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ศนูยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดนนทบุรี

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ



ค าน า       

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี จัดท าขึ้น
เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับสถานศึกษาและทางราชการ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตลอดจนส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
2564  เล่มนี้ จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนนทบุรี ให้สามารถ          
จัดการศึกษาส าหรับคนพิการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
สู่การประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา รวมถึงการ
ประสานความร่วมมือในด้านต่างๆ กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

ขอขอบคุณคณะท างาน และบุคลากรทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปี
การศึกษา 2564 นี้เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

(นางวิชุดา โชคภูเขียว)        
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี 

ก 



ข 

บันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต่อแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา  2564 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี 

ตามที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
และเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี เพ่ือพิจารณา    
ให้ความเห็นชอบ นั้น 

จากการพิจารณาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นว่า แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  
2564 สอดคล้องกับนโยบายจากต้นสังกัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี สอดคล้องกับ   
ความต้องการของพ้ืนที่และนโยบายของกระทรวง และจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดจากการร่วมมือ        
ของคณะครู บุคลากรทางศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

บัดนี้  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจั งหวัดนนทบุรี
ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 แล้ว จึงได้ลงนามให้ความเห็นชอบเพ่ือให้         
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี ใช้เป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาส าหรับคนพิการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ เรียน           
และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี ต่อไป  

(นางพรรษชล บุญคง) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



ค 

สารบัญ  

      หน้า 

ค าน า       ก 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ข 
สารบัญ     ค 
ส่วนที่  ๑  บทน า    1 

ประวัติความเป็นมาและข้อมูลสถานศึกษา   ๑ 

ประวัติความเป็นมาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี   1 
สีประจ าสถานศึกษา   ๑ 

สัญลักษณ์ของสถานศึกษา    2 
ขนาดและสถานที่ตั้งของสถานศึกษา   2 
การเดินทาง    3 
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม   ๓ 
โครงสร้างองค์กร    ๓ 
โครงสร้างการบริหารภายในองค์กร    ๔ 
บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ    ๕ 
การปฏิบัติหน้าที่อ่ืนของศูนย์การศึกษาพิเศษ   ๕ 

สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา   ๕ 
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา   ๖ 
ข้อมูลบุคลากร    ๖ 
ข้อมูลนักเรียน     ๗ 

สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา   ๗ 
ส่วนที่  ๒  ทิศทางและกลยุทธ์การจัดการศึกษา 1๐ 

ปรัชญา   1๐ 
ค าขวัญ   1๐ 
เอกลักษณ์สถานศึกษา 1๐ 
อัตลักษณผู้เรียน  1๐ 
วิสัยทัศน์ 1๐ 
พันธกิจ  1๐ 
เป้าประสงค์  1๐ 
กลยุทธ์  11 
มาตรการ 1๔ 
มาตรฐานการศึกษา 1๔ 

ส่วนที่  ๓  ประมาณการงบประมาณรายรับ  รายจ่าย 1๕ 
การประมาณการรายรับ  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  256๔ ๑๕ 
การประมาณการรายจ่าย  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  256๔  1๖ 
การประมาณการรายรับ-รายจ่าย  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  256๔ 1๙ 



ง 

สารบัญ  (ต่อ) 
 

      หน้า  
ส่วนที่  ๔  รายละเอียดโครงการ         ๒๐ 
 รายละเอียดโครงการ         ๒๐ 

ปฏิทินการด าเนินโครงการประจ าปีการศึกษา  256๔       4๐ 
ส่วนที่  ๕  การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ        ๔๓ 

การด าเนินงาน  การก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล  รายงาน     ๔๓ 
การด าเนินงาน          ๔๓ 
การก ากับ  ติดตาม         ๔๕ 
ประเมินผล          ๔๕ 
รายงาน           ๔๕ 

ภาคผนวก 
 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 256๔ 
 



๑ 

ส่วนที่  1 
      บทน า 

ประวัติความเป็นมาและข้อมูลสถานศึกษา

ศูนย์ การศึ กษา พิ เศษ ประจ าจั งหวั ดนนทบุ รี  สั งกั ดส านั กบริ หารงานการศึ กษา พิ เศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในระยะเริ่มการให้บริการ ตั้งอยู่ในโรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๑๗/๒๐ หมู่ ๒  ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต าบลโสนลอย อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐ เพ่ือจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อม
ของคนพิการ สนับสนุนการเรียนการสอน การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ       
ที่เกี่ยวข้อง การจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา ให้บริการทางด้านการศึกษาแก่คนพิการในจังหวัด
นนทบุรี ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะส านักงานพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี        
ทั้ง ๓ เขต ในการส่งเสริมการจัดการเรียนร่วม ต่อมาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์จากนายล าพอง นามพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิมลราช ให้ใช้พ้ืนที่ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลพิมลราช (เดิม) เป็นที่ตั้งส านักงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี 

ปี พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๔๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี มีนายจงกล บัวเกษ ผู้อ านวยการ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี รักษาการต าแหน่งผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี 

ปี พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๗ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี มีนายประดิษฐ์ สมบุญเจริญ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี รักษาการต าแหน่งผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
นนทบุรี 

ปี พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๖๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี มีนายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี 

ปี พ.ศ.๒๕๖๓ – ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี มี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดนนทบุรี  มีเขตพ้ืนที่บริการ ๖ อ าเภอ ในจังหวัดนนทบุรี คือ  
อ าเภอเมืองนนทบุรี  อ าเภอบางใหญ่  อ าเภอบางบัวทอง  อ าเภอบางกรวย อ าเภอไทรน้อย และอ าเภอปากเกร็ด 

สีประจ าสถานศึกษา

สีชมพู – ทอง 

สีชมพู หมายถึง ความรัก ความสุข 
สีทอง หมายถึง ความรุ่งเรือง ความมั่นคง ยั่งยืนมีคุณค่า 



๒ 
 

ตราสัญลักษณ์ 
 
 
 
 
 

ด้านบน    เป็นรูปตราสัญลักษณ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด้านล่าง    มีค าว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี 

 
ขนาดและสถานที่ตั้งของสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี มีพ้ืนที่ ๑ ไร่ ๕๕ ตารางวา เป็นอาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้น 
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๑ ต าบลบางรักใหญ่ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๑๔๗-๕๒๔๔ 
โทรสาร ๐-๒๑๔๗-๕๒๔๔  E-mail : nbp.sec@hotmail.com Website : www.nonthaburispc.com     
Facebook : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี 

mailto:nbp.sec@hotmail.com
http://www.nonthaburispc.com/
https://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?encp=ld%3d20171226%26app%3d1%26c%3dbitmotion1%26s%3dbitmotion%26rc%3dbitmotion1%26dc%3d%26euip%3d125.25.137.133%26pvaid%3de422f3edceac498383a480eb89bc1d7d%26dt%3dDesktop%26fct.uid%3dc87b6722a5c74bd3be12cfe8aaa404a2%26en%3dOKD5BR2kjnDw53TEVwYJmTagImCDnWWO31ZfZ7ApaVnvUKQP5V3kJOjgUh15HGZ%252b%26coi%3d771%26npp%3d3%26p%3d0%26pp%3d0%26mid%3d9%26ep%3d3%26ru%3dhttps%253a%252f%252fwww.facebook.com%252fnonthaburispc%26du%3dhttps%253a%252f%252fwww.facebook.com%252fnonthaburispc%26hash%3d659CFC04CFD2312008AA5454E725B4B8&ap=3&cop=main-title&om_userid=BtXA0uMQU904wXzYH4O3&om_sessionid=UuNDn8WOfa1w0Bx3geeX&om_pageid=bkvaiyy5REPUig4DKMTk
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การเดินทาง   

 การเดินทางมาติดต่อราชการสามารถเดินทางได้โดยใช้  รถไฟฟ้าสายสีม่วง (ลงสถานีบางพลู)          
รถโดยสารประจ าทางท่าน้ านนท์-บางบัวทอง รถเมล์สาย ๑๓๔ (บางบัวทองเคหะ-หมอชิต) รถเมล์สาย ๑๗๗ 
(บางบัวทอง-อนุสาวรีย์ชัยฯ)  รถเมล์สาย ๓๓๗ (ปทุมธานี - เดอะมอล์งามวงศ์วาน)  รถเมล์สาย ๓๘๘ (ปากเกร็ด 
สนามบินน้ า บางบัวทอง บางใหญ่) รถเมล์สาย ๕๒๘ (ไทรน้อย – อนุสาวรีย์ชัยฯ) และรถตู้ประจ าทางสาย 
เดอะมอล์งามวงศ์วาน     
     

