็กพิการที่ไม่
สามารถมารับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

1.วางแผนจัดท า  และเสนอ
โครงการ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ 

3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. ตรวจสอบ และประเมินผล

ระหว่างจัดกิจกรรม 
5. สรุปและรายงานผลการ

ด าเนินโครงการ 

- เด็กพิการค้นพบ              
มีพัฒนาการเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ระบุไว้ใน
แผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว ร้อยละ 90 

มตฐ.ที่ 1 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 ประเมิน 
คุณภาพภายในตามาตรฐาน 
การศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

1. พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  

2.พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้มีมาตรฐาน 
ตามเกณฑ์ 

 

1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล  
สภาพปัญหา   

2. จัดท าและเสนอโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
4. ประชุมวางแผนการ

ด าเนินงาน 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า

รายงานประจ าปีการศึกษา 

1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุรี ด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในได้อย่าง
เป็นระบบ ร้อยละ 100 

2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุรี  มีผลการประเมิน
คุณภาพผ่านเกณฑ์การ

มตฐ.ที่ 2 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  

กลยุทธ์ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
ตอบสนอง
มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 ติดตาม 
ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล 

7.  สรุปผลการด าเนินงานการ
พัฒนาคุณภาพ 

ประเมิน ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม ในทุก
มาตรฐาน  

โครงการพัฒนาการปฏิบัติ 
งานด้านงานการเงิน            
งานบัญชี และงานพัสดุ 
ให้กับบุคลากร    

- เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็ง         
ในการปฏิบัติงานการเงิน 
งานบัญชี และงานพัสดุ 
ให้กับครูและบุคลากร            
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
ให้มีความรู้ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามระเบียบ          
ที่เก่ียวข้อง 

 

1. วางแผนจัดท าและเสนอ
โครงการ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ 

3. ด าเนินงานตามโครงการ 
- จัดท าเอกสารประชุม 
- จัดท าเอกสารการเกี่ยวกับ 
  ระเบียบข้อปฏิบัติงาน 
  ด้านการเงิน การบัญชี  
  และพัสดุ 
- ให้ความรู้และให้ค าปรึกษา

กับครูและบุคลากร ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุร ี

4. ตรวจสอบและประเมินผล 
5. สรุปและรายงานผล   
    การด าเนินงานโครงการ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความสามารถ         
ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 
80  

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในการ
ด าเนินงาน ร้อยละ 80  

 
 

มตฐ.ที่ 2 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  

กลยุทธ์ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
ตอบสนอง
มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 
(ต่อ) 

โครงการธนาคารขยะวิถี
พอเพียง   

1. เพ่ือให้ครูและบุคลากร 
ผู้ปกครอง นักเรียน มีความ
เข้าใจและสามารถแยกขยะ
ให้ถูกประเภทได้ถูกต้อง 

2. เพื่ออบรมให้ความรู้ครูและ
บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน 
เรื่องการแยกขยะ และการ
ท าปุ๋ยจากมูลสัตว์                                 

3. เพ่ือปรับปรุงถังขยะให้มี
ความเหมาะสมและเพียงพอ
ต่อความต้องการในการใช้
งาน 

1. จัดท าและเสนอโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงานโครงการ 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. ตรวจสอบ และประเมินผล

การด าเนินงาน 
5. สรุปและรายงานผล         

การด าเนินงานโครงการ 
 

ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง 
นักเรียน ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา12 
จังหวัดชลบุรี มีความเข้าใจ
และสามารถแยกขยะเภทได้
ถูกต้อง ร้อยละ 100  

มตฐ.ที่ 2 

โครงการกิจกรรม 5 ส 
กิจกรรมที่ 1ประชาสัมพันธ์ 
และรณรงค์กิจกรรม 5 ส 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรม Big 
Cleaning Day 
กิจกรรมที่ 3 อบรมให้
ความรู้แก่ครูบุคลากรและ
ผู้ปกครอง เรื่อง การดูแล
สุขลักษณะที่ดี              
ของนักเรียน 

1. เพ่ือให้สถานที่ท างานของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
มากขึ้น  

2. เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับได้มี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  
5 ส เป็นการแสดงถึงความ
รักที่มีต่อองค์กร  

3. เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่ครู

1.จัดท าโครงการและขอเสนอ
เพ่ือขออนุมัติ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

3. ประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความ
เข้าใจ 

4.ด าเนินงานตามโครงการ 
5.ติดตาม  ประเมินผลการ

ด าเนินกิจกรรม 
6.สรุปและรายงานผลการ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจและ
น าไปปฏิบัติได้ อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 90 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในการ
ด าเนินงานร้อยละ 90 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  

กลยุทธ์ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
ตอบสนอง
มาตรฐาน 

บุคลากรและผู้ปกครอง 
เรื่องการดูแลสุขลักษณะที่ดี
ของนักเรียน 

ด าเนินงานโครงการ 
 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสวัสดิการร้านค้า  
ศกศ.12 

1. เพื่อส่งเสริมความรู้และ
ทักษะด้านอาชีพให้กับ           
เด็กพิการ ผู้ปกครอง  ครู 
และบุคลากรที่สนใจ 

2. เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
สามารถพ่ึงตนเองและเพ่ิม
รายได้ให้แก่ครอบครัว 

 

1.วางแผนจัดท าและเสนอ
โครงการ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ 

3.ด าเนินงานตามโครงการ 
4.ตรวจสอบ และประเมินผล

การด าเนินงาน 
5.สรุปและรายงานผล         

การด าเนินงานโครงการ 

- เด็กพิการ ผู้ปกครอง       
มีโอกาสและทางเลือกใน
การประกอบอาชีพ ได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง ร้อยละ 100 

 

โครงการสถานศึกษา
ปลอดภัย 
 
กิจกรรมที่ 1 อบรมและให้
ความรู้แก่ครูและบุคลากร  
 
กิจกรรมที่ 2 ซ้อมการหนี
ภัยจากเหตุไฟไหม้ภายใน
อาคาร  

1. เพ่ือให้ความรู้แก่ครูและ
บุคลากรในการหนีภัยจาก
เหตุไฟไหม้ภายในอาคาร   

2. เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุง
อุปกรณ์ดับเพลิงให้มีความ
พร้อมในการใช้งาน   

3. เพ่ือให้ความรู้แก่ครูและ
บุคลากรในการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี 

  

1.วางแผนจัดท าและเสนอ
โครงการ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ 

3.ด าเนินงานตามโครงการ 
4.ตรวจสอบ และประเมินผล

การด าเนินงาน 
5.สรุปและรายงานผล         

การด าเนินงานโครงการ 
 

1. ครูและบุคลากรมีความรู้
และเข้าใจวิธีการหนีภัย
จากเหตุไฟไหม้ 

    ร้อยละ 80 
2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ  

เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุรี มีอุปกรณ์
ดับเพลิงที่เพียงพอ
ส าหรับการใช้งาน           
ร้อยละ 80 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  

กลยุทธ์ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
ตอบสนอง
มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 
(ต่อ) 
 

4. เพ่ือให้มีชุดอุปกรณ์การปฐม
พยาบาลเบื้องต้นอย่าง
ครบถ้วนและเพียงพอ 

3. ครูและบุคลากรมีความรู้
และเข้าใจการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นอย่าง
ถูกวิธี ร้อยละ 80 

4. มีชุดอุปกรณ์การปฐม
พยาบาลเบื้องต้นอย่าง
ครบถ้วนและเพียงพอ 
ร้อยละ 80 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  

 
 

 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562 

 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน 
    1)  มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  ที่แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถ ทักษะตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 

 
ยอดเยี่ยม 

    2)  มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่
การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้          
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

ยอดเยี่ยม 

2.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1)  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 
ยอดเยี่ยม 

     2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยตามศักยภาพของ
ผู้เรียน แต่ละบุคคล 

ยอดเยี่ยม 

ภาพรวม ยอดเยี่ยม 
 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม เป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

ภาพรวม ยอดเยี่ยม 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
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 มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา  ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้    

 
ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน     

ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

ภาพรวม ยอดเยี่ยม 
 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ปีการศึกษา 2562 

 
 มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา  ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

