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คำนำ 

 คู่มือการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมวิถีใหม่ สำหรับการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียม
ความพร้อมแบบไฮบริด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุเพื่อให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง บุคลากร หรือผู้ที่สนใจ ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน ตามโครงสร้างการปฏิบัติหน้าที่ และเป็น
แนวทางในการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการ เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรีเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนเด็กพิการที่ได้รับการจัดการศึกษาตาม
แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มต่อไป 
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บทท่ี 1 
ความเป็นมาและความสำคัญ 

ความเป็นมา 

 ด้วยคณะรัฐมนตรีใช้มติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการโดยกรม

สามัญศึกษาดำเนินการจัดตั้งศูนย์การศึกษาเพื่อคนพิการประจำจังหวัดเพื่อการจัดการศึกษาในลักษณะ

ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการอายุ 0-19 ปี สนับสนุนในด้านการเรียน

การสอน การจัดส่ิงอำนวยความสะดวกส่ือการให้บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตลอดจนการ

จัดครูเดินสอนแก่คนพิการ และสถานศึกษาได้ประกาศอนุมัติจัดตั้งจกกระทรวงศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 31 

กรกฎาคม 2543 เป็นสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

 ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ       

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที ่ 55/1 หมู่ 4 ตำบลม่วงหมู่     

อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 โดยมี นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดสิงห์บุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.865912115254178, 100.41979111534246 

แผนผังที่ต้ังโรงเรียน 
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วิสัยทัศน์ 

 เป็นศูนย์ให้บริการคนพิการตามมาตรฐาน บุคลากรมีคุณภาพในการพัฒนาคนพิการ โดยการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้บริการคนพิการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

2. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน 

3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ 

4. ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพฒันาศักยภาพของคนพิการทุกด้าน 

เป้าประสงค์ 

1. คนพิการได้รับบริการช่วยเหลือฟื้นฟู ระยะแรกเริม่ เตรียมความพร้อมอย่างท่ีมีคุณภาพ 

2. บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษมีคตุณภาพในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ 

3. ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง 

4. ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ ์

 กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคนพิการุกประเภทให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพของคนพิการเป็น  

  รายบุคคล 

 กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาบุคลกรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 

  และเกิดประสิทธิผล 

 กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่  4 ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดการโดยการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์การให้บริการท่ี 

  หลากหลาย 

 กลยุทธ์ที่  6 ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

คติพจน์/ปรัชญาของโรงเรียน 

 คุณธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต         
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บทบาทของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับการประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 
จำนวน 5 แห่ง เมื่อปี พ.ศ. 2539 และในปี พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ
จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษระดับเขตการศึกษาเพิ่ม จำนวน 8 แห่ง โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะ เป็นศูนย์
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมของคนพิการ รวมทั้งสนับสนุน การจัดการเรียน      
การสอน จัดสื่อ จัดสิ่งอำนวยความสะดวก ให้บริการและความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง ทำการวิจัย และอบรม
บุคลากร รวมถึง การจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นของศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2553 จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงบทบาทหน้าท่ีให้สอดคล้อง
กับกฎหมายและภาระงานท่ีสามารถดำเนินการได้ดังนี้ 
 บทบาทที่ 1 จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม(Early 
Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียน
เรียนรวม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 บทบาทที่ 2 พัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรท่ีจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
 บทบาทที ่ 3 จัดระบบและส่งเสร ิม สนับสนุนการจัดทำ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualized Education Program : IEP) สิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ส่ือ 
บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 
 บทบาทที่ 4 จัดระบบบริการช่วงเช่ือมต่อสำหรับคนพิการ (Transitional Services) 
 บทบาทที่ 5 ให้บริการฟื้นนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน ด้วยกระบวนการทาง
การศึกษา 
 บทบาทที่ 6 เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ 
 บทบาทที่ 7 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรวม และประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
ในจังหวัด 
 บทบาทที่ 8 ภาระหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี แบ่งการปฏิบัติหน้าท่ีตามโครงสร้างการ

บริหารตามสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีตามภารกิจการบริหาร เพิ่มประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของงาน เป็นไปตาม กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบง่ส่วนราชการภายในสถานศึกษาท่ี

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2547 จึงกำหนดโครงสร้างการบริหารและ

ขอบขา่ยหน้าท่ีของศูนย์การศึกษาพิเศษเปน็ 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มบริหารวิชาการ 

2. กลุ่มบริหารงบประมาณ 

3. กลุ่มบริหารท่ัวไป 

4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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1. โครงสร้างกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ผู้อำนวยการ 

รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

งานแผนปฏิบัติการและ 

สารสนเทศ 

งานหลักสูตร 

งานวัดผลและ 

ประเมินผล 

งานให้คำปรึกษา 

แนะแนว ช่วยเหลือ 

และส่งต่อ 

งานอื่น ๆ 

ท่ีได้รับมอบหมาย 

งานบริการช่วยเหลือ 

ระยะแรกเริ่ม (EI) 

และเตรียมความพร้อม 

งานวิจัยและพัฒนา 

นวัตกรรม 

งานส่งเสริม สนับสนุน 

การจัดการเรียนรวม 

งานส่งเสริม สนับสนุน 

การฟื้นฟูสมรรถภาพ 

คนพิการโดยครอบครัว 

และชุมชน 

งานกิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 
งานทะเบียนนักเรียน 

งานห้องสมุด / 

แหล่งเรียนรู้ 

งานจัดการศึกษา 

สำหรับเด็กเจ็บป่วย 

เรื้อรังในโรงพยาบาล 

งานประกนัคุณภาพ 

การศึกษา 

งานบริการส่ิงอำนวย 

ความสะดวก 

เทคโนโลยีส่ิงอำนวย 

ความสะดวก ส่ือ 

บริการและ 

ความช่วยเหลืออื่นใด 

ทางการศึกษา (ระบบ 

คูปองการศึกษา) 

งานหน่วยบริการ 

งานนิเทศ ติดตาม 

ประเมินผลและ 

รายงานผล 
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1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 1) งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 

 1.1) แต่งต้ังคณะทำ งานและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบระบบข้อมลูสารสนเทศ 

 1.2) จัดทำแผนปฏิบัติการของกลุ่มบริหารวิชาการ ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล 

 1.3) จัดทำปฏิทินการดำเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการในรูปแบบไฟล์ข้อมูล 

 1.4) สรุปรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารวิชาการ โดยนำข้อมูลมาจัดทำสารสนเทศ รวบรวมไว้ใน 

Google drive ของกลุ่มบริหารงานวิชาการให้เป็นปัจจุบัน 

 1.5) จัดทำคู่มือ รวบรวมเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ท่ีต้องใช้ในการบริหารวิชาการ รวบรวมคู่มือใน

รูปแบบ E-book  

 1.6) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ 

 1.7) นำผลการประเมินมาใช้เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 

 1.8) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 2) งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม (EI) และเตรียมความพร้อม 

 2.1) รวบรวมข้อมูล ประวัติของคนพิการท่ีมารับบริการ 

 2.2) คัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา/ส่งต่อ 

 2.3) ประเมินระดับความสามารถพื้นฐานของคนพิการท่ีมารับบริการ  

 2.4) จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) การจัดทำแผน

ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน (FCSP) โดยการจัดทำแผน

ผ่านโปรแกรม Word อย่างเป็นระบบตามแบบแผนของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 2.5) ให้บริการเตรียมความพร้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และ

แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน (IFSP) ในรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ On-site คือการมาเรียนที่ศูนย์ฯ, 

Online คือการเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถพูดคุย ส่ือสารระหว่างครูและนักเรียน, On- demand คือ

การเรียนผ่านระบบส่ือวีดิโอ 

 2.6) การประเมินความก้าวหน้า พัฒนาการ และปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

 2.7) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และส่งต่อ  

 2.8) จัดทำและให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการคนพิการในระบบ Google drive 

เพื่อง่ายต่อการเข้าถึง 

 2.9) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 3) งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรวม 

 3.1) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานองคกรภาครัฐ และเอกชนท่ีจัดการเรียนรวมให้สามารถดำเนินการ

ตามนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3.2) จัดทำทะเบียน ข้อมูลนักเรียนเรียนรวม และข้อมูลเครือข่ายโรงเรียนเรียนรวมและห้องเรียนคู่ขนาน

สำหรับบุคคลออทิสติกให้เป็นปัจจุบัน ผ่านระบบ IEP Online เพื่อให้โรงเรียนและศูนย์การศึกษาพิเศษสามารถ

เข้าถึงได้  

 3.3) ให้คำปรึกษา และจัดอบรมให้ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ ทั้งในรูปแบบปกติ และรูปแบบการ

ประชุมทางไกล (Online) การคัดกรองทางการศึกษาให้กับครูในโรงเรียนเรียนรวม ให้สอดคล้องตามความ

ต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล  

 3.4) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานให้นักเรียนพิการในโรงเรียน จัดการเรียนรวมได้รับสิ่งอำนวย

ความสะดวก เทคโนโลยีสิ ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามท่ี

กำหนดในกฎกระทรวง ผ่านระบบ IEP Online โดยครูผู้รับผิดชอบสามารถกรอกข้อมูลความต้องการสื่อลงใน

ระบบ IEP Online ได้ด้วยตนเอง 

 3.5) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 4) งานส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน 

 4.1) วางแผนดำเนินงาน/โครงการ/จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน 