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
          สภาพชุมชนรอบบริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี มีลักษณะเป็นเขตเมือง                 
มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น เดิมพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ เกษตรกรรม แต่ปัจจุบันมีหมู่บ้านจัดสรร               
บริษัทห้างร้าน ส านักงานจ านวนมาก รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ ทยอยย้ายเข้ามาอยู่ในท้องที่นี้                     
แต่ก็ยังคงเห็นท้องนาบางส่วนอยู่ นอกจากนี้ อ าเภอบางบัวทอง ยังเป็นอ าเภอที่มีจ านวนประชากรมาก      
เป็นอันดับที่ ๒  ของจังหวัดนนทบุรี  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุ รี                  
ได้แก่ เทศบาลเมืองบัวทอง  วัดละหาร  วัดบางไผ่พระอารามหลวง  วัดสวนแก้ว  วัดบางรักใหญ่  วัดโมลี        
โรงเรียนวัดโมลี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)    
อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้าง เกษตรกรรมท านาข้าวเจ้า และสวนผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ   
          จังหวัดนนทบุรี  มี  ๖ อ าเภอ ลักษณะภูมิศาสตร์ อ าเภอบางบัวทอง ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ฝั่งขวาแม่น้ า
เจ้าพระยาของจังหวัดนนทบุรี ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕.๙๖ กิโลเมตรมีอาณาเขต
ติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ 

    ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอลาดหลุมแก้ว   (จังหวัดปทุมธานี) และอ าเภอปากเกร็ด  มีคลองลากค้อน     
และคลองล าโพเป็นเส้นแบ่งเขต 
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอปากเกร็ด มีถนนคันกั้นน้ าสายพระอุดม-บางบัวทอง คลองขุนมหาดไทย 
และคลองบางบัวทอง เป็นเส้นแบ่งเขต 

  ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอเมืองนนทบุรี และอ าเภอบางใหญ่ มีคลองบางรักใหญ่ คลองอ้อม คลองบางเดื่อ 
(วัดบางเดื่อ) แนวด้านหลังหมู่บ้านเกล้ารัตนา แนวเขตหมู่บ้านร่มรื่นวิลล์ แนวเขตหมู่บ้านเกล้ารัตนา แนวรั้ว
หมู่บ้านกฤษดานคร ๑๐ ล ารางบางน้อย ซอยอธิเบศร์ ๑ ล ารางบางน้อย แนวด้านหลังโรงเรียนอนุบาล      
รัตนา ธิเบศร์ แนวเส้นขนานคลองบางแพรก และคลองบางแพรกเป็นเส้นแบ่งเขต 

          ทิศตะวันตก  ติ ดต่อกับอ า เภอไทรน้อย  มีคลองตาชม คลองพระพิมล คลองลากค้อน                   
คลองตาคล้าย และคลองลัดยายเป้า เป็นเส้นแบ่งเขต 
 

โครงสร้างองค์กร 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/maps/ms?msid=211051441939342502092.0004719e1154308ac1d0d&msa=0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2


๔ 
 

 
โครงสร้างการบริหารภายในองค์กร 
 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี แบ่งโครงสร้างเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มบริหารวิชาการ         
กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  

รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล 

- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
- งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI)       

และเตรียมความพร้อม   
- งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรวม    
- งานส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพ  

คนพิการ โดยครอบครัวและชุมชน 
- งานหลักสูตร 
- งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานทะเบียนนักเรียน 
- งานวัดผลและประเมินผล 
- งานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานบริการสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยี 

สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  (ระบบคูปอง
การศึกษา) 

- งานให้ค าปรึกษา แนะแนว ช่วยเหลือและ    
ส่งต่อ 

- งานจัดการศึกษาส าหรับเด็กเจ็บปุวยเรื้อรัง   
ในโรงพยาบาล 

- งานหน่วยบริการ 
- งานนิเทศ  ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 

- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
- งานแผนงาน และจัดต้ังงบประมาณ 
- งานศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานพัสดุและสินทรัพย์ 
- งานควบคุมภายใน 
- งานนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลและ         

รายงานผล 
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
- งานอาคารสถานที่ 
- งานรักษาความปลอดภัย 
- งานยานพาหนะ 
- งานสัมพันธ์ชุมชน และเครือข่าย 
- งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
- งานอนามัยและโภชนาการ 
- งานโสตทัศนูปกรณ์ 
- งานระดมทุนและทรัพยากร 
- งานธุรการและสารบรรณ 
- งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ         

รายงานผล 
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
- งานสรรหา บรรจุ และแต่งต้ัง 
- งานทะเบียนประวัติบุคลากร 
- งานพัฒนาครู บุคลากร และผู้ที่

เกี่ยวข้อง 
- งานสวัสดิการครูและบุคลากร 
- งานวินัยและรักษาวินัย 
- งานพิจารณาความดีความชอบ 
- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- งานมาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ 
- งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ

รายงานผล 
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 

มูลนิธิ / สมาคม / ชมรม 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

คณะอนุกรรมการจัดการ 

ศึกษาส าหรับคนพิการจังหวดั 
 

รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 



๕ 
 

 
บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ดังนี้ 

๑. จัดและส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียม
ความพร้อมของคนพิการ เพ่ือเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความ
พิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

๒. พัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
๓. จัดระบบและส่งเสริม  สนับสนุนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล สิ่งอ านวย   

ความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 
๔. จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อส าหรับคนพิการ 
๕. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยครอบครัว และชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา 
๖. เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาส าหรับคนพิการ 
๗. จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานงานการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ      

ในจังหวัด  
๘. ภาระหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

การปฏิบัติหน้าที่อ่ืนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ดังนี้ 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่คนพิการที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการ

เคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ซึ่งเจ็บปุวยเรื้อรังอยู่ในโรงพยาบาลหรือที่บ้านเป็นระยะเวลานาน จนไม่สามารถ       
ไปเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้ตามปกติ  

๒. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการที่มีการเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ทั้งของรัฐและเอกชน 

๓. จัดท าระบบส่งต่อ และส่งเสริมสนับสนุนช่วงเชื่อมต่อส าหรับคนพิการ 
๔. ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการตามความ

เหมาะสม 
๕. ประสานและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรคนพิการ หน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน สามารถพัฒนา สนับสนุน และจัดการศึกษาส าหรับคนพิการที่มีการเรียนร่วมทั้งของรัฐและเอกชน 
 

สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 

และเตรียมความพร้อมของคนพิการ  เพ่ือเตรียมเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนร่วม
โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 
 

ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดนนทบุรี ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาเพ่ือ   

เด็กพิการภายในจังหวัดนนทบุรี  ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา แห่ง 
๑. หน่วยบริการ ๒ 
๒. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟ่ืองฟูา  1 
๓. โรงเรียนเรียนร่วมและเรียนรวม (ครู อบจ.ร่วมสอน) 9 
๔. สถานศึกษาเอกชน ๔ 
๕. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ๑ 
6. โรงเรียนในสังกัด สพป.นนทบุรี เขต ๑ 3๒ 
7. โรงเรียนในสังกัด สพป.นนทบุรี เขต ๒ ๕๘ 
8. โรงเรียนในสังกัด สพม. เขต ๓ ๑๓ 

รวม 1๒๐ 
 

ข้อมูลบุคลากร 

จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ชาย ๑๒ ๑๕.๔ 
หญิง ๖๖ ๘๔.๖ 
รวม ๗๘ ๑๐๐ 

 

จ าแนกตามต าแหน่ง 
 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ผู้บริหาร ๓ ๓.๘๕ 

ข้าราชการครู ๒๔ ๓๐.๗๗ 
พนักงานราชการ ๑๑ ๑๔.๑๐ 

ครูอัตราจ้าง (เรื้อรัง) ๓ ๓.๘๕ 
ครูอัตราจ้างงบ อบจ. ๑๒ ๑๕.๓๘ 

ธุรการ ๑ ๑.๒๘ 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ๒๐ ๒๕.๖๔ 

ยาม / คนงาน/คนครัว/
นักการภารโรง 

          ๔ 
 
 

รวม ๗๘ ๑๐๐ 
 
 
 

๕.๑๓ 



๗ 
 

 
ข้อมูลนักเรียน 
  ๓.๑ จ าแนกนักเรียนตามประเภทความพิการ และรูปแบบการให้บริการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๔) 

ที ่ ประเภทความพิการ 
รูปแบบการให้บริการ 

รวม 
คิดเป็น
ร้อยละ ไป-กลับ 

หน่วย
บริการ 

ที่บ้าน 

๑. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ๑ ๒ ๐ ๓ ๑.๑๔ 
๒. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ๕ ๐ ๔ ๙ ๓.๔๑ 
๓. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ๓๘ ๑๑ ๒๔ ๗๓ ๒๙.๖๖ 
๔. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือ

สุขภาพหรือการเคลื่อนไหว 
๙ ๑ ๑๘ ๒๘ ๑๐.๖๑ 

๕. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ๑ ๐ ๐ ๑ ๐.๓๘ 
๖. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ๐ ๐ ๐ ๐ ๐.๐๐ 
๗. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและ

อารมณ์ 
๐ ๐ ๐ ๐ ๐.๐๐ 

๘. บุคคลออทิสติก ๗๐ ๘ ๑๔ ๙๒ ๓๔.๘๕ 
๙. บุคคลพิการซ้อน ๒๓ ๒ ๓๓ ๕๘ ๒๑.๙๗ 

รวม ๑๔๗ ๒๔ ๙๓ ๒๖๔  
คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖๙ ๙.๐๙ ๓๕.๒๓   

 

สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
     ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๓ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   

 ผลการด าเนินงานคุณภาพของผู้เรียน : ระดับ ดีเลิศ 
 ผลการพัฒนาผู้เรียน ๑) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลที่แสดงออกถึงความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัวตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ๒) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ 
(Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ๑) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามตามเป้าหมาย                    
ที่สถานศึกษาก าหนด และ ๒) ผู้เรียนแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลตามเป้าหมาย       
ที่สถานศึกษาก าหนด 

 
 



๘ 
 

 
 

          มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผลการด าเนินงานกระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับ ดีเลิศ 

           ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนนทบุรี มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจนสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ มีระบบบริหารการจัดการคุณภาพ ของสถานศึกษาที่ชัดเจน
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่มีคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูและบุคลากรได้รับ
การพัฒนาวิชาชีพจากการการศึกษาดูงาน และการอบรมพัฒนาวิชาชีพ  ร้อยละ ๑๐๐ มีการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่ปลอดภัยและเชื่อมต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานและองค์กร
ต่าง ๆ ในชุมชน  
 

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
 ผลการด าเนินงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ : ระดับ ดีเลิศ  
 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่สอดคล้อง           
กับหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงเชื่อมโยงกับชีวิตจริง     
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โดยผู้เรียนได้รับการฝึกให้มีทักษะและการแสดงความคิดเห็นตามศักยภาพ       
และประเภทของความพิการ ใช้เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด      
ทางการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 มีการบริหารจัดการผู้เรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ครูรักเด็ก ให้เด็กรักครูและรัก                  
ที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมการอย่างมีความสุข  
 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับ     
แก่ผู้เรียนและผู้ปกครองเพ่ือน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  
 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
       ส่งเสริมให้ผู้ปกครองจัดตั้งชมรมผู้ปกครองทางสติปัญญา และสนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับ
ชมรม เช่น การท าอาชีพของผู้ปกครองนักเรียน กิจกรรมอาชาบ าบัด และได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่น            
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและให้ความรู้แก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง  
 

    สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
นนทบุรี ปีการศึกษา 256๓ 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 



๙ 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ประมาณการรายรับของเงินงบประมาณ สูงกว่ารายรับที่ได้รับจริง เนื่องจากต้นสังกัดจัดสรร

งบประมาณตามจ านวนของผู้เรียน ส่วนเงินนอกงบประมาณประมาณการรายรับต่ ากว่ารายรับที่ได้รับจริง 
เนื่องจากได้รับเงินบริจาคเพ่ิมข้ึน 

งบด าเนินงาน รายจ่ายจริงสูงกว่าประมาณการรายจ่าย เนื่องจาก ต้นสังกัดจัดสรรงบประมาณมาเพ่ือ
ช าระค่าสาธารณูปโภคท่ีสูงขึ้นจากเดิม ส่วนงบเงินอุดหนุนรายจ่ายจริงสูงกว่าประมาณการ เนื่องจาก ต้นสังกัด
จัดสรรงบประมาณตามจ านวนของผู้เรียน 

รายจ่ายตามโครงการของแต่ละกลุ่มงาน กับรายจ่ายจริง กลุ่มบริหารงานบุคคล รับผิดชอบ ๘ โครงการ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ รับผิดชอบ ๒ โครงการ กลุ่มบริหารทั่วไป รับผิดชอบ 1๕ โครงการ ได้รับและใช้จ่าย
งบประมาณต่ ากว่าที่ขอตั้งไว้และการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนกลุ่มบริหารวิชาการ รับผิดชอบ 1
๕ โครงการ รายจ่ายที่ขอตั้งไว้ต่ ากว่ารายจ่ายจริง เนื่องจากต้นสังกัดจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้ 

สรุปการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 256๓ ซึ่งปีการศึกษา 256๓ โครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา จ านวน ๔๐  โครงการ สนองยุทธศาสตร์ของ สพฐ. และกลยุทธ์ของส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สนองกลยุทธ์และสนองมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนนทบุรี 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน จ านวน ๒๒  โครงการ สนองมาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ 
จ านวน ๓๒ โครงการ และสนองมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จ านวน ๑๕ โครงการ จ านวนโครงการที่ด าเนินงานส าเร็จและบรรลุสูงกว่าเป้าหมายของโครงการจ านวน ๓๓ 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔ จ านวนงาน/โครงการที่ด าเนินงานส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ
จ านวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๕  จ านวนงาน/โครงการที่ด าเนินงานไม่ส าเร็จและไม่บรรลุตามเป้าหมาย
ของโครงการจ านวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐  เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณและสถานการณ์  
โรคระบาดโควิท-๑๙ 



๑๐ 

ส่วนที่  ๒ 
ทิศทางและกลยุทธ์การจัดการศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นต้นแบบการจัดการศึกษา พัฒนาศักยภาพเด็กพิการ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ” 

ปรัชญา 
“ทุกชีวิตมีคุณค่า  การศึกษาพัฒนาชีวิต” 

ค าขวัญ 
“แบ่งปันรอยยิ้ม  แม่พิมพ์คุณภาพ” 

เอกลักษณ์สถานศึกษา 
“บริการดี  มีเครือข่าย” 

อัตลักษณ์ผู้เรียน 
“พัฒนาการเด่น  เรียนเล่นอย่างมีความสุข” 

ค่านิยม 
“บริการด้วยหัวใจ” 

พันธกิจ 
       ๑. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการอย่าง  ต่อเนื่อง

เป็นระบบ 
  ๒. ประสานเครือข่ายร่วมมือรวมพลังในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ 
  ๓. สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการด้วยรูปแบบที่หลากหลายครอบคลุมพ้ืนที่

บริการ 
  ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและดิจิตอลเพ่ือการจัดการศึกษา 
  ๕. พัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมและสอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็กพิการ 

เป้าประสงค์ 
๑. คนพิการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ด้วยวิธกีารและรูปแบบที่หลากหลาย 
๒. คนพิการได้รับการพัฒนาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตามที่สถานศึกษาก าหนด และมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข            
ตามศักยภาพ 

๓. คนพิการได้รับการเสริมสร้างคุณลักษณะของคนไทย 12 ประการ 
๔. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ทักษะ และความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 

มีจิตวิญญาณ และเจตคติท่ีดีต่อการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
๕. สถานศึกษา น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษา 
๖. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล 
๗. สถานศึกษามีองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 



๑๑ 
 

ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลส าหรับเด็กพิการ    

ให้มีคุณภาพ  
     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและมีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  1 สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาระบบการบริหารงาน                 

ให้ประสิทธิภาพในรูปแบบที่หลากหลาย  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหา

เทคโนโลยีเบื้องต้น  
      กลยุทธ์ที ่3 เสริมสร้างขวัญก าลังใจและสวัสดิการแก่บุคลากร  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ ประเทศ 
      กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักในหน้าที่ มีการท างานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง รับมือ
กับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได ้ 
      กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที ่1 ขยายการให้บริการเชิงรุกอย่างทั่วถึงครอบคลุม   

      กลยุทธ์ที ่2 พัฒนารูปแบบการให้บริการที่หลากหลายและเข้าถึงง่าย ให้นักเรียนสามารถรับบริการได้
อย่างต่อเนื่องทั่วถึงและเสมอภาค    
      กลยุทธ์ที่ 3 ประสานเครือข่าย ความร่วมมือ รวมพลังในการจัดการศึกษา  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาระบบสื่อสารการประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษาส าหรับคนพิการ  
กลยุทธ์ที่  3 ประสานให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส าหรับคนพิการโดยการใช้

เทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่1 เสริมสร้างและพัฒนาให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่ 3 จัดระบบการนิเทศ ก ากับ และติดตามการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชน  
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นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
     12 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๑.  การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย  และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก         
ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม      
กับบริบทสังคมไทย 

๒ . การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
อาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ใด้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ          
ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย            
และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 
           ๓. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการ 
ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้      
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

๔. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา   
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือก าหนดให้มีระบบบริหารและ       
การจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหา ร      
งานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

๕. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ และ 
ทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการประเมินผล
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์
ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

๖. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการระดมทรัพยากร     
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและ
สร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากร
ทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

๗. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 

๘. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้     
ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
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๙. การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียน
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  เ พ่ือเป็นการเ พ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของ                 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

๑๐.การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 – 2565 
มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”ก าหนด

นโยบาย ดังนี้ 
1. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

2. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการจัดการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ
เป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง     
เท่าเทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา       
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก       

ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง       
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละระดับ 
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งวส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้ างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริม
การจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
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3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน     

บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมที่ดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน 