ภาพรวม ยอดเยี่ยม 

 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา12 จังหวัดชลบุรี มีผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 ปีการศึกษา 2562 ในภาพรวม ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา อยู่ในระดับ 5 ยอดเยี่ยม  
   จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้ ศูนย์การศึกษา
พิเศษ  เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับยอดเยี่ยมในทุกมาตรฐาน โดย
มาตราฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม   และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม   
   ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย โดยเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างเต็มที่ 
เป็นไปตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  มีระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ด้วยระบบบริหาร PDCA มีการ
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องเปิดโอกาส ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
และมีเครือข่ายความร่วมมือในการรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาครูและ บุคลากรมีความตั้งใจ 
มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน  สร้างนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีเพ่ือจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ตาม
มาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกและการ จัดท า
วิจัยในชั้นเรียน  มีการรวมกลุ่ม PLC เพ่ือเสนอปัญหาและความต้องการ หาแนวทางและออกแบบ
กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา และได้รับการนิเทศติดตามทั้งจากภายในกลุ่ม งานและ และผู้บริหาร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

1) ผู้เรียนมีผลพัฒนาการ กล้าแสดงออก ร่า
เริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง และเป็น
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษ
ก าหนด 

2) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง                     
มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์ มีวินัย เคารพกฏกติกา 
ระเบียบของสังคม เช่น การเข้าแถวท า
กิจกรรม การเข้าแถวเคารพธงชาติ เป็น
ต้น 

3) ผู้เรียนมีผล การ พัฒนา คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 

 
    1)  การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่

มุ่งเน้นในการ พัฒนาผู้เรียน ตามความ
แตกต่างและข้อจ ากัดทางความพิการ 

     2) ปรับปรุงกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้
สอดคล้อง ครอบคลุมเข้าถึงผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

     3) ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนก้าวเข้าสู่
การแข่งขันภายนอกอย่างต่อเนื่องในด้าน
วิชาการและด้านอื่นๆ 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศกึษา 2562  
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

1)  มีระบบบริหาร และการจัดการอย่างเป็น
ระบบ 

2) พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด วิสัยทัศน์  
พันธกิจและเป้าหมายที่ว้ชัดเจน ส่งผลให้
การด าเนินงานในทุกโครงการ กิจกรรม
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสบ
ผลส าเร็จตามที่ก าหนด 

3) มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา นโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด 

4) มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และมีเครือข่าย
ความร่วมมือในการรับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษา น าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม           
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพโดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย  
 

 
1) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญในวิชาชีพเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความสามารถของแต่ละบุคคล โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)  

2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนในการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงได้และน ามาใช้ได้จริง 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1) มีการใช้เทคนิคการเรียนการสอนที่
หลากหลาย เช่น เทคนิคการเรียนรู้ผ่าน             
การเห็น (Visual Strategies) การสอน
โดยใช้กระบวนการ BBL+TEACCH การ
สอนแบบ Active Learning  เน้นการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการปฏิบัติจริง โดยใช้
กิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ ทั้งในการสอนทักษะพ้ืนฐานและ
การสอนทักษะการด ารงชีวิต 

 

 
 

1) พัฒนาการผลิตสื่อ เทคโนโลยี ให้มีความ
หลากหลาย และทันสมัย 

2) พัฒนาระบบสารสนเทศ จัดท าข้อมูล
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

3) ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมมากข้ึน 

 



103 
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
2) ครูได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการ

สอนจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหาร
สถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

3) ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จาก
การที่ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้
บุคลากรได้รับการอบรมจากภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

 
 
 
 

   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ก าหนดแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
   1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะที่เหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล  
  2.  ปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์     ให้สอดคล้อง ครอบคลุมเข้าถึงผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเพ่ือให้สอดคล้อง
กับความสามารถของแต่ละบุคคล  
  4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
สามารถเข้าถึงได้ และน ามาใช้ได้จริง  
  5. พัฒนาการผลิตสื่อ ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดท าสื่อ สามารถน าสื่อไปใช้พัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
  6. พัฒนาระบบสารสนเทศ จัดท าข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา  

 