 4.2) ประสานงานร่วมกับเครือข่ายท่ีดูแลคนพิการเพื่อรวบรวมข้อมูลคนพิการ  

 4.3) สนับสนุนและส่งเสร ิมการมีเจตคติด้านบวกในการดูแลคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน  

ประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ      

 4.4) ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ ่มที่บ้าน ตามแผนการให้บริการช่วยเหลือ

เฉพาะครอบครัว (IFSP) และแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

 4.5) ให้บริการด้านการศึกษา และฝึกอบรมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลคนพิการเพื่อการพฒันา

คนพิการในเขตพื้นท่ีบริการ         

 4.6) ประสานงานให้มีการบริการทางการแพทย์ การช่วยเหลือบริการ บำบัดฟื้นฟูด้านต่าง ๆ ให้แก่คน

พิการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 4.7) ประสานงาน และส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมรายได้แก่คนพิการและครอบครัว  

 4.8) รวบรวม ข้อมูลสารสนเทศ การให้บริการเพื่อรายงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

 4.9) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ  โดยจัดทำเป็นไฟล์ และรายงานผลใน

รูปแบบ Qr code 

 4.10) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 5) งานหลักสูตร 

 5.1) แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 5.2) วิเคราะห์เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 5.3) จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม จัดทำหลักสูตรในรูปแบบ E-book  
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 5.4) นำหลักสูตรสถานศึกษาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติ 

 5.5) ประกาศและนำไปใช้ ผ่านรูปแบบ Qr code 

 5.6) ติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  

 5.7) ประเมินผลการใช้หลักสูตรถานศึกษา โดยเน้นการใช้แบบประเมินในระบบ Google form  

 5.8) สรุป รายงานผล ปรับปรุงการดำเนินการ โดยจัดทำเป็นไฟล์ และรายงานผลในรูปแบบ Qr code 

 5.9) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 6) งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 6.1) แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 6.2) จัดทำแผนส่งเสริมให้บุคลากรจัดทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 6.3) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ เจตคติท่ีดีต่อการทำวิจัยและพัฒนา ส่ือ นวัตกรรม 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 6.4) สนับสนุน ให้บุคลากรได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ผ่าน

การประชุมท้ังในรูปแบบ On-site และ Online 

 6.5) ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้มีการนำเสนอ การขยายผล เผยแพร่ งานวิจัยและนวัตกรรม โดยการ

ขยายผล เผยแพร่ตามช่องทางท่ีหลากหลาย 

 6.6) สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรท่ีนำเสนอ การขยายผล เผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม 

 6.7) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดทำงานวิจัยและนวัตกรรม 

 6.8) สรุป รายงานผลและปรับปรุงการดำเนินการ 

 6.9) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 7) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 7.1) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความ

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม จัดในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการจัดรูปแบบ 

On-site ในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยตรง, On-hand การทำกิจกรรมผ่านสื ่อที ่คณะครูจัดเตร ียม  และ          

On-demand โดยการเข้าร่วมผ่านวีดิโอ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงกิจกรรมของศูนย์การศึกษาพิเศษ  

 7.2) จัดกิจกรรมเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การ

ทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของ

ผู้เรียน 

 7.3) ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองปลูกฝ่ังและสร้างจิตสำนึกของการกระทำประโยชน์เพื่อสังคมสามารถ

จัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

 7.4) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับคนพิการ โดยการมีส่วนร่วมของคนพิการและครอบครัว 
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 7.5) ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน  โดยจัดทำเป็นไฟล์ และรายงานผลในรูปแบบ       

Qr code 

 7.6) ปฏิบัติงานหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 8) งานทะเบียนนักเรียน 

 8.1) จัดทำทะเบียนนักเรียนให้ชัดเจนถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยรวบรวมข้อมูลทะเบียนนักเรียนไว้ใน 

Google sheet กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 8.2) จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการรับผู้เข้ารับบริการ จัดทำเป็นไฟล์ รวบรวมไว่ใน Google drive กลุ่ม

บริหารงานวิชาการ และให้เลขประจำตัว  

 8.3) จัดทำสถิติการรับและส่งต่อผู้เข้ารับบริการ รวบรวมไว้ใน Google sheet กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 8.4) จัดเก็บ รักษาเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานทะเบียน  

 8.5) รายงานการให้บริการส่งสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทราบทุกเดือน 

 8.6) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 9) งานวัดผลและประเมินผล 

 9.1) จัดให้มีเอกสาร และแบบฟอร์มที่ใช้ในการวัดผล เช่น แบบบันทึกผลการประเมินทักษะพฒันาการ 

ใบสรุปผลการประเมินพัฒนาการเพื่อการส่งต่อ ฯลฯ และรวบรวมไว้ใน Google drive กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานต่อไป 

 9.2) จัดทำและตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของคนพิการท่ีมารับบริการ

ให้เป็นปัจจุบัน 

 9.3) รวบรวมผลสัมฤทธิ์ที ่ครูผู ้สอนสรุปผลพัฒนาการ โดยครูผู ้สอนนำส่งผ่าน Google form เพื่อ

พิจารณาส่งต่อคนพิการเข้ารับบริการทางการศึกษาต่อไป  

 9.4) จัดเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวัดผล 

 9.5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 10) งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

 10.1) จัดทำแผนพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อคนพิการใน

รูปแบบ E-book 

 10.2) ทำแผนประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อย่างแพร่หลาย ในหลากหลาย

ช่องทาง ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์พร้อม Qr code เพจของศูนย์การศึกษาพิเศษ แอพพลิเคช่ันไลน์ผู้ปกครอง 

 10.3) จัดหาหนังสือ งานวิจัย และเอกสารทางวิชาการ วัสดุครุภัณฑ์ของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

 10.4) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 10.5) ซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

 10.6) ให้บริการยืม-คืนหนังสือ โดยการบันทึกใน Google form 
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 10.7) จัดทำระเบียบและข้อปฏิบัติให้การใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ในรูปแบบ Qr code 

 10.8) จัดบรรยากาศภายในห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการให้บริการ 

 10.9) เก็บรวบรวมสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ โดยการแสกน Qr code บันทึก

เวลาการใช้ห้องสมุด 

 10.10) สรุปรายงานผลปฏิบัติงาน โดยจัดทำเป็นไฟล์ และรายงานผลในรูปแบบ Qr code 

 10.11) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 11) งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 11.1) จัดระบบกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

 - การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

 - การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

 - การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 - การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 - การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

 - การประกันคุณภาพการศึกษา 

 - การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี  

 - การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 - ติดตาม/สรุป/ประเมินผลงานประกันคุณภาพ 

 11.2) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 12) งานบริการสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ ่งอำนวยความสะดวก สื ่อ บริการและความ

ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (ระบบคูปองการศึกษา) 

 12.1) งานพัฒนาการให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ 

และ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยใช้ระบบ IEP online ในการจัดทำข้อมูลส่ือ   

 - จัดทำทะเบียนข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ 

ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 

 - สำรวจและจัดทำทะเบียนข้อมูลความต้องการสิ ่งอำนวยความสะดวก สื ่อบริการ และความ

ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการทุกประเภท 

 - วางแผนและจัดทำ งบประมาณเพื่อการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความ

สะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาในจังหวัด 

 - ดำเนินการพัฒนาส่ิงอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และ ความ

ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษ    
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 - ติดตามประเมินผลการใช้ส่ิงอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และ 

ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 

 - รวบรวม/เผยแพร่เอกสารทางวิชาการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยี สิ ่งอำนวยความ

สะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 - สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาเกี่ยวกับส่ิงอำนวยความสะดวก เทคโนโลยี ส่ิงอำนวยความสะดวก 

ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด 

 12.2) งานประสานการให้บริการส่ือ 

 - ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดให้บริการส่ิงอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีส่ิงอำนวยความ

สะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 - รวบรวมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารความรู้และระบบการให้บริการส่ิงอำนวยความสะดวก 

เทคโนโลยีส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 

 - ติดตาม ประเมินผล ประสานงานการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความ

สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา นำมาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

 12.3) งานผลิต พัฒนา ซ่อมบำรุง 

 - ผลิต จัดหา สิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความ

ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับคนพิการทุกประเภท 

 - พัฒนา ปรับปรุงและซ่อมบำรุง สิ ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ ่งอำนวยความสะดวก ส่ือ 

บริการ และ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันให้ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษ

สำหรับคนพิการทุกประเภท 

 - ติดตามประเมินผลการใช้ส่ิงอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และ 

ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 

 12.4) งานอบรม แนะนำการใช้ส่ือ ท้ังในรูปแบบ On-site และ Online 

 - สำรวจข้อมูลความต้องการใช้ส่ิงอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการ

และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการทุกประเภท 

 - วางแผนจัดอบรมการใช้ส่ิงอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และ 

ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้กับบุคลากรของศูนย์ และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 12.5) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 13) งานให้คำปรึกษา แนะแนว ช่วยเหลือและส่งต่อ 

 13.1) ให้บริการคำปรึกษา แนะแนวด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์การศึกษา สังคม และอาชีพ

สำหรับค้นพิการ 
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 13.2) ประเมินคัดกรองคนพิการเพื่อส่งต่อไปรับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการ      ท่ีบ้าน