ที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 

น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้ง

ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม

ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลยุทธ์จุดเน้นส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
1. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผู้ดอยโอกาส
2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการและ

ผู้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ตามศักยภาพ 
3. การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและ

ผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องคนพิการและผู้ดอยโอกาส สามารถบริหารจัดการ บริหารหลักสูตร
และวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การผลิต พัฒนากระจายสื่อเทคโนโลยีการศึกษาและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ
ให้ทั่วถึง เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 

5. การประสานเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งการ
ระดมทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

มาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. ๒๕๖๓  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  คือ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑  ผลการพัฒนาผู้เรียน 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



๑๕ 

ส่วนที่  3 
ประมาณการงบประมาณรายรับ  รายจ่าย 

การประมาณการรายรับ  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  256๔

ที ่ รายการ ประมาณการรายรับปีการศึกษา 256๔ 
1. เงินงบประมาณ 10,137,729.- 

๑.๑ งบบุคลากร 
      - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3,587,940.- 
1.2 งบด าเนินงาน 
     - ค่าจ้าง,ประกันสังคม 3,600,430.- 
     - ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค 684,865.- 
     - โครงการต่าง ๆ 319,319.- 
1.3 งบลงทุน 
     - ครุภัณฑ ์ 298,180.- 
1.4 งบเงินอุดหนุน 
    - สื่อสิ่งอ านวยความสะดวก (คูปองการศึกษา สื่อบัญชี ข ค) 666,380.- 

  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    - ค่าหนังสือเรียน 26,600.- 
    - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 39,900.- 
    - ค่าอุปกรณ์การเรียน 26,300.- 
    - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 56,545.- 
    - ค่าอาหารกลางวันนักเรียนไป-กลับ 831,270.- 

2. เงินนอกงบประมาณ 4,069,732.49 
2.1 เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา (งบศูนย์ฯ) 150,648.49 
2.2 เงินสนับสนุนจาก อปท. 2,268,250.- 
2.3 เงินมูลนิธิคุณพุ่ม 515,000.- 
2.4 เงินสเปเชียลโอลิมปิค 0.- 
2.5 อ่ืนๆ (เอกชน+กศน.) 1,135,834.- 

รวม 14,207,461.49 



๑๖ 

การประมาณการรายจ่าย  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  256๔ 

การจ่ายประจ า 

ที ่ รายการ ประมาณการรายรับปีการศึกษา 256๔ 
1. เงินงบประมาณ 9,681,103.62 

๑.๑ งบบุคลากร 
     - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3,135,920.22 
๑.๒ งบด าเนินงาน 
    - ค่าจ้าง,ประกันสังคม 3,598,692.12 
    - ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค 681,997.28 
    - โครงการต่าง ๆ 319,319.- 
๑.๓ งบลงทุน 
    - ครุภัณฑ์ 298,180.- 
๑.๔ งบเงินอุดหนุน 
    - สื่อสิ่งอ านวยความสะดวก (คูปองการศึกษา สื่อบัญชี ข ค) 666,380.- 
      ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    - ค่าหนังสือเรียน 26,600.- 
    - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 39,900.- 
    - ค่าอุปกรณ์การเรียน 26,300.- 
    - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 56,545.- 
    - ค่าอาหารกลางวันนักเรียนไป-กลับ 831,270.- 

2. เงินนอกงบประมาณ 4,066,260.26 
๒.๑ เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา (งบศูนย์ฯ) 269,456.- 
๒.๒ เงินสนับสนุนจาก อปท. 2,145,970.26 
๒.๓ เงินมูลนิธิคุณพุ่ม 515,000.- 
๒.๔ เงินสเปเชียลโอลิมปิค 0.- 
๒.๕ อ่ืนๆ (เอกชน+กศน.) 1,135,834.- 

รวม 13,747,363.88 



๑๗ 

รายจ่ายตามโครงการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเข้มแข็งทาง

วิชาชีพ 
นางสาวรัชนีกร ๑๐,๐๐๐.- งบ

ด าเนินงาน 
2 โครงการพัฒนาบุคลากร นางสาวสมพิศ ๒0,000.- งบดําเนินงาน 
3 โครงการส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากร นางสาวนูรไอนี  

นางพิมพ์ใจ 
๔,๐๐๐.- งบ

ด าเนินงาน 
4 โครงการส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรม และธรร

มา ภิบาลในสถานศึกษา  
นางสาวนันท์ชญาน์ ๖,000.- งบ

ด าเนินงาน 
5 โครงการจัดหาบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษเสริม

การเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องและ
ปัญหาด้านต่างๆให้โรงเรียนในสงักัด อบจ.  

นางสาวฐิติพร ๒,๒๖๘,๐๐๐.- งบนอกงบ

ประมาณ 

รวม 2,๓๐๘,๐00.- 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการพัฒนาระบบการปฏบิตัิงาน การเงิน บัญชี 

งานพสัด ุ
นางสาวอรัญญา ๙,๕๕0.- งบด าเนินงาน 

2 โครงการควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยง นางเพ็ญพักตร์ ๑๓,๕๕๐.- งบด าเนินงาน 

๓ โครงการพัฒนาบุคลากรงานศูนย์ข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ 

นางนิภาภรณ ์ ๑๓,๕๕๐.- งบด าเนินงาน 

รวม ๓6,๖๕0.- 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิการ นายนันทน ์ ๓,๕๐๐.- งบด าเนนิงาน 
2 โครงการกิจกรรมวันส าคัญ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจ าจงัหวัดนนทบุร ี
นางสาวสุทธิดา ๑๐,๐๐๐.- งบด าเนนิงาน 

3 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา นางสาวลดาวลัย ์
นายอรรฆพร 

๕,๐๐๐.- งบด าเนนิงาน 

4 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 

นางสาววรวรรณ ๓,๒๕๐.- งบด าเนนิงาน 

5 โครงการประชาสัมพนัธ์สูชุ่มชน นางสาวกัญจนา 
นายสิริอนนัต ์

๖,๐๐๐.- งบด าเนนิงาน 

6 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย สิบเอกเอกชัย ๑๒,๒๕๐.- งบด าเนนิงาน 
7 โครงการโรงเรียนคุณธรรม นางสาวเกษรา ๑๐,๐๐๐.- งบด าเนนิงาน 

รวม ๕๐,๐๐๐.- 



๑๘ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชึพ นางสาวปวีณา 

นางสาวสุดาภรณ ์
3,๐๐๐.- งบด าเนนิงาน 

2 โครงการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี 

นางสาวปวีณา ๑๒,๑๔๐.- งบด าเนนิงาน 

3 โครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  

นางสาวภูษณิศา ๑๑,๙๑๐.- งบด าเนนิงาน 

4 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นางสาวทพิย์วรรณ ๔,๕๐๐.- งบด าเนนิงาน 
๕ โครงการเสริมสร้างพลงัการเลี้ยงดูสู่การพัฒนาการ

เรียนรู้ให้กับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ   
นางนุชจรนิทร ์
นางสาววาสนา 

๑๕,๓๖๐.- งบด าเนนิงาน 

๖ โครงการพัฒนาหน่วยบริการของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุร ี

นางสาวมนิตรา ๑๐,๐๐๐.- งบด าเนนิงาน 

๗ โครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้พิการ นางสาวพชิญากร
นางนุชจรนิทร ์

๕,๐๐๐.- งบด าเนนิงาน 

๘ โครงการพัฒนาครูสู่วิจัยในชั้นเรียน นางนุชจรนิทร ์ ๑๕,๐๐๐.- งบด าเนนิงาน 
๙ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ นางสาวพชิญากร ๙,๑๓๐.- งบด าเนนิงาน 

รวม ๘๖,๐๔๐.- 

สรุปรายจ่ายตามโครงการ 
ตามการบริหารงานของแต่ละกลุ่มงาน 

ที ่ กลุ่ม จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 
1 กลุ่มบริหารงานบุคคล ๕ 2,๓๐๘,๐00.- 
2 กลุ่มบริหารงบประมาณ ๓ ๓6,๖๕0.- 
3 กลุ่มบริหารทั่วไป  ๗ ๕๐,๐๐๐.- 
4 กลุ่มบริหารวิชาการ ๙ ๘๖,๐๔๐.- 

รวม ๒๔ ๒,๔๘๐,๖๙๐.- 



๑๙ 

การประมาณการรายรับ-รายจ่าย  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  256๔

ที ่ รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หมาย
เหตุ 

1. เงินงบประมาณ 10,137,729.- 9,681,103.62 456,625.38 
     1.1  งบบุคลากร 

- ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 

3,587,940.- 3,135,920.22 452,019.78 

     1.2  งบด าเนินงาน  
- ค่าจ้าง,ประกันสังคม 3,600,430.- 3,598,692.12 1,737.88 
- ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ 

ค่าสาธารณูปโภค 
684,865.- 681,997.28 2,867.72 

- โครงการต่าง ๆ 319,319.- 319,319.- 0 
    1.3 งบลงทุน 

- ครุภัณฑ์ 298,180.- 298,180.- 0 
    1.4 งบเงินอุดหนุน 
  สื่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
     (คูปองการศึกษา สื่อบัญชี ข ค) 