ทางด้านการแพทย์การศึกษา สังคม หรือเตรียมทักษะพื้นฐานอาชีพ กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 13.3) ประเมินพัฒนาการคนพิการที่ผ่านการฟื้นฟูเตรียมความพร้อมจากศูนย์การศึกษาพิเศษ และ

ประสานส่งต่อคนพิการให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 13.4) การจัดบริการเปล่ียนผ่าน (Transitional Service)   

 13.5) จัดทำฐานข้อมูลและให้บริการข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน ผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยงานที่ให้บริการด้าน

การศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด ลงในระบบสารสนเทศข้อมูลศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 13.6) จัดหา ดำเนินการเกี่ยวกับทุนและการช่วยเหลืออื่น ๆ   

 13.7) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 14) งานจัดการศึกษาสำหรับเด็กเจ็บป่วยเร้ือรังในโรงพยาบาล 

 14.1) ให้บริการด้านการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต นักเรียนที่มารับบริการในโครงการ

ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล 

 14.2) จัดทำแผนพัฒนาสมรรถภาพนักเรียน ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการ

สอนเฉพาะบุคคล (IIP) ท่ีสอดคล้องกับสภาพความเจ็บป่วยและความสามารถในการเรียนรู้ 

 14.3) บริการเสริมทักษะวิชาการ และจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการอย่างเป็นระบบเพื่อต่อยอด

ด้านการศึกษา หรืออาชีพ 

 14.4) รวบรวม ข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนที ่มารับบริการในระบบ Google sheet เพื ่อรายงาน

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 14.5) จัดทำโครงการ/กิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริม เกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ 

 14.6) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยจัดทำเป็นไฟล์ และรายงานผลใน

รูปแบบ Qr code 

 14.7) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 15) งานหน่วยบริการ  

 15.1) แต่งต้ังคณะทำงานและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบงานหน่วยบริการ 

 15.2) สนับสนุน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยบริการให้ดำเนินการตามบทบาทต่อไปนี้ 

 (1) จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ ่ม (Early 

Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการที่หน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษทั้งที่บ้านและ

ชุมชน เพื่อเข้าสู ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนรวม โรงเรียนเฉพาะความพิการ และ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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 (2) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education 

Program : IEP) และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individual Family Service Plan : IFSP) 

ส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 (3) บริการเปล่ียนผ่านสำหรับคนพิการ (Transitional Services) 

 (4) ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา 

 (5) เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการในพื้นท่ีบริการ 

 (6) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรวม และประสานงานการจัดการศึกษสำหรับคนพิการ 

 15.3) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 

 15.4) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยจัดทำเป็นไฟล์ และรายงานผลใน

รูปแบบ Qr code 

 15.5) ภาระหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 16) งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 

 16.1) ดำเนินการวางแผน เสนองาน/โครงการ จัดทำ แผนปฏิบัติการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

 16.2) จัดทำเอกสารแบบฟอร์มการนิเทศ และจัดเก็บใน Google drive กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 16.3) ดำเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้

มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป 

 16.4) ประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน โดยจัดทำเป็นไฟล์ และรายงานผลในรูปแบบ    

Qr code 

 16.5) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  
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2. โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 3 โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ 

รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

งานแผนปฏิบัติการ 

และสารสนเทศ 

งานพัฒนาครู บุคลากร 

และผู้ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

งานสรรหา บรรจุ 

และแต่งต้ัง 

งานทะเบียน 

และประวัติบุคลากร 

งาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

งานพิจารณาความดี 

ความชอบ 
งานวินัยและรักษาวนิัย 

งานสวัสดิการครู 

และบุคลากร 

งานมาตรฐานวิชาชีพ 

และวิทยฐานะ 

งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

และรายงานผล 
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2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 1) งานแผนปฏบิัติการและสารสนเทศ 

 1.1) แต่งต้ังคณะทำงานและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศ 

 1.2) จัดทำแผนงบประมาณในการดำเนินงานในรปูแบบไฟล์ข้อมูล 

 1.3) จัดทำแผนปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลในรูปแบบไฟล์ข้อมูล 

 1.4) จัดทำปฏิทินการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลในรูปแบบไฟล์ข้อมูล 

 1.5) สรุปรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลประวัติครู ประวัติการเล่ือนขั้นเงินเดือน ประวัติการเล่ือนขั้น

ค่าตอบแทน ประวัติการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประวัติทางวินัย ประวัติการรับราชการ ประวัติ

การขาด ลา มาสาย ประวัติการขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประวัติการเล่ือนวิทยฐานะ ฯลฯ โดยนำข้อมูล

ต่าง ๆ มาจัดทำสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน โดยจัดทำสารสนเทศในระบบของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 1.6) จัดทำรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการบริหารงานบุคคล เช่น แบบใบลา แบบสัญญาจ้าง 

บัญชี ลงเวลา เบอร์โทรศัพท์ของบุคลากร แบบขออนุญาตออกนอกสถานที่ แบบคำขอมีใบอนุญาตประกอบ 

วิชาชีพ แบบคำขอรับการประเมินวิทยฐานะ แบบบันทึกสรุปการอบรม สัมมนา ใบสมัครงาน ฯลฯ และเก็บ

รวบรวมเอกสารไว้ใน Google drive กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 1.7) จัดทำคู่มือและเอกสารประกอบการปฏิบัติงานในรูปแบบ E-book 

 1.8) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 

 1.9) นำผลการประเมินมาใช้เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 

 1.10) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 2) งานสรรหา บรรจุ และแต่งต้ัง 

 2.1) วางแผนการจัดอัตรากำลังครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีจำนวนเพียงพอและเหมาะสม 

 2.2) จัดองค์กรโครงสร้างการบริหารงาน จัดทำทำเนียบครู และบุคลากรทางการศึกษากำหนดหน้าท่ี 

และวิธีการดำเนินงานของครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาร่วมกับฝ่ายบริหารในระบบสารสนเทศ

ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี 

 2.3) ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร การทำสัญญาจ้าง การบรรจุและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

 2.4) การปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีบรรจุ หรือเข้าทำงานใหม่ 

 2.5) การนิเทศ ติดตาม ประเมินครูผู้ช่วยตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

 2.6) ดำเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนตำแหน่ง เล่ือนระดับ การเพิ่มวุฒิ และการปรับวุฒิ 

 2.7) ดำเนินการเรื่องการโอน การย้าย การสับเปล่ียนอัตรา 

 2.8) ดำเนินการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรคุรุสภา และบัตรอื่น ๆ 
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 2.9) การประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

โดยการเข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน และการศึกษาต่อ ในระดับท่ีสูงกว่าปริญญาตรี 

 2.10) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 2.11) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอลาออกจากราชการ การพ้นจากราชการของข้าราชการและบุคลากร

ทางการศึกษา 

 2.12) ดำเนินการขอยกเว้นหรือผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร 

 2.13) การรายงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานบุคลากร โดยรายงานในรูปแบบไฟล์ข้อมูล 

 2.14) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 3) งานทะเบียนประวัติบุคลากร 

 3.1) จัดทำเอกสารหลักฐานการปฏิบัติราชการ และหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น บัญชีลงเวลาโดยการบันทึก

เวลาปฏิบัติงานในระบบแอพพลิเคช่ันลงเวลาปฏิบัติราชการ ทะเบียนคุมการขออนุญาตออกนอกสถานท่ีผ่าน

ระบบ Google form ฯลฯ  

 3.2) รับ และเสนอใบลา จัดทำสถิติวันลาหยุดราชการของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

ประจำปีพร้อมเก็บหลักฐาน รวมทั้งสรุป และรายงานสถิติการลาประจำปี ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล 

 3.3) จัดทำแฟ้มประวัติของบุคลากรทุกคนให้เป็นปัจจุบัน โดยในแฟ้มควรประกอบด้วย กพ.7/กคศ.16 

สำเนาคำสั่งบรรจุ สำเนาสัญญาจ้าง สำเนาคำสั่งจ้าง สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาวุฒิ

การศึกษา สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือผู้บริหารสำเนาบัตรอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครู สำเนาบัตรแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำเนาคำส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนสำเนาคำส่ังเล่ือนขั้น

ค่าตอบแทน สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) สำเนาใบทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 

สำเนาแบบ สด. 9 (ถ้ามี) สำเนาแบบ สด. 43 (ถ้ามี) สำเนาใบขับข่ี (กรณีเป็นพนักงานขับรถ) 

 3.4) การควบคุมการเกษียณอายุราชการ 

 3.5) จัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติบุคลาการ 

 3.6) การบันทึกข้อมูลวันลาในแฟ้มประวัติ 

 3.7) การให้บริการสำเนาทะเบียนประวัติ และ กพ.7 /กคศ.16 

 3.8) จัดส่งทะเบียนประวัติและ กพ.7/กคศ.16 ของข้าราชการครูท่ีย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่น 

 3.9) ดูแลและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานบริการบุคลากร เช่น การออกหนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือ

รับรองการปฏิบัติงาน หนังสือรับรองการสมัคร ชพค. เป็นต้น 

 3.10) ดำเนินการเรื่องการเล่ือนตำแหน่ง การเพิ่มวุฒิ และการปรับวุฒิ 

 3.11) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 4) งานพัฒนาครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง 
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 4.1) ดำเนินการวางแผน เสนองาน/โครงการ จัดทำแผนปฏิบัติการ/ปฏิทินปฏิบัติงานในรูปแบบ

ไฟล์ข้อมูล 

 4.2) สำรวจความต้องการการพัฒนาของครู บุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องในเขตพื้นท่ีบริการผ่านระบบ Google form 

 4.3) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องให้มีความรู้ และทักษะในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ 

 4.4) ส่งเสริมให้มีการผลิตคู่มือและเอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษในรูปแบบ E-book 

 4.5) ส่งเสริม/สนับสนุนวิทยากรแกนนำและครูต้นแบบด้านการศึกษาเพื่อคนพิการ 

 4.6) ประสานงานร่วมกับสถาบันที่ผลิตบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนคนพิการ 

 4.7) จัดทำหลักสูตร และคู่มือฝึกอบรม ผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในรูปแบบ E-book 

 4.8) ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการจัดอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากร และ

ผู้เกี่ยวข้องในจังหวัด 

 4.9) ดำเนินการอบรมตามหลักสูตร และคู่มือ จัดในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อสะดวกต่อผู้เข้าอบรม ท้ัง

การเข้าร่วมอบรมแบบ Face-to-face และออนไลน์ 

 4.10) ติดตาม ประเมินผลการจัดฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 4.11) ติดตาม ประเมินผล สรุป และรายงานผลโดยจัดทำเป็นไฟล์ และรายงานผลในรูปแบบ Qr code 

 4.12) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 5) งานสวัสดิการครูและบุคลากร 

 5.1) ให้บริการด้านสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ได้แก่ จัดสวัสดิการเครื่องแต่งกาย สนับสนุนเงินสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าใช้สอย

เดินทาง ประสานงานอาคารสถานที่ในการจัดที่พักสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดสวัสดิการด้าน

อาหาร ฯลฯ 

 5.2) จัดทำข้อมูลสารสนเทศในงานสวัสดิการโดยรวบรวมข้อมูลใน Google drive กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 5.3) ประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงานโดยจัดทำเป็นไฟล์ และรายงานผลในรูปแบบ      

Qr code 

 5.4) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 6) งานวินัยและรักษาวินัย 

 6.1) งานวินัย  

 (1) การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสาเหตุการกระทำผิดวินัย การเสริมสร้างวินัย จริยธรรมให้ข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษามีวินัยและจริยธรรม 

 - ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 - จัดทำและสนับสนุนการจัดทำเอกสาร คู่มือ สื ่อเกี ่ยวกับการรักษาวินัยและการป้องกันการ

กระทำผิดวินัยของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบ E-book  

 - การอบรม เผยแพร่ความรู้ด้านวินัย และการรักษาวินัย รวมทั้งการดำเนินการทางวินัย จัดทำใบ

ความรู้รูปแบบ Infographic และเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ 

 (2) การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

 - การดำเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

 - รับเรื่องร้องเรียนเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 

 - ร่วมเป็นคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวนวินัย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน

สังกัด 

 - ตรวจสอบสำนวนการสืบสวนสอบสวน พยานหลักฐาน และเสนอความเห็น เพื่อให้มีการ

พิจารณา ส่ังลงโทษทางวินัยหรือให้ความเห็นในระดับโทษทางวินัย ท่ีผู้บังคับบัญชาส่ังลงโทษ วินัยไม่ร้ายแรง 

 - ให้คำปรึกษาแนะนำ อบรม และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี ่ยวกับ 

กระบวนการดำเนินการทางวินัย 

 - จัดทำสรุปรวบรวมเอกสารหลักฐานการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเสนอต่อองค์คณะบุคคลผู้มีอำนาจพิจารณาหรือหน่วยงานบังคับบัญชา 

 - ดำเนินการออกคำส่ังลงโทษตามอำนาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายกำหนด 

 - การดำเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 - รับเรื่องร้องเรียนและสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น ตามกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย 

 - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย กรณีข้าราชการคร ูและ

บุคลากรทางการศึกษากระทำผิดร่วมกัน 

 - จัดทำสรุปรวบรวมเอกสารหลักฐาน การดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง ข้าราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสนอองค์คณะผู้มีอำนาจพิจารณาหรือหน่วยงานบังคับบัญชา 

 (3) การส่ังพักราชการ ส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

 - เมื ่อมีการแต่งตั ้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำผิดอย่างร้ายแรงและมีสาเหตุให้สั ่งพัก

ราชการไว้ก่อน 

 - เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีสาเหตุให้ออก

จากราชการไว้ก่อน 

 (4) การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

 - ประสานงานในการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเมื่อมีการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ

ทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณา 
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 - จัดทำรายงานผลการดำเนินการเมื่อมีการดำเนินการทางวินัย และการลงโทษทางวินัยอย่าง

ร้ายแรง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณา 

 6.2) งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

 (1) การอุทธรณ์ 

 - ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย กฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ กรณีข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา อุทธรณ์คำสั่งลงโทษเพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและการใช้สิทธิทางกฎหมายและการรักษาสิทธิ 

 - รับเรื่องอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตรวจพิจารณา และเสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณาให้คำปรึกษา แนะนำสิทธิการอุทธรณ์ และการ

ฟ้องร้องต่อศาลปกครองตรวจสอบคำอุทธรณ์ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 (2) การร้องทุกข์ 

 - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ กรณีข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาร้องทุกข์ เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและการใช้สิทธิทางกฎหมายและรักษาสิทธิ 

 - ให้คำ ปรึกษาแนะนำ การร้องทุกข์และตรวจสอบคำ ร.องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

 - รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตรวจสอบพิจารณาและเสนอให้ผู้

มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณา 

 6.3) งานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ 

 - เกี ่ยวกับกฎหมายและระเบียบวินัย การดำเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับที่ใช้ใน

หน่วยงาน 

 - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน รวมท้ังการ

จัดระบบการจัดเก็บ การให้บริการทาง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

 - ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะและตอบข้อหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ กรณี

ท่ีเป็นปัญหาทางกฎหมายให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 

 - ส่งเสริม อบรม แนะนำให้ความรู้และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้

เกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 

 - ดำเนินการเรื่องการออกจากราชการ 

 - ดำเนินการเรื่องการส้ินสุดสัญญาจ้าง 

 - ดำเนินการตรวจสอบบัญชีลงเวลาปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร 

 - ดำเนินการตรวจสอบวันลา และจัดทำบัญชีสรุปการขาด ลา มาสายของบุคลากร 
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 - จัดทำรายงานการพ้นการทดลองปฏิบัติราชการ 

 7) งานพิจารณาความดีความชอบ 

 7.1) จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ (ครั้งท่ี 

1 เดือนเมษายน/ครั้งท่ี 2 เดือนตุลาคม) 

 7.2) ดำเนินการเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ (ครั้งท่ี 1 เดือน

เมษายน/ครั้งท่ี 2 เดือนตุลาคม) เพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน โดยจัดทำเป็นไฟล์ข้อมูล 

 7.3) จัดทำผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบปีงบประมาณละ 

2 ครั้ง (ครั้งท่ี 1 เดือนเมษายน/ครั้งท่ี 2 เดือนตุลาคม) 

 7.4) จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

 7.5) ดำเนินการเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (ทุก 6 เดือน) เพื่อประกอบการ

พิจารณาเล่ือนขั้นค่าตอบแทนประจำปี 

 7.6) ดำเนินการเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้างและลูกจ้างช่ัวคราว เพื่อประกอบการ

พิจารณาการต่อสัญญาจ้างทุกส้ินปีงบประมาณ 

 7.7) รวบรวมเอกสารประกอบการขอรับเงินเพิ่มพิเศษ (ค.ค.ศ.) ของพนักงานราชการ ทุกต้นปีการศึกษา

ไม่เกินเดือนมิถุนายน และเงินเพิ่มพิเศษ (พ.ค.ก.) ของข้าราชการครู 

 7.8) ดำเนินการเรื่องการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และลูกจ้าง 

 7.9) จัดทำประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรท่ีมีผลงานดีเด่น 

 7.10) ยกย่อง เชิดชูบุคลากรท่ีปฏิบัติตนและปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างท่ีดี 

 8) งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

 8.1) การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 - สำรวจและตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการที่อยู่ในเกณฑ์สมควรได้รับการพิจารณาเสนอขอ

พระราชทานเคร ื ่องราชอิสร ิยาภรณ์ตามระเบียบสำนักนายกร ัฐมนตรี ว ่าด้วยการขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2536 โดยศึกษาจากประมวลกฎหมาย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (บัญชี 7) 

 - สำรวจและตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานราชการที่อยู่ในเกณฑ์สมควรได้รับการพิจารณาเสนอ

ขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยศึกษาจากประมวลกฎหมายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (บัญชี 32) 

 - สำรวจและตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการที่อยู่ในเกณฑ์สมควรได้รับการพิจารณาเสนอขอ

พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญ

จักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484 โดยพระราชทานให้แก่ข้าราชการ พลเรือนท่ีรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป้น

เวลาไม่น้อยกว่า 25 ปีบริบูรณ์ 

 - จัดทำแบบประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาจำนวน 4 ฉบับ 
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 - สำหรับข้าราชการที่มาช่วย/ไปช่วยปฏิบัติราชการให้สถานศึกษา ที่มาช่วย/ไปช่วยเป็นหน่วยงาน

เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

 - หากเป็นการขอพระราชทานในกรณีเกษียณอายุราชการให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา

เสนอขอพระราชทาน 

 8.2) การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 - จัดทำบัญชีรายช่ือผู้ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 - จัดทำแบบสรุปบัญชีรายช่ือผู้ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 - จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่วายชนม์ (แบบ ทฐ.5) ทุกรอบ 4 

เดือน คือ ในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคม (ถ้ามี) 

 - จัดทำบัญชีรายช่ือผู้ชดใช้เงินแทนราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีวายชนม์ (แบบ ทฐ.4) (ถ้ามี) 

 - จัดส่งผู้แทนหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไปตรวจรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิ

มาลา ท่ีสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนำเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาที่ได้รับจัดสรรไปจ่าย

ให้แก่ ผู้ท่ีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาในปีท่ีได้รับ (ห้ามนำไปจ่ายให้แก่

ผู้ได้รับพระราชทานในปีอื่น) 

 - ก่อนที่จะดำเนินการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู ้ได้รับพระราชทานรายใด ขอให้เรียกคืน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันรองในตระกูลเดียวกัน รวมทั้งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันรองท่ีส่งคืน ตามกฎหมายแต่

ยังไม่ได้ส่งคืน (ถ้ามี) 

 - จัดทำบัญชีรายช่ือผู้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันรอง (แบบ ทฐ.3) 

 - จัดพิมพ์ช่ือ-ช่ือสกุล ของผู้ส่งคืนติดกำกับไว้ท่ีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกดวงท่ีส่งคืน 

 - จัดทำจดหมายราชการแยกเรื ่องการส่งคืนเครื ่องราชอิสริยาภรณ์ ชั ้นรองจากเรื ่องการจ่าย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา 

 - ดำเนินการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันรองให้เรียบร้อยก่อน จึงให้จ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ี

ได้รับพระราชทานสูงขึ้น 

 - บันทึกรายชื่อผู้ได้รับการจ่ายลงในบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการจ่าย ลงลายมือชื่อผู้ได้รับการจ่ายอยา่ง

ชัดเจน จำนวน 4 ชุด 

 - จัดทำบัญชีรายช่ือผู้ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในแต่ละช้ันตรา (แยกบุรุษ-สตรี) ออกจาก

กันและรวบรวมจัดเรียงเป็นชุด (แยกช้ันตรา/แยกเพศ) 

 - สรุปจำนวนลงในแบบบัญชีรายช่ือผู้ได้รับการจ่ายในแต่ละช้ันตรา เพื่อใช้เป็นงบหน้าบัญชีรายช่ือผู้

ได้รับการจ่ายในแต่ละชุด 

 8.3) งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
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 - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องยื่นคำขอก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุไม่น้อยกว่า 

180 วัน 

 - ผู้ที่ต้องการต่ออายุทุกประเภทกรอกแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แบบ คส.02) 

พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ 

 - ผู้ที่ต้องการต่ออายุกรอกแบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อม

เอกสารหลักฐานประกอบ 

 - จัดพิมพ์แบบสรุปข้อมูลผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

 - จัดพิมพ์บัญชีรายช่ือและรายละเอียดของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

 - สำหรับบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีจะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้จัดทำเอกสาร

การขออนุญาตสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 - สำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่ได้ยื่นคำ

ขอ ให้จัดทำแบบคำขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 - จัดส่งเอกสารไปยังสำนักงานคุรุสภาจังหวัด 

 9) งานมาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ 

 9.1 ดำเนินการวางแผนเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 9.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรตระหนักและดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและ

หลักเกณฑ์การเล่ือนวิทยฐานะตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด 

 9.3 รวบรวม ตรวจสอบ เอกสารของผู้ประสงค์ขอรับการประเมินวิทยฐานะตามที่คณะกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกวิทยฐานะพร้อมจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังหน่วยงาน

ต้นสังกัดและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 10) งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 

 10.1) ดำเนินการวางแผน เสนองาน/โครงการ จัดทำแผนปฏิบัติการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

 10.2) จัดทำเอกสารแบบฟอร์มการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และรวบรวมไว้ใน Google drive 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 10.3) ดำเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อให้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป 

 10.4) ประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน โดยจัดทำเป็นไฟล์ และรายงานผลในรูปแบบ    

Qr code 

 10.5) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  
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3. โครงสร้างกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 4 โครงสร้างกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 

 

  

ผู้อำนวยการ 

รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารงานแผนงาน

และงบประมาณ 

งานแผนปฏิบัติการ 

และสารสนเทศ 

งานแผนงาน 

และจัดต้ังงบประมาณ 

งานศูนย์ข้อมูล 

และระบบสารสนเทศ 

งานการเงิน 

งานบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ งานควบคุมภายใน 

งานนิเทศ ติดตาม 

ประเมินผล 

และรายงานผล 

งานอื่น ๆ 

ท่ีได้รับมอบหมาย 
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3. กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 

 1) งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 

 1.1) แต่งต้ังคณะทำงานและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศ 

 1.2) จัดทำแผนงานงบประมาณหรือการดำเนินงานในรูปแบบไฟล์ข้อมูล 

 1.3) จัดทำแผนปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณในรูปแบบไฟล์ข้อมูล 

 1.4) จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน การรายงานของกลุ่มบริหารงบประมาณในรูปแบบไฟล์ข้อมูล 

 1.5) สรุปรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงบประมาณ โดยนำข้อมูลมาจัดทำสารสนเทศให้เป็น

ปัจจุบัน โดยรวบรวมไว้ใน Google drive กลุ่มบริหารแผนงานงบประมาณ 

 1.6) จัดทำรายงานระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ (SET) เป็นประจำทุกวัน 

 1.7) จัดทำคู่มือ เอกสารประกอบการปฏิบัติการในรูปแบบ E-book 

 1.8) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 

 1.9) นำผลการประเมินมาใช้เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 

 1.10) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 2) งานแผนงาน และจัดต้ังงบประมาณ 

 2.1) วางแผนดำเนินงานในงานด้านแผนงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยร่วมดำเนินงานในรูปแบบของ

คณะกรรมการแผนงาน ทำหน้าที่ประสานงานกับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานและ

โครงการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ดำเนินไปด้วยความราบรื่น ตามนโยบาย 

 2.2) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ประสานการเขียนโครงการของทุกกลุ่มงานให้ สนองนโยบายของ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ นโยบายสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน จัดรวบรวมและจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการของศูนย์การศึกษาพิเศษและเผยแพร่ให้บุคลากรท่ี

เกี่ยวข้องในรูปแบบ E-book 

 2.3) จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยรวบรวมข้อมูล จากทุกกลุ่มงาน และเผยแพร่

ให้กับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในรูปแบบไฟล์ข้อมูล 

 2.4) จัดทำเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับนโยบายของศูนย์การศึกษาพิเศษ แบบรายงานการติดตาม และสรุป

ประเมินผลปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบ E-book 

 2.5) จัดทำเอกสารคำขอจัดต้ังงบประมาณของศูนย์การศึกษาพิเศษในรูปแบบไฟล์ข้อมูล 

 2.6) ศึกษาวิเคราะห์นโยบายการจัดการศึกษาของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและหน่วยงานอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง และนำนโยบายมาวิเคราะห์และจัดพิมพ์เผยแพร่แก่บุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษตามความ

เหมาะสม 
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 2.7) รวบรวมเอกสารทางวิชาการและข้อมูลระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ 

(SET) ข้อมูลสถิติท่ีสำคัญด้านงานแผนงาน คู่มือครูแบบรายงาน และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำมาใช้

ดำเนินงานและให้บริการแก่ทุกฝ่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.8) ประสานงานกับทุกกลุ่มงานในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ และกิจกรรมท่ี

กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการของศูนย์ฯ โดยอำนวยความสะดวก ในด้านเครื่องมือวิธีการ แบบรายงาน แบบ

ประเมินผล และแบบฟอร์มอื่น ๆ ท่ีจำเป็น ตลอดจนประเมินปัญหา และอุปสรรคท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน เพื่อ

ปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 2.9) วิเคราะห์ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ โดยใช้ฐานข้อมูลในแต่ละปีงบประมาณ 

 2.10) จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มงานต่าง ๆ โดยพิจารณาจากงาน/โครงการ/ตามแผนปฏิบัติการ 

 2.11) ติดตามผลการใช้งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 2.12) สรุปผล/รายงานผลการใช้งบประมาณตามกำหนดรายไตรมาสและประจำปีงบประมาณ  โดย

จัดทำเป็นไฟล์ และรายงานผลในรูปแบบ Qr code 

 2.13) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 3) งานศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

 3.1) รวบรวมข้อมูลคนพิการและบริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับหน่วยงานท่ีเกี ่ยวข้องกับการจัด

การศึกษาและช่วยเหลือคนพิการ โดยจัดทำเป็นไฟล์ข้อมูล จัดเก็บข้อมูลใน Google drive ของกลุ่มบริหาร

แผนงานและงบประมาณ 

 3.2) รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และการ

ประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข่าวสารท่ีหลากหลาย ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่

ในเว็บไซด์ของสถานศึกษา และจัดทำ Qr code เผยแพร่ยังป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  

 3.3) พัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลของสถานศึกษาให้สามารถเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลร่วมกับ