666,380.- 666,380.- 0 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐาน 
   ค่าหนังสือเรียน 26,600.- 26,600.- 0 
   ค่าเครื่องแบบนักเรียน 39,900.- 39,900.- 0 
   ค่าอุปกรณ์การเรียน 26,300.- 26,300.- 0 
   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 56,545.- 56,545.- 0 
   ค่าอาหารกลางวันนักเรียน      
ไป-กลับ 

831,270.- 831,270.- 0 

2. เงินนอกงบประมาณ 4,069,482.49 4,066,260.26 3,222.23 
     งบศูนย์ฯ 
     (เงินบริจาคสนับสนุน
การศึกษา) 

150,648.49 269,456.- (118,807.51) ใช้กับผู้เรียน
และตาม
วัตถุประสงค์
ของผู้บรจิาค 

     เงินสนับสนุนจาก อปท. 2,268,000.- 2,145,970.26 122,029.74 
     เงินมูลนิธิคุณพุ่ม 515,000.- 515,000.- 
     เงินสเปเชียลโอลิมปิค 0 0 
     อ่ืนๆ (เอกชน+กศน.) 1,135,834.- 1,135,834.- 

  รวม 14,207,211.49 13,747,363.88 459,847.61 



๒๐ 

ส่วนที่ 4 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและความสอดคล้องกับ 

มาตรฐานการศึกษาและกลยุทธ์ของศนูย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาหลักสตูร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวดัและประเมนิผล 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลส าหรับเด็กพิการให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและมีคุณภาพ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กลยุทธ์ 

มาตรฐาน
การศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 1 2 3 
1 โครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
๑. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
เรื่องวินัยคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
๒. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรท่ีมีความประพฤติดี
และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรทางการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ  ประจ า
จังหวัดนนทบุรี  จ านวน ๗๘ 
คน  
เชิงคุณภาพ   
บุคลากรท่ีเข้ารับการอบรม 
มีความรู้เรื่องวินัย     
คุณธรรม จริยธรรมและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
บุคลากรท่ีเข้ารับการอบรม
สามารถน าความรู้ มาใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ        
เกดิประสิทธิผล และ
ประพฤติปฏิบัติตน        
เป็นแบบอย่างท่ีดี 

-  - -  -  ๔,๕๐๐.- กลุ่มบริหารวิชาการ 

๒๐ 



๒๑ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กลยุทธ์ 

มาตรฐาน
การศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 1 2 3 
2 โครงการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา   

๑. เพื่อพัฒนาบุคลากร     
ศูนย์การศึกษาพิเศษ   
ประจ าจังหวัดนนทบุรี       
ให้มีความรู้ด้านงานประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
๒. เพื่อพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดนนทบุรีให้
เป็นระบบ และเป็นไปตาม
มาตรฐานของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดนนทบุรี 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัด
นนทบุรี จ านวน ๕๓ คน 
ได้รับความรู้ด้านงานประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดนนทบุรี มีความรู้
ด้านงานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ ๘๐ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดนนทบุรีมีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
และเป็นไปตามมาตรฐาน
โดยผลการประเมิน
มาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ
ขึ้นไป 

 - - - -  - ๑๑,๙๑๐.- กลุ่มบริหารวิชาการ 

๒๑ 



๒๒ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาระบบการบริหารงานให้ประสิทธภิาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาเทคโนโลยีเบื้องต้น  
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างขวัญก าลังใจและสวัสดิการแก่บุคลากร  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กลยุทธ์ 

มาตรฐาน
การศึกษา งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ 

1 2 3 4 1 2 3 
๑ โครงการสถานศึกษา

ปลอดภัย
๑. เพื่อส่งเสริมความ
ปลอดภัยในศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัด
นนทบุรี 
๒. เพื่อให้บุคลากร 
ผู้ปกครอง มีความรู้ ความ
เข้าใจในการช่วยเหลือ
ตนเองเบ้ืองตนเมื่อเกิดภัย
พิบัติ 

เชิงปริมาณ 
บุคลากร นักเรียนจ านวน
80 คน 
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
จ านวน๒๐ คน รวมจ านวน 
100 คน 
 เชงิคุณภาพ 
บุคลากร นักเรียนและ
ผู้ปกครองนักเรียนของ
ศูนย์ฯ มีความรู้ความเข้าใจ
ในการช่วยเหลือตนเองเบ้ือง
ตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ ร้อยละ 
๘๐ 

 - - - -   ๑๒,๒๕๐.- กลุ่มบริหารทั่วไป 

๒๒ 



๒๓ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กลยุทธ์ 

มาตรฐาน
การศึกษา งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ 

1 2 3 4 1 2 3 
๒ โครงการส่งเสริมวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

๑. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้เรื่อง
วินัยคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรที่มคีวามประพฤติดีและ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดนนทบุรีจ านวน 
๗๘ คน    
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรที่เข้ารับการอบรม       
มีความรู้เรื่องวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ บุคลากรที่เข้ารับการ
อบรมสามารถน าความรู้ มาใช้
ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
และประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 

 - - - -  - ๖,๐๐๐.- กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

๓ โครงการพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานการเงิน 
บัญชี พัสดุ  

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 
ได้รับความรู้ ความเข้าใจถึง 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
วิธีการปฏบิัติเกี่ยวกับการ
บริหารงานด้าน การเงิน บัญชี 
และพัสดุ ได้อย่างถูกต้องและ
สามารถน าไปปรบัใช้ในการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ  
๒. เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ /
ทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน บัญชีและการพัสดุ
และหลักการในการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรกลุ่มบริหารแผนงาน
และงบประมาณ จ านวน ๘ คน 
เชิงคณุภาพ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจและได้เพ่ิมพูนทักษะ
ในการบริหารจัดการ
งบประมาณและการพัสดุได้
อย่างถูกต้อง ตามระเบียบและ
ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
ร้อยละ ๙๐ 

 - - - -  - ๙,๕๕๐.- กลุ่มบริหาร
แผนงานและ
งบประมาณ 

๒๓ 



๒๔ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กลยุทธ์ 

มาตรฐาน
การศึกษา งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ 

1 2 3 4 1 2 3 
๔ โครงการพัฒนาบุคลากร ๑.เพื่ อพัฒนาบุคลากรให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดนนทบุรี 
จ านวน ๗๘ คน        
เชิงคุณภาพ 
 บุคลากรของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดนนทบุรี 
ร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนา
ตนเองโดยการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

-  - - -  - ๒๐,๐๐๐.- กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

๕ โครงการส่งเสริม
สวัสดิการครูและ
บุคลากร 

๑. เพื่อให้ครูและบุคลากรมี
ขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
๒. เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคลากรในองค์กร 
๓. เพื่อให้บุคลากรเกิด
ความรู้สึกมั่นคงในสวัสดิการ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดนนทบุรี 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดนนทบุรีจ านวน ๗๘ 
เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากร ร้อยละ ๘๐ 
มีขวัญและก าลังใจเพิ่มยิ่งขึ้น
และมีความสัมพันธ์อันดีซึ่ง
กันและกัน 

  ๔,๐๐๐.- กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

๒๔ 



๒๕ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมท้ังงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ ประเทศ 

     กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักในหน้าท่ี มีการท างานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง รับมือกับสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้ 
     กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กลยุทธ์ 

มาตรฐาน
การศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 1 2 3 
๑ โครงการโรงเรียน

คุณธรรม 
๑. เพื่อให้ผู้บริหารครู 
บุคลากร และนักเรียนเป็นผู้
มีคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน 
  ๒. เพื่อสร้างความ
รับผิดชอบ และวินัยในตัว
ของผู้บริหาร บุคลากร ครู
และนักเรียน 
  ๓. เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร 
ครูและนักเรียนสร้าง
เครือข่ายชุมชนโดยขอความ
ร่วมมือจากผู้ปกครอง และ
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ  
เด็กพิการท่ีมารับบริการท่ี
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดนนทบุรี จ านวน  ๕๐  
คน 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดนนทบุรี จ านวน  ๔๐  
คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการด าเนินโครงการ 
ร้อยละ ๘๐ 
เด็กพิการมีพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ตามคุณธรรมอัต
ลั ก ษ ณ์ห รื อ ต าม  ก ร อ บ
แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของนักเรียนท้ังหมด 

 - - -    ๑๐,๐๐๐.- กลุ่มบริหารท่ัวไป 

๒๕ 



๒๖ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กลยุทธ์ 

มาตรฐาน
การศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 1 2 3 
๒ โครงการพัฒนาบุคลากร

สู่ความเข้มแข็งทาง
วิชาชีพ 

๑. เพื่อสนับสนุนให้
ข้าราชการครูได้เข้ารับการ
อบรมพัฒนาตนเองตาม
ความต้องการ 
 ๒. เพื่อสนับสนุนให้
บุคลากรพัฒนาตนเองตาม
วิชาชีพ  