องค์กรอื่น ๆ ได้ 

 3.4) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยจัดทำเป็นไฟล์ และ

รายงานผลในรูปแบบ Qr code 

 3.5) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 4) งานการเงิน 

 4.1) ควบคุมการเบิก – จ่ายเงินงบประมาณโดยแยกตามประเภทและหมวดเงินทุกประเภท 

 4.2) รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

 4.3) จัดทำเอกสารการเบิกเงิน (ขบ. 02) และรายละเอียดประกอบการเบิกเงินหมวด    ต่าง ๆ 

 4.4) จัดทำเอกสารการจ่ายเงิน (ขจ. 05) ทุกเดือนรวบรวมหลักฐานการล้างหนี้และรายงานสถานะ

ทางการเงินท่ีเป็นปัจจุบัน เพื่อเสนอให้ฝ่ายบริหารรับทราบและรายงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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 4.5) นำส่งเงิน โดยใช้ Pay in Slip หรือระบบอื่น ๆ แล้วบันทึกในระบบภายใน 5 วัน 

 4.6) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินสวัสดิการต่าง ๆ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ค่าช่วยเหลือ

บุตร/ค่าการศึกษาบุตร/ค่ารักษาพยาบาล) 

 4.7) ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ ของลูกจ้าง เช่น การทำประกันสังคมให้แก่ ลูกจ้าง การทำ

ประกันชีวิต ประกันภัยแบบหมู่ 

 4.8) ตรวจสอบเอกสารการรับ/การจ่ายเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ 

 4.9) ดำเนินการจัดทำ ภงด.1 ก. พิเศษ นำส่งสรรพากรจังหวัด 

 4.10) ดำเนินการจ่ายตรงเงินเดือนตามปฏิทินของสำ นักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 

 4.11) ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและแนวทางปฏิบัติทางการเงินกับบุคคล 

 4.12) จัดทำทะเบียนคุมและออกใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งทะเบียนคุมเช็คตามระเบียบทางราชการ 

 4.13) จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 

 4.14) เบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับครูซึ่งดำรงตำแหน่งครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ก. และ ค.ค.ศ.) ให้

เป็นไปตามระเบียบ 

 4.15) สรุปและรายงานผลการรับ – จ่ายเงินงบประมาณและเงินนองบประมาณ 

 4.16) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 5) งานบัญชี 

 5.1) วางแผนการปฏิบัติงาน 

 5.2) จัดทำทะเบียนตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินเชื ่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 

สำหรับสถานศึกษาหน่วยเบิก 

 5.3) ตรวจสอบงบทดลอง 

 5.4) จัดทำรายงานประจำเดือนส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด 

 5.5) จัดทำรายงานการขอเบิกประจำเดือนส่งคลังจังหวัด 

 5.6) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ 

 5.7) ประชาสัมพันธ์งบทดลองทุกเดือน 

 5.8) บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท บช.01 

 5.9) จัดทำรายงานข้อมูลรายการระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานของภาครัฐ 

 5.10) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 6) งานพัสดุและสินทรัพย์ 

 6.1) ดำเนินการวางแผน เสนองาน/โครงการ จัดทำแผนปฏิบัติการ/ปฏิทินปฏิบัติงานพัสดุ 
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 6.2) ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา จัดทำเรื่องเช่า การแลกเปล่ียนวัสดุครุภัณฑ์ พร้อมแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี

ในการจัดซื้อ จัดจ้าง และตรวจรับ เปิดเผยราคากลางตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด 

 6.3) จัดทำบัญชีและทะเบียนครุภัณฑ์ ดำเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ จัดทำทะเบียนอาคารสิ่งปลูก

สร้างและการรื้อถอนอาคารส่ิงปลูกสร้าง 

 6.4) จัดทำรายงานขอซื้อ-ขอจ้าง (PO) ราคากลางท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 

 6.5) ติดตาม ดูแล ปรับซ่อม และบำรุงรักษาวัสดุเพื่อยืดอายุการใช้งาน 

 6.6) ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถบันทึก

โครงการได้เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ 

 6.7) ดำเนินการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปี 

 6.8) ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับงานพัสดุตามหมวดงบประมาณ 

 6.9) ล้างบัญชีพักสินทรัพย์ภายใน 10 วัน หลังจากการเบิกจ่ายเงินแล้ว 

 6.10) รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบฯ 

 6.11) โต้ตอบรายงานเอกสารข้อมูลท่ีเกี่ยวกับงานพัสดุ 

 6.12) ประสานงานกับงานการเงิน – บัญช ี

 6.13) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 7) งานควบคุมภายใน 

 7.1) จัดทำแผนงาน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานในรูปแบบไฟล์ข้อมูล 

 7.2) ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ วิเคราะห์ความเส่ียง และจัดระบบควบคุมภายใน 

 7.3) ดำเนินการตามระบบควบคุมภายใน 

 7.4) ประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นไฟล์ และรายงานผล

ในรูปแบบ Qr code 

 7.5) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 8) งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 

 8.1) วางแผน เสนองาน/โครงการ จัดทำแผนปฏิบัติการ/ปฏิทินปฏิบัติงานในรูปแบบไฟล์ข้อมูล 

 8.2) จัดทำเอกสารแบบฟอร์มการนิเทศติดตามและประเมินผล และจัดเก็บใน Google drive กลุ่ม

บริหารงานแผนงานเละงบประมาณ 

 8.3) ดำเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป 

 8.4) ประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน โดยจัดทำเป็นไฟล์ และรายงานผลในรูปแบบ Qr 

code 
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 8.5) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  
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4 โครงสร้างกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 5 โครงสร้างกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

  

ผู้อำนวยการ 

รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

งานแผนปฏิบัติการ 

และสารสนเทศ 

งานยานพาหนะ งานอาคารสถานท่ี งานรักษาความ 

ปลอดภัย 

งานสัมพันธ์ชุมชน 

และเครือขา่ย 

งานประชาสัมพันธ ์

และเผยแพร่ 
งานระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน 
งานโสตทัศนูปกรณ์ 

งานกิจกรรมนักเรียน 
งานระดมทุน 

และทรัพยากร 

งานนิเทศ ติดตาม 

ประเมินผล 

และรายงานผล 

งานธุรการ 

และสารบรรณ 

งานอื่น ๆ 

ท่ีได้รับมอบหมาย 
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4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 1) งานแผนปฏบิัติการและสารสนเทศ 

 1.1) แต่งต้ังคณะทำงาน และมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศ 

 1.2) จัดทำแผนงบประมาณในการดำเนินงานในรปูแบบไฟล์ข้อมูล 

 1.3) จัดทำแผนปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารท่ัวไปในรูปแบบไฟล์ข้อมูล 

 1.4) จัดทำปฏิทินการดำเนินงานของกลุ่มบริหารท่ัวไปในรูปแบบไฟล์ข้อมูล 

 1.5) สรุปรวบรวมข้อมูลทุกอย่างมาจัดทำเป็นสารสนเทศ รวบรวมข้อมูลไว้ใน Google drive กลุ่ม

บริหารงานท่ัวไปให้เป็นปัจจุบัน 

 1.6) จัดทำ รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ท่ีต้องใช้ในกลุ่มบริหารท่ัวไป และจัดเก็บไว้ใน Google drive กลุ่ม

บริหารงานท่ัวไป 

 1.7) จัดทำคู่มือ และเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ในรูปแบ E-book 

 1.8) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 

 1.9) นำผลการประเมินมาใช้เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 

 1.10) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 2) งานอาคารสถานที ่

 2.1) วางแผนงานอาคารสถานท่ี จัดทำแผนงาน /โครงการ/ปฏิทินปฏิบัติงานในรูปแบบไฟล์ข้อมูล 

 2.2) จัดทำระเบียบ หรือแนวปฏิบัติควบคุม การใช้อาคารสถานท่ี การใช้น้ำ การใช้ไฟฟ้า การบำรุงรักษา

อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ในรูปแบ E-book และจัดทำ Qr code เผยแพร่ยังจุดต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

พร้อมท้ังช้ีแจงให้บุคลากรเกิดความตระหนักและร่วมมือในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชนสูงสุด 

 2.3) นิเทศ กำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และ

ลูกจ้างชั่วคราวที่รับผิดชอบงานอาคารสถานที่ให้ปฏิบัติง านตามที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

 2.4) จัดให้บริการด้านอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์ 

ผู้เกี่ยวข้อง และบุคคลอื่นท่ัวไป เมื่อมีการขอใช้อาคารสถานท่ี และสาธารณูปโภครวมทั้งอำนวยความสะดวกใน

การใช้โดยไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 

 2.5) พัฒนา ควบคุม บำรุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซมอาคารสถานท่ี ให้อยู่ในสภาพสะอาด เรียบร้อย 

ร่มรื่น และสวยงามพร้อมใช้งาน 

 2.6) ประเมินผล ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน 

 2.7) สรุป และรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไขการปรับปรุงพัฒนางานให้ดี

ยิ่งขึ้น โดยจัดทำเป็นไฟล์ และรายงานผลในรูปแบบ Qr code 

 2.8) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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 3) งานรักษาความปลอดภัย 

 3.1) จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะครู และบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท้ังกลางวันกลางคืน และ

วันหยุดราชการ 

 3.2) ตรวจตรา และดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัย และอุบัติภัยต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นแก่สถานท่ีและ

ทรัพย์สินของทางราชการ 

 3.3) ตรวจสอบไฟฟ้าท่ีให้ความสว่างภายในศูนย์ให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 3.4) ตรวจสอบอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 

 3.5) ให้ครูเวรประจำวัน ครูเวรกลางคืน มีการบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้น ลงในแบบบันทึกการปฏิบัติ

หน้าท่ีผ่านระบบ Google form และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน 

 3.6) เมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้นร้ายแรง หรือเกิดเหตุสุดวิสัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที ไม่ว่าจะ

เป็นการรายงานทางโทรศัพท์ การบันทึกข้อความ หรือการรายงานทางวาจา ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 3.7) รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู ้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน โดยจัดทำเป็นไฟล์ และรายงานผลใน

รูปแบบ Qr code 

 3.8) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 4) งานยานพาหนะ 

 4.1) ให้บริการด้านยานพาหนะแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ผู้ปกครอง คน

พิการและผู้เกี่ยวข้อง โดยเสนอคำขอใช้ยานพาหนะต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ 

 4.2) ควบคุมการขอใช้ยานพาหนะให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

 4.3) จัดทำทะเบียนคุมการใช้พาหนะ ตลอดจนการใช้น้ำมันเช้ือเพลิง 

 4.4) ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษายานพาหนะให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน 

 4.5) ควบคุม ดูแล ตักเตือน พนักงานขับรถให้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยความระมัดระวังไม่ประมาท 

 4.6) ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยจัดทำเป็นไฟล์ และรายงานผลในรูปแบบ 

Qr code 

 4.7) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 5) งานสัมพันธ์ชุมชน และเครือข่าย 

 5.1) วางแผนงาน/โครงการในรูปแบบไฟล์ข้อมูล 

 5.2) จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน/โครงการในรูปแบบไฟล์ข้อมูล 

 5.3) การเสริมสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์กับชุมชน/ต่างประเทศ เช่น จัด

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมช้ีแจงผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง การจัด

กิจกรรมทัศนศึกษา หรือศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
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ข่าวสารการดำเนินงานต่าง ๆ แก่ชุมชน/ต่างประเทศ โดยอาจมีการจดัดในหลากหลายช่องทาง ได้แก่ การ

จัดเเบบ Face-to-face และจัดประชุมออนไลน์ 

 5.4) การให้บริการ และให้ความร่วมมือกับชุมชน เช่น ให้บริการด้านอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์

ให้บริการทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมดำเนินกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม กีฬา 

นันทนาการ ตลอดจนให้บริการ และให้ความร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินกิจกรรมทางสังคมอื่น ๆ ตามโอกาส

อันควร 

 5.5) การประสานขอความช่วยเหลือ หรือความร่วมมือจากชุมชน เช่น ด้านอาคารสถานที่ สิ่งอำนวย

ความสะดวก และวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมด้านศิลปะ ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ 

การเตรียมความพร้อมคนพิการ และกิจกรรมส่งเสริมทางการศึกษา 

 5.6) จัดทำขอ้มูลสารสนเทศในการดำเนินงานสัมพันธ์ชุมชน / ต่างประเทศ และรวบรวมไว้ใน Google 

drive ของกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

 5.7) การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ชุมชน บุคคล หน่วยงาน องค์กร ที่ทำคุณประโยชน์แก่ศูนย์

การศึกษาพิเศษ รวมถึงองคกรต่างประเทศ 

 5.8) ประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงานสัมพันธ์ชุมชน โดยจัดทำเป็นไฟล์ และรายงานผล

ในรูปแบบ Qr code 

 5.9) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 6) งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 

 6.1) ประชุม วางแผนการดำเนินงานและมอบหมายหน้าท่ีแก่บุคลากรในฝ่าย 

 6.2) จัดทำปฏิทินและแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล 

 6.3) จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจำเป็นสำหรับงานประชาสัมพันธ์ 

 6.4) ดำเนินงานตามปฏิทินและแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 

 6.5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สถานศึกษา ชุมชน 

 6.6) ดำเนินการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ผ่านทางส่ือวิทยุ โทรทัศนส่ิงพิมพ ฯลฯ 

 6.7) บริการข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้มาติดต่อในส่วนท่ีไม่เป็นความลับ 

 6.8) จัดทำทะเบียนคุมส่ือ เอกสาร และแผ่นผับประชาสัมพันธ์ 

 6.9) จัดทำและนำเสนอการดำเนินงานของหน่วยงาน ในโอกาสท่ีมีคณะศึกษาดูงานเย่ียมชม 

 6.10) จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ E-book เผยแพร่ผ ่าน  Qr code ให้แก ่หน่วยงาน        

ส่วนราชการ และสถานศึกษา 

 6.11) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 7) งานอนามัยและโภชนาการ 
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 7.1) วางแผนการดำเนินงาน กำหนดวิธีการและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านอนามัยและโภชนาการใน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ร่วมกับคณะกรรมการ โดยเน้นท่ีสถานท่ีท่ีถูกสุขลักษณะและคุณภาพทางด้านโภชนาการ

ของอาหาร 

 7.2) เสริมสร้างสุขนิสัยในการบริโภคอาหารรวมถึงการจัดระเบียบการเข้ารับการบริการอาหาร 

 7.3) จัดรายการอาหารประจำวัน โดยควบคุมการจัดอาหารให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ และแจ้ ง

รายการอาหารล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์ ผ่านช่องทางการส่ือสารแบบออนไลน์ 

 7.4) ควบคุมตรวจสอบคุณภาพอาหาร และปริมาณให้เพียงพอ 

 7.5) เผยแพร่ความรู ้ ข่าวสาร ด้านสุขภาพอนามัยและโภชนาการ  โดยจัดทำเอกสารในรูปแบบ 

Infographic พร้อม Qr code เผยแพร่ไปยังจุดประชาสัมพันธ์ และช่องทางออนไลน์ 

 7.6) ประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการจัดโภชนาการและความปลอดภัยของทรัพย์สินในโรงหุงต้ม / 

โรงประกอบอาหาร 

 7.7) จดทำสถิติ ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย และข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ  บันทึกข้อมูลในGoogle 

sheet ของกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

 7.8) จัดหายา เวชภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 

 7.9) ประสานงานกับโรงพยาบาล แพทย์ หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเพื่อตรวจสุขภาพ และสร้างภูมิคุ้มกัน 

 7.10) ติดต่อประสานกับผู้ปกครองคนพิการในกรณีท่ีมีคนพิการเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ 

 7.11) ประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน โดยจัดทำเป็นไฟล์ และรายงานผลในรูปแบบ Qr 

code 

 7.12) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 8) งานโสตทัศนูปกรณ์ 

 8.1) จัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 

 8.2) บำรุงรักษา ตรวจสอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

 8.3) ให้บริการทางด้านส่ือ อุปกร์ต่าง ๆ เช่น เครื่องขยายเสียง เครื่องฉายภาพ บันทึกภาพ เป็นต้น 

 8.4) ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน โดยจัดทำเป็นไฟล์ และรายงานผลในรูปแบบ       

Qr code 

 8.5) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 9) งานกิจกรรมนักเรียน 

 9.1) ส่งเสริมความถนัดและความสามารถของเด็กพิการ เช่น การจัดกิจกรรม การพัฒนาทักษะกีฬา 

ศิลปะ อาชีพ เป็นต้น 

 9.2) ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชาติไทย เช่น วันสำคัญทาง  

ศาสนา วันสำคัญของชาติ วันสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรม เป็นต้น 
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 9.3) จัดกิจกรรมบูรณาการทักษะวิชาการกับชีวิตจริงให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญทางการเรียนรู้

ตลอดชีวิต และรู้สึกสนุกกับการใฝ่รู้ใฝ่เรียน เช่น การจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุนชน 

 9.4) ประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน โดยจัดทำเป็นไฟล์ และรายงานผลในรูปแบบ     

Qr code 

 9.5) ปฏิบัติงานหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 10) งานระดมทุนและทรัพยากร 

 10.1) จัดทำแผนงาน/โครงการ/ปฏิทินปฏิบัติงานในรูปแบบไฟล์ข้อมูล 

 10.2) ประสานงานระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน 

 10.3) จัดทำบัญชี/รายการทรัพยากรที่ได้จากการระดมในรูปแบบไฟล์ข้อมูล และจัดเก็บใน Google 

sheet ของกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

 10.4) จัดทำข้อมูลคนพิการเพื่อใช้ในการจัดหาทุนช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล และ

จัดเก็บใน Google sheet ของกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

 10.5) จัดทำข้อมูลและประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน องค์กร ผู ้ทำคุณประโยชน์ ในรูปแบบ 

Infographic และเผยแพร่ไปยังช่องทางออนไลน์ของสถานศึกษา 

 10.6) ประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน โดยจัดทำเป็นไฟล์ และรายงานผลในรูปแบบ     

Qr code 

 10.7) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 11) งานธุรการและสารบรรณ 

 11.1) จัดทำแผนงาน/โครงการ/ปฏิทินปฏิบัติงานในรูปแบบไฟล์ข้อมูล 

 11.2) ลงทะเบียนหนังสือรับ/หนังสือส่ง ในรูปแบบ Google sheet ของงานธุรการ 

 11.3) โต้ตอบหนังสือราชการภายในและภายนอก 

 11.4) จัดทำและควบคุมการออกคำส่ังศูนย์ 

 11.5) จัดทำและจัดเก็บแฟ้มงานสารบรรณและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับงานสารบรรณให้เป้นระบบเป็น

หมวดหมู่ และสะดวกในการสืบค้น 

 11.6) เก็บและทำลายเอกสารตามระบบราชการ 

 11.7) จัดทำระเบียบวาระประชุม บันทึก และรายงานการประชุมบุคลากร/ผู้ปกครอง/และอื่น ๆ ใน