เชิงปริมาณ 
บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ  ประจ าจังหวัด
นนทบุรี  จ านวน ๗๘ คน       
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรครูที่เข้ารับการ
อบรมพัฒนาตนเองตาม
ความต้องการสามารถน า
ความรู้มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-  - - -  - ๑๐,๐๐๐.- กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

๓ โครงการพัฒนาครูสู่วิจัย
ในช้ันเรียน 

๑. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดนนทบุรีได้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการท าวิจัยใน
ช้ันเรียน 
๒. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จั งหวั ดนนทบุ รี น า วิ จั ย /
นวัตกรรม/เทคนิคมาใช้ใน
การแก้ไขปัญหานักเรียนได้ 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการวิจัยในช้ัน
เรียนในระดับดีมาก 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรศูนย์การแก้ไข
ปัญหาต่างๆของผู้เรียนด้วย
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 
ร้อยละ ๘๐ 

-  - - - -  ๑๕,๐๐๐.- กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

๒๖ 



๒๗ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 เพิ่มโอกาสใหค้นทุกช่วงวยัเข้าถึงบรกิารทางการศกึษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 1 ขยายการให้บริการเชิงรุกให้ท่ัวถึงและมีรูปแบบท่ีหลากหลาย   
      กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนารูปแบบการให้บริการท่ีหลากหลายและเข้าถึงง่าย ให้นักเรียนสามารถรับบริการได้อย่างต่อเนื่องท่ัวถึงและเสมอภาค  
      กลยุทธ์ที่ 3 ขยายความร่วมมือ เครือข่ายในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กลยุทธ์ 

มาตรฐาน
การศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 1 2 3 
๑ โครงการพัฒนาคุณภาพ

หน่วยบริการของศูนย์ฯ 
- เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร และนักเรียนเป็นผู้
มีคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน 
- เพื่อสร้างความรับผิดชอบ 
และวินัยในตัวของผู้เรียน
และบุคลากร 
- เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร 
ครูและนักเรียนสร้าง
เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่ง
คุณธรรม โดยขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานและ
องค์กรท่ีท างานด้าน
คุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ 
เด็กพิการท่ีมารับบริการท่ี
ศูนย์ฯ  จ านวน  6๐  คน 
ครูและบุคลากรศูนย์ฯ จ านวน  
๔๐  คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการด าเนินโครงการ
ร้อยละ ๘๐ 

 - - -    ๑๐,๐๐๐.- กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

๒๗ 



๒๘ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กลยุทธ์ 

มาตรฐาน
การศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 1 2 3 
๒ โครงการเสริมสร้างพลัง

การเล้ียงดูสู่การ
พัฒนาการเรียนรู้ให้กับ             
เด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 

เพื่อให้ ผู้ปกครองมีความรู้
และมี ทั กษะ ในการ ดูแล
ผู้เรียนของศูนย์การศึกษา
พิ เ ศ ษ  ป ร ะ จ า จั ง ห วั ด
นนทบุรีอย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ  
ร้อยละ ๗๐ ของผู้ปกครอง
ผู้เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดนนทบุรีสนใจ
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
พลังการเล้ียงดูสู่การ
พัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็ก
ท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 
เชิงคุณภาพ  
ผู้ปกครองผู้เรียนศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดนนทบุรี มีความรู้
และเข้าใจทักษะในการดูแล
ผู้เรียนในระดับดีมาก  

 - - -  - - ๑๕,๓๖๐.- กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

๓ โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่อาชีพ 

๑. เพื่อให้เด็กพิการได้รับ
การพัฒนาทักษะและเตรียม
ความพร้อมในการประกอบ
อาชีพ 

เชิงปริมาณ 
 เด็กพิการ  ท่ีมารับบริการท่ี
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดนนทบุรี จ านวน ๑๒ 
ราย/ครอบครัว 
เชิงคุณภาพ 
เด็กพิการ ร้อยละ ๘๐ ได้รับ
การพัฒนาทักษะและเตรียม
ความพร้อมในการประกอบ
อาชีพ 

-  - -  -  ๓,๐๐๐.- กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

๒๘ 



๒๙ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กลยุทธ์ 

มาตรฐาน
การศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 1 2 3 
๔ โครงการส่งเสริมสุขภาพ

เด็กพิการ 
๑. เพื่อให้เด็กนักเรียนของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดนนทบุรีได้รับ
ประโยชน์จากระบบการคัด
กรองดูแลสุขภาพ และการ
บ าบัดรักษาต้ังแต่ระยะ
แรกเริ่มอย่างท่ัวถึงและเป็น
องค์รวม 
๒. เพื่อสร้างความตระหนัก
แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมฟื้นฟู ดูแลสุขภาพ 
และการปูองกันการเจ็บปุวย
ของบุคคลท่ีมีความพิการ 

เชิงปริมาณ 
เด็กนักเรียนของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดนนทบุรีจ านวน 
๗๐  คน 
เชิงคุณภาพ 
เด็กนักเรียนของศูนย์ฯได้รับ
ประโยชน์จากการคัดกรอง
ดูแลสุขภาพและรับการ
บ าบัดรักษาต้ังแต่ระยะ
แรกเริ่มอย่างท่ัวถึงและเป็น
องค์รวม  
ผู้ปกครองมีความตระหนัก
ในการส่งเสริมฟื้นฟู ดูแล
สุขภาพ และการปูองกันการ
เจ็บปุวยของบุคคลท่ีมีความ
พิการในความดูแล 

-  - -   - ๓,๕๐๐.- กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 

๕ โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และ
สภาพแวดล้อม เพื่อเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้
ส าหรับเด็กพิการ 

 ๑. เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
พื้นท่ีเพื่อจัดท าสนามเด็ก
เล่น เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และจัดกิจกรรม
บรูณาการกิจกรรมกลางแจ้ง 
 ๒. เพื่อสร้างออกแบบสวน
กระตุ้นประสาทสัมผัส 

เชิงปริมาณ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดนนทบุรี การปรับปรุง
และจัดท าพื้นท่ีเครื่องสนาม
เด็กเล่น จ านวน ๑๐ แผ่น 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดนนทบุรี การสร้าง

-  - -  -  ๙,๑๓๐.- กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

๒๙ 



๓๐ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กลยุทธ์ 

มาตรฐาน
การศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 1 2 3 
(Sensory Integration 
Activities) ขนาดเล็ก  เพื่อ
ส่งเสริมเด็กพิการมีความ
สนใจและส ารวจรอบตัวๆ ท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
สามารถพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายและประสาทสัมผัส
ต่างๆ  

และออกแบบสวนกระตุ้น
ประสาทสัมผสั ขนาดกว้าง 
๖๕ เซนติเมตร x ความยาว 
๕๐๐ เซนติเมตร 
เชิงคุณภาพ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดนนทบุรีมี
สภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ผู้ปกครองนักเรียน
และครูมีความพึงพอใจใน
ระดับร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดนนทบุรี การปรับปรุง
และพื้นท่ีจัดท าสนามเด็กเล่น 
และออกแบบสวนกระตุ้น
ประสาทสัมผสั เพื่อใช้ในการ
จัดกิจกรรมบูรณาการ 
กิจกรรมกลางแจ้ง และ
กิจกรรมอื่นๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้ปกครอง
นักเรียนและครูมีความพึง
พอใจในระดับร้อยละ ๘๐   
ข้ึนไป 

๓๐ 



๓๑ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กลยุทธ์ 

มาตรฐาน
การศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 1 2 3 
๖ โครงการกิจกรรมวัน

ส าคัญของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัด
นนทบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2564 

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักและ
มีส่วนร่วมกับพิธีการ วัน
ส าคัญของประเพณี  ศาสนา 
และวัฒนธรรมไทย 
2. เพื่อให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดนนทบุรีได้เข้าร่วม
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ท่ีอบอุ่นระหว่างกันและกนั 

เชิงปริมาณ  
ผู้เรียนและผู้ปกครองท่ีมา
รับบริการที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัด
นนทบุรี จ านวน  60 คน 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดนนทบุรี จ านวน  30  
คน 
เชิงคุณภาพ  
ผู้เรียนผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัด
นนทบุรี ได้รู้จักและ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรม       
วันส าคัญของประเพณี
ศาสนาและวัฒนธรรมไทย
และสร้างความสัมพันธ์      
ท่ีอบอุ่นระหว่างกัน ร้อยละ 
๘๐

- -  -  -  ๑๐,๐๐๐.- กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 

๓๑ 



๓๒ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กลยุทธ์ 

มาตรฐาน
การศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 1 2 3 
๗ โครงการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาเรียน
รวม โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑. เพื่อนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การด าเนินงาน
ของโรงเรียนจัดการศึกษา
เรียนรวมโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี 
๒. เพื่อให้ครูที่จัดการเรียน
การสอนภายในโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรีสามารถ
ด าเนินการคัดกรองและ
จัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล(IEP)แผนการ
สอนเฉพาะบุคคล (IIP) ได้ 

เชิงปริมาณ 
นิเทศติดตามและประเมินผล
โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
จ านวน ๙ โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาเรียน
รวมในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรีสามารถ
ด าเนินการคัดกรองคนพิการ
ทางการศึกษาได้ถูกต้อง มีการ
จัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล(IEP) แผนการ
สอนเฉพาะบุคคล (IIP) ได้
ถูกต้อง 
ครูท่ีจัดการเรียนการสอนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรีมีความรู้ ความ
เข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับ
วิธีการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กพิเศษเรียนรวม น าไปใช้
ปรับปรุง   
พัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนของตนได้ 

- -  - -  - ๑๒,๑๔๐.- กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

๓๒ 



๓๓ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กลยุทธ์ 

มาตรฐาน
การศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 1 2 3 
๘ โครงการจัดหาบุคลากร

ด้านการศึกษาพิเศษ
เสริมการเรียนการสอน
นักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องและปัญหาด้าน
ต่างๆ ให้โรงเรียนใน 
สังกัด อบจ. 