รูปแบบไฟล์ข้อมูล พร้อมจัดทำ Qr code เพื่อการเข้าถึงข้อมูล 

 11.8) บริการ สนับสนุน และประสานงาน การดำเนินงานภายในและภายนอก 

 11.9) บริการต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ 

 11.10) สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน โดยจัดทำเป็นไฟล์ และรายงานผลในรูปแบบ Qr code 

 11.11) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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 12) งานติดตามนิเทศ ติดตาม ประเมินผลรายงานผล 

 12.1) ดำเนินการวางแผน เสนองาน/โครงการ จัดทำแผนปฏิบัติการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน ในรูปแบบ

ไฟล์ข้อมูล 

 12.2) จัดทำเอกสารแบบฟอร์มการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และจัดเก็บใน Google drive กลุ่ม

บริหารงานท่ัวไป 

 12.3) ดำเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้

มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป 

 12.4) ประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน โดยจัดทำเป็นไฟล์ และรายงานผลในรูปแบบ     

Qr code 

 12.5) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  
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บทท่ี 3 

การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความพร้อม 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี มีบทบาททางการศึกษาในการ

ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความพร้อม ให้รับนักเรียนที่มีความพิการทั้ง 9 ประเภท ท่ี

อาศัยอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรี ได้กระจายการบริการให้ทั่วถึงทั้งจังหวัดสิงห์บุรี โดยการจัดตั้งหน่วยบริการประจำ

อำเภอทั้ง 6 อำเภอในจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้นักเรียนได้รับการจัดการศึกษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อเตรยีม

ความพร้อมในการสู่การศึกษาต่อไป โดยการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความพร้อม      

ซึ่งมีข้ันตอน 7 ข้ันตอน ดังนี้  

1. การรวบรวมข้อมูลท่ัวไปของเด็กพิการ 

2. การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา/ส่งต่อ 

3. การประเมินความสามารถพื้นฐาน 

4. การจัดทำแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวและแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

5. การให้บริการด้วยการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการส่งเสริม 

6. การประเมินความก้าวหน้า 

7. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการส่งต่อ 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม (EI) และเตรียมความพร้อม  

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การคัดกรองประเภทความพิการ             

ทางการศึกษา/ส่งต่อ 
 

1. การรวบรวมข้อมูลท่ัวไปของเด็กพิการ 

7. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการส่งต่อ 

6. การประเมินความก้าวหน้า 

5. การให้บริการด้วยการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม

ในการส่งเสริม 

4. การจัดทำแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ

ครอบครัวและแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

3. การประเมินความสามารถพื้นฐาน 
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1. การรวบรวมข้อมูลทั่วไปของเด็กพิการ 

 การรวบรวมข้อมูลของเด็กพิการมีวิธีการท่ีหลากหลาย แบ่งได้ดังนี้ 

1) การสังเกต โดยการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ในสังคม ซึ่งการสังเกตเป็นวิธีท่ีทำให้ได้ข้อมูลอย่างง่าย และได้ข้อมูลอย่างแน่นอน ถูกต้อง ชัดเจน 

2) การสัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลโดยการพบปะ พูดคุยโดยตรง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบไม่

เป็นทางการ หมายถึง การสัมภาษณ์ความคิดเห็นทั่ว ๆ ไป และแบบเป็นทางการ หมายถึง การสัมภาษณ์ที่มี

การเตรียมการล่วงหน้า ทำให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วน 

3) การเยี่ยมบ้าน จะช่วยให้ทราบถึงสภาพปัญหาและความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว เพื่อเป็น

ประโยชน์ในการวางแผนการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของเด็กพิการ ครอบครัว และชุมชน 

2. การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา/ส่งต่อ 

 การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา เป็นวิธีการคัดกรองเด็กหรือบุคคลที่มีความบอกพร่อง

แยกจากเด็กท่ัวไป จัดเป็นการค้นหาเบ้ืองต้นว่ามีความผิดปกติ หรือมีอัตราเส่ียงสูงต่อการมีความผิดปกติ การ

คัดกรองเพื่อประโยชน์ทางการศึกษานั้น มักจะพิจารณาว่าเด็กมีลักษณะอยู่ในภาวะเส่ียงหรือมีอุปสรรคในการ

เรียนรู้ เช่น มีความพิการ มีความบกพร่อง หรือมีศักยภาพจำกัดหรือไม่ จุดมุ่งหมายในการคัดกรองประเภท

ความพิการเป็นการช่วยในการค้นหาเด็กที่ควรได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม โดยการคัดกรองประเภท

ความพิการ จะใช้แบบคัดกรองความพิการแบ่งแยกตามประเภท 

3. การประเมินความสามารถพื้นฐาน 

 เมื ่อเริ ่มปีการศึกษา ครูผู ้ร ับผิดชอบจะทำการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู ้เรียนในความ

รับผิดชอบ การประเมินความสามารถพื้นฐานจะทำการประเมินผ่านแบประเมินพื้นฐานท่ีแบ่งตามพัฒนาการท้ัง 

4 ด้าน และแยกเป็นแต่ละช่วยอายุ นอกจากนี้ยังอาจได้ข้อมูลความสามารถพื้นฐานจากการสังเกตนักเรียนใน

การทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งการประเมินความสามารถพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคนมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะ

ทำให้รู้ถึงความสามารถพื้นฐานท่ีมีอยู่ของนักเรียน เพื่อนำไปสู่การวางแผนการจัดการศึกษาต่อไป 

4. การจัดทำแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวและแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 เมื่อได้ข้อมูลความสามารถพื้นฐานขอบงผู้เรียนจากการประเมิน จึงนำผลความสามารถของผู้เรียนมา

จัดทำแผนการสอน ดังนี้ 

1) แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Services Plan : IFSP) เป็น

แนวทางในการวางแผนช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษและครอบครัวต้ังแต่ระยะแรกเริ่ม เป็นการทำงาน

ร่วมกันระหว่างครอบครัวกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนบริการที่เหมาะสมของแต่ละครอบครัว ประกอบไป

ด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก รวมทั้งข้อมูลที่จะช่วยเพิ่ม

ความสามารถของครอบครัวในการดูแลหรือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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2) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) หมายถึง 

แผนการจัดการเรียนการสอนที่กำหนดแนวทางในการสอนให้กับนักเรียน โดยการนำผลการประเมินสามารถ

พื้นฐานของผู้เรียนมาตั้งเป้าประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีส่วนร่วมต่อ

การจัดการศึกษา ตลอดจนกำหนดเทคโนโลยี ส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยหลืออื่นใดทาง

การศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลทางการศึกษา การวางแผนการจัดการศึกษา ความ

ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยหลืออื่นใดทางการศึกษา คณะกรรมการจัดทำ

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล และความเห็นชอบของบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือผู้เรียน 

5. การให้บริการด้วยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมในการส่งเสริม 

 การจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมต่อนักเรียนแต่ละคนจะต้องคำนึงถึงความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน และข้อ

กำจัดของเด็กพิการแต่ละคน ซึ่งครูผู้รับผิดชอบ และนักวิชาชีพจะต้องร่วมประชุม วางแผน และร่วมกันในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้แบ่งการให้บริการเป็นทั้งหมด        1 

ศูนย์ และ 5 หน่วยบริการแต่ละอำเภอ เพื่อให้นักเรียนได้รับบริการอย่างท่ัวถึง และสะดวก นอกจากนั้นยังจัด

ให้มีครูออกให้บริการทางการศึกษาให้กับผู้เรียนที่อยู ่ประจำที่บ้านเนื่องจากข้อจำกัดต่าง ๆ โดยในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนและนักวิชาชีพจะจัดการศึกษาท่ีครอบคลุมพัฒนาการ 4 ด้าน และทักษะท่ีจำเป็น

แต่ละประเภทความพิการ ตามความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคล  

6. การประเมินความก้าวหน้า 

 การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม จะต้องมีการจดบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งอาจจะได้จากการสังเกตพฤติกรรมเด็ก การสัมภาษณ์ การเขียนบันทึกเกี่ยวกับตัวเด็ก แฟ้มสะสมผลงาน การ

ใช้แบบประเมินความสามารถ และการทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาความสามารถก่อน-หลังการได้รับ

การจัดการศึกษา โดยครูผู้รับผิดชอบ นักวิชาชีพ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง อาจมีการประชุมเพื่อสรุปความก้าวหน้าของ

เด็กแต่ละคน ตลอดจนมีการรายงานความก้าวหน้าโดยมีพ่อแม่หรือผู ้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ประเมินผล และร่วมตัดสินใจในการปรับกิจกรรมให้มีความเหมาะสม ซึ่งควรมีการประเมินผลอย่างน้อยปีละ    

1 ครั้ง 

7. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการส่งต่อ 

 ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการการช่วยเหลือนระยะแรกเริ่มคือการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการ

ส่งต่อ เมื่อนักเรียนได้รับการจัดการศึกษาตามแผนที่ตั้งไว้จนครบ 1 ปีการศึกษา จะเข้าสู่กระบวนการกำกับ 

ติดตามผลการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบถึงผลการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน วางแผนการจัดการศึกษาในปีถัดไป หรือ

การส่งต่อนักเรียนไปยังสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ต่อไป  
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