๑ .  จั ดห าบุ ค ล า ก ร ด้ า น
การศึกษาพิ เศษเสริมการ
เรียนการสอนนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องและปัญหา
ด้านต่างๆ ให้โรงเรียนใน 
สังกัด อบจ. 
๒.เพื่อให้เด็กพิการได้รับสิทธิ
โอกาสทางการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึงและทัดเทียมกับเด็ก
ปกติ 

เชิงปริมาณ 
สามารถจัดหาบุคลากรด้าน
การศึกษาพิเศษสอนเสริมได้ 
จ านวน ๑๒ คน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ของเด็กพิการท่ี
ศึกษาในโรงเรียนสังกัด 
อบจ. ให้ได้รับบริการทาง
การศึกษาทัดเทียมกับเด็ก
ปกติ  

- -  - -  - ๒,๒๖๘,๐๐๐.- กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

๓๓ 



๓๔ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ส่งเสรมิและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบการส่ือสารการประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีความรวดเร็ว   
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาส าหรับคนพิการ  
กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส าหรับคนพิการโดยการใช้เทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กลยุทธ์ 

มาตรฐาน
การศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 1 2 3 
๑ โครงการประชาสัมพันธ์สู่

ชุมชน 
- เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร และนักเรียนเป็นผู้
มีคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน 
- เพื่อสร้างความรับผิดชอบ 
และวินัยในตัวของผู้เรียน
และบุคลากร 
- เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร 
ครูและนักเรียนสร้าง
เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่ง
คุณธรรม โดยขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานและ
องค์กรท่ีท างานด้าน
คุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 

- เด็กพิการท่ีมารับบริการท่ี
ศูนย์ฯ  จ านวน  6๐  คน 
- ครูและบุคลากรศูนย์ฯ 
จ านวน  ๔๐  คน 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในการด าเนิน
โครงการร้อยละ ๘๐ 

 -  - - - - ๖,๐๐๐.- กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 

๓๔ 



๓๕ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กลยุทธ์ 

มาตรฐาน
การศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 1 2 3 
๒ โครงการพัฒนาบุคลากร

งานศูนย์ข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ 

๑.  เพื่อให้ครูและบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดนนทบุรี ได้รับความรู้
และวิธีการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ
๒. เพื่อจัดท าแฟูมข้อมูล
สารสนเทศ ด้านผู้เรียน ด้าน
บุคลากร และด้านการ
บริหารจัดการของ
สถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน

เชิงปริมาณ 
จ านวนบุคลากรผู้เข้าร่วม
การอบรม ๓๕ คน 
มีสารสนเทศครบ ๕  เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัด
นนทบุรี ได้รับความรู้และ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ ร้อยละ ๘๐   
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดนนทบุรี มี
การจัดระบบ ข้อมูล
สารสนเทศ ด้านผู้เรียน 
ด้านบุคลากรและด้านการ
บริหารจัดการท่ี
เพียงพอ  สะดวกต่อการใช้
งาน  ร้อยละ ๘๐   

-  - - -  - ๑๓,๕๕๐.- กลุ่มบริหาร
แผนงาน
และ
งบประมาณ 

๓๕ 



๓๖ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กลยุทธ์ 

มาตรฐาน
การศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 1 2 3 
๓ โครงการผลิตส่ือเพื่อ

ส่งเสริมศักยภาพผู้พิการ 
๑. เพื่อผลิตส่ือ จัดหาส่ือ/
วัสดุท าส่ือ อุปกรณ์ช่วย/
อุปกรณ์เสริม ในการเตรียม
ความพร้อมให้กับเด็กพิการ
ท่ีเหมาะสมตรงกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะ
บุคคล 
๒. เพื่อให้ความรู้ผู้ปกครอง
เด็กพิการในการใช้ส่ือท่ี
ได้รับและสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดนนทบุรี ผลิตส่ือการ
สอน ๒ ช้ินต่อปีการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนท่ีไ ด้รับส่ือน า ส่ือท่ี
ได้รับน าไปใช้อย่างต่อเนื่อง
และมีค วามพึ ง พอใจใน
ระดับดีมาก 

- -  - - -  ๕,๐๐๐.- กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

๓๖ 



๓๗ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและสง่เสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา 

          กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนาการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบและ รวดเร็ว ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการ นิเทศ ก ากับ และติดตาม 
กลยุทธ์ที่ 4 ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนเพื่อระดมทรัพยากร  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กลยุทธ์ 

มาตรฐาน
การศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 1 2 3 
๑ โครงการประชาสัมพันธ์สู่

ชุมชน 
- เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร และนักเรียนเป็นผู้
มีคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน 
- เพื่อสร้างความรับผิดชอบ 
และวินัยในตัวของผู้เรียน
และบุคลากร 
- เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร 
ครูและนักเรียนสร้าง
เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่ง
คุณธรรม โดยขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานและ
องค์กรท่ีท างานด้าน
คุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนวิดีโอ 
เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
- จ านวนวารสาร 
ประชาสัมพันธ์ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้ปกครอง ครู นักเรียน 
บุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ท้ังภาครัฐ เอกชน และ
บุคคลภายนอก มีความ 
พึงพอใจในการรับข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและ
กิจกรรมของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัด
นนทบุรี ได้อย่างต่อเนื่อง 

 - - - -  - ๖,๐๐๐.- กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 

๓๗ 



๓๘ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กลยุทธ์ 

มาตรฐาน
การศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 1 2 3 
๒ โครงการควบคุมภายใน

และบริหารการเส่ียง ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดนนทบุรี 

๑. เพื่อให้บุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในและ 
บริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน 
๒. เพื่อให้การด าเนินงาน
ระบบบริหารความเส่ียงฯ 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดนนทบุรี มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ของต้น
สังกัดและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

เชิงปริมาณ 
มีรายงานควบคุมภายใน
และบริหารความเส่ียงใน 
ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ 
ประจ าจังหวัดนนทบุรี ครบ
ท้ัง ๔ กลุ่มงาน  จ านวน ๒ 
เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานภายใน
ศูนย์ ก าร ศึกษาพิ เ ศษ มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารความเส่ียงและ
ระบบการควบคุมภายใน 
ร้อยละ ๘๐ 

-  - - -  - ๑๓,๕๕๐.- กลุ่มบริหาร
แผนงานและ
งบประมาณ 

๓ โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

๑. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
และทักษะเกี่ยวกับการใช้
งานเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการส่ือสาร 
ในการบริหารจัดการข้อมูล 

เชิงปริมาณ 
จ านวนบุคลากรผู้เข้าร่วมการ
อบรม ๓๐ คน 
จ านวนช้ินงาน ๓๐ ช้ินงาน 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ในเน้ือหาท่ีเข้ารับการอบรม 
และสามารถน าความรู้และ
ทักษะ ท่ี ไ ด้รับไปใ ช้พัฒนา
ประสิทธิภาพการท างาน 

- -  - -  - ๓,๒๕๐.- กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 

๓๘ 



๓๙ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กลยุทธ์ 

มาตรฐาน
การศึกษา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 1 2 3 
๔ โครงการระดมทรัพยากร

เพื่อการศึกษา  
๑. เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษา ในศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัด
นนทบุรี ให้บรรลุเปูาหมาย 
๒. เพื่อให้หน่วยงานอื่นท้ัง
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกนั
ระดมทรัพยากร  
เพื่อพัฒนาการศึกษาและให้
ความส าคัญแก่การศึกษา
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดนนทบุรี 
เปูาหมาย 

เชิงปริมาณ 
จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรมระดมทรัพยากร 
จ านวนสถานท่ีท่ีจัดวาง
กล่องบริจาค 

เชิงคุณภาพ 
บุคลากร ผู้เรียน และ
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจใน
การน าทรัพยากรมาจัด
การศึกษาและพัฒนา
กิจกรรมของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัด
นนทบุรีได้ครบทุกด้าน 

- - -  -  - ๕,๐๐๐.- กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 

๓๙ 



๔๒

ปฏิทินการด าเนินโครงการประจ าปีการศึกษา  256๔

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ จ านวนเงิน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ปีการศึกษา 256๓ ปีการศึกษา 256๔ 
พ.ศ. 256๓ พ.ศ. 256๔ พ.ศ. 256๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
1 โครงการพัฒนาครูและ

บุคลากรสู่ความ
เข้มแข็งทางวิชาชีพ 

รัชนีกร ๑๐,๐๐๐.- 

2 โครงการพัฒนบุคลากร สมพิศ ๒0,000.- 

3 โครงการส่งเสริม
สวัสดิการครแูละ
บุคลากร   

นูรไอนี 
พิมพ์ใจ 

๔,๐๐๐.- 

4 โครงการส่งเสริมวินัย
คุณธรรม จรยิธรรม 
และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา  

นันท์ชญาน์ ๖,000.- 

5 โครงการจดัหา
บุคลากรด้านการศึกษา
พิเศษเสริมการเรียน
การสอนนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องและ
ปัญหาด้านต่างๆให้
โรงเรียนในสังกัด อบจ.  

ฐิติพร ๒,๒๖๘,๐๐๐.- 

หมายเหตุ :       ช่วงระยะเวลาทีด่ าเนินโครงการ/กจิกรรม/งาน 

๔๐ 



๔๓

ปฏิทินการด าเนินโครงการประจ าปีการศึกษา  256๔

ที ่ โครงการ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
จ านวนเงิน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ปีการศึกษา 256๓ ปีการศึกษา 256๔ 
พ.ศ. 256๓ พ.ศ. 256๔ พ.ศ. 256๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

9 โครงการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงาน การเงิน บัญชี งาน
พัสด ุ

อรัญญา ๙,๕๕๐.- 

10 โครงการควบคมุภายในและ
บริหารความเสี่ยง 

เพ็ญพักตร ์ ๑๓,๕๕๐.- 

11 โครงการพัฒนาบุคลากรงานศูนย์
ข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

นิภาภรณ ์ ๑๓,๕๕๐.- 

12 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
พิการ 

นาย
นันทน ์

๓,๕๐๐.- 

13 โครงการกิจกรรมวันส าคญั ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
นนทบุรี 

สุทธิดา ๑๐,๐๐๐.- 

14 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

ลดาวลัย ์
อรรฆพร 

๕,๐๐๐.- 

15 โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

วรวรรณ ๓,๒๕๐.- 

16 โครงการประชาสมัพันธ์สู่ชุมชน กัญจนา 
สิริอนันต ์

๖,๐๐๐.- 

17 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย เอกชัย ๑๒,๒๕๐.- 
18 โครงการโรงเรยีนคุณธรรม เกษรา ๑๐,๐๐๐.- 

หมายเหตุ :       ช่วงระยะเวลาทีด่ าเนินโครงการ/กจิกรรม/งาน 

๔๑ 



๔๔

ปฏิทินการด าเนินโครงการประจ าปีการศึกษา  256๔

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน

เงิน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ปีการศึกษา 256๓ ปีการศึกษา 256๔ 
พ.ศ. 256๓ พ.ศ. 256๔ พ.ศ. 256๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
19 โครงการเตรียมความพร้อมสู่

อาชึพ 
ปวีณา 

สุดาภรณ ์
3,๐๐๐.- 

20 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวมโรงเรียนใน
สั งกั ดองค์ การบริหารส่ วน
จังหวัดนนทบุรี 

ปวีณา ๑๒,๑๔๐.- 

21 โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  

ภูษณิศา ๑๑,๙๑๐.- 

22 โ ค ร งก า ร พัฒน าพลั ก สู ต ร
สถานศึกษา  

ทิพย์วรรณ ๔,๕๐๐.- 

23 โครงการเสริมสร้างพลังการ
เลี้ยงดูสู่การพัฒนาการเรียนรู้
ให้กับเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ   

นุชจรินทร ์
วาสนา 

๑๕,๓๖๐.- 

24 โครงการพัฒนาหน่วยบริการ
ขอ งศู น ย์ ก า รศึ กษ า พิ เ ศ ษ 
ประจ าจังหวัดนนทบุรี 

มินตรา ๑๐,๐๐๐.- 

25 โครงการผลติสื่อเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพผู้พิการ  

พิชญากรครู
นุชจรินทร ์

๕,๐๐๐.- 

26 โครงการพัฒนาครูสู่วิจัยในช้ัน
เรียน 

นุชจรินทร ์ ๑๕,๐๐๐.- 

27 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ พิชญากร ๙,๑๓๐.- 
หมายเหตุ :       ช่วงระยะเวลาทีด่ าเนินโครงการ/กจิกรรม/งาน 

๔๒ 



๔๓ 

ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ

การด าเนินงาน  การก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล  รายงาน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนนทบุรี  เป็นสถานศึกษาที่แบ่งโครงสร้างการปฏิบัติงานออกเป็น 

๔  กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหาร
แผนงานและงบประมาณ  การด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลให้สาธารณชนได้ทราบ  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

การด าเนินงาน 
๑. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนนทบุรี  มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติ

การประจ าปี โครงการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
๒. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนนทบุรี จัดให้มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินโครงการ/

กิจกรรมทุกสิ้นไตรมาส มีผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม งาน รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ เพ่ือทราบ
ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน ให้หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มทราบ โดยอาศัยวงจรคุณภาพ  
PDCA   

วงจรคุณภาพ PDCA หรือวงจรเดมมิ่ง(Deming) เป็นกระบวนการด าเนินงานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย 
PDCA เป็นอักษรน าของศัพท์ภาษาอังกฤษ  ๔ ค า คือ   

P : Plan      =  วางแผน 
D : DO      =  ปฏิบัติตามแผน 
C : Check    =  ตรวจสอบประเมินผล 
A : Action    =  ปรับปรุงด าเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน 
ซึ่งมีรายละเอียดการด าเนินงานตามรูปดังนี้ 

(ฝ่ายบริหาร) 

(ฝ่ายบริหาร) 

(ผู้ตรวจสอบและฝ่ายบริหาร) 

(ครู พนักงาน) 



๔๔ 
 

ขั้นการวางแผน  (Plan) หมายถึง การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการก าหนด
หัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  
อาจประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน Plan การจัดอันดับความส าคัญ
ของเป้าหมาย ก าหนดการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ด าเนินการ
และก าหนดงบประมาณที่จะใช้ การวางแผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของลักษณะการ
ด าเนินงาน การวางแผนยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่างๆ  
ที่อาจเกิดข้ึนได ้

ขั้นการปฏิบัติตามแผน (DO) หมายถึง การด าเนินการตามแผน การลงมือท า และมีการตรวจสอบ
ระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าด าเนินการไปในทิศทางท่ีก าหนดหรือไม่ 

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) หมายถึง การประเมินขั้นตอนการด าเนินงาน และการ
ประเมินผลของการด าเนินงานตามแผนที่ ได้ตั้ ง ไว้  โดยในการประเมินดังกล่าวสามารถท าได้ เอง                 
โดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบแผนการด าเนินงานนั้นๆ ซึ่งเป็นลักษณะของการประเมินตนเอง โดยไม่
จ าเป็นต้องตั้งคณะกรรมการอีกชุดมาประเมินแผน หรือไม่จ าเป็นต้องคิดเครื่องมือหรือแบบประเมินที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน 

ขั้นปรับปรุงด าเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน (Action) หมายถึง การน าผลการประเมินมา
พัฒนาแผน  อาจประกอบด้วย การน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด
ที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบการด าเนินการใหม่ที่เหมาะสม  
ส าหรับการด าเนินการในครั้งต่อไป   

เมื่อน าวงจร  PDCA  มาใช้ในการท างานอย่างต่อเนื่อง จะท าให้วงจรดังกล่าวหมุนอย่างต่อเนื่อง ท าให้
การท างานมีการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 
การก ากับ  ติดตาม 
 ๑. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนนทบุรี  มีการก ากับ ติดตามการด าเนินโครงการ กิจกรรม  งาน  
ให้ด าเนินงานไปตามแผนที่วางไว้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม งาน รายงานความก้าวหน้า ปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินงาน แก่ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น 
 

ประเมินผล 
 ๑. จัดท าการประเมินผลตามแบบของต้นสังกัด หรือแบบที่ร่วมกันจัดท าโดยคณะกรรมการของ     
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 ๒. ประเมินผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง   
 

รายงาน 
๑. จัดท าสรุปงานโครงการ  รวบรวมผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน เขียนรายงานให้กับ

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนนทบุรี และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ หลังด าเนิน
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วันท าการ 
 



ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดนนทบุรี

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ




