


คํานํา 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เปนเอกสารท่ีศูนยการศึกษาพิเศษ 

ตองจัดทําเปนประจําทุกปเพื่อเปนการสะทอนความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพศูนยการศึกษาพิเศษในรอบป

การศึกษาท่ีผานมา ท่ีระบุใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ

คณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อพิจารณาและเปดเผยรายงานตอ

สาธารณชนและขอ ๑๔ (๗) ท่ีระบุใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจัดทํารายงานประจําปเปนรายงานประเมิน

คุณภาพภายใน นอกจากนั้นรายงานการประเมินตนเองจะเปนเอกสารเสนอรับการประเมินคุณภาพภายนอก

ตอไป 

 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา ๒๕๖๐ นี้เปนการรวบรวมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย มาตรฐาน

คุณภาพผูเรียน มาตรฐานดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมาตรฐานระบบ

ประกันคุณภาพภายใน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหดียิ่งข้ึน 
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           ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 

  ชื่อสถานศึกษา   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา ที่ตั้ง 262 หมู่ที่ 1 ต าบลท่าวังทอง    
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 054-412233 
E-mail: psecphayao@obec.go.th   Website:http://www.soonphayao.com  เนื้อท่ี 8  ไร่  -  งาน   
27.40 ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ ทั้งหมด 9 อ าเภอดังนี้ 

อ าเภอเมือง  
อ าเภอแม่ใจ   
อ าเภอดอกค าใต้   
อ าเภอภูกามยาว   
อ าเภอจุน   
อ าเภอปง  
อ าเภอภูซาง   
อ าเภอเชียงค า   
อ าเภอเชียงม่วน 

 
  ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ได้เห็นชอบในหลักการมาตรการ                     
จัดการศึกษา เพ่ือคนพิการให้ด าเนินการตามเสนอเห็นชอบกับยุทธศาสตร์การด าเนินงาน โครงสร้าง                   
การบริหารงานของการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ และประกาศให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด                 
เป็นสถานศึกษา เพ่ือคนพิการโดยให้ท าหน้าที่น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ จัดท าและจัดสรรงบประมาณให้แก่
สถานศึกษาประสานงานกับหน่วยงานในพ้ืนที่ให้บริการการศึกษา บ าบัด ฟ้ืนฟูและด าเนินการระบบส่งต่อ
โรงเรียน ชุมชน  

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 
พ.ศ.2543 ให้เป็นสถานศึกษาเพ่ือให้บริการช่วยเหลือผู้พิการในพ้ืนที่เขตบริการ ด้านการพัฒนาศักยภาพและ
ด้านการศึกษา  ให้ค าแนะน าการเตรียมความพร้อมแก่ผู้พิการเพ่ือเข้า  เรียนร่วม ในโรงเรียนปกติได้มากขึ้น
อย่างทั่วถึง ประสานงานการจัดการเรียนร่วมในพ้ืนที่ สนับสนุนสื่อและสิ่งอ านวยความสะดวก ตลอดทั้งปฏิบัติ
หน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะแนว จัดท าสถิติ ข้อมูล และบริการด้านการศึกษาพิเศษแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
ระยะเริ่มต้นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ได้ใช้อาคารสถานที่ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  
24 อ าเภอจุน จังหวัดพะเยาเป็นส านักงานชั่วคราว ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ย้ายส านักงานมาตั้งอยู่ที่โรงเรียน
บ้านสันป่าเป้า ต าบลดอกค าใต้ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  และในวันที่  14 เดือน กุมภาพันธ์                   
พ.ศ. 2554 ได้ย้ายส านักงานตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านเจดีย์งามจนถึงปัจจุบัน 
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มีผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยามาบริหารทั้งหมดดังนี้ 
  คนที่  1 นายครรชิต    ฝายนันชัย       2543–2548   
  คนที่  2 นายเฉลิมเกียรติ   บูรณศรี    2548–2550  
  คนที่  3 นางอัมไพ    อุตตาธรรม      วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศษ.ม.) สาขาการศึกษานอกระบบ ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ                   
ประจ าจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2550 จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2556 
  นางสุชาดา  ปาดอน ต าแหน่ง ครู คศ. 2 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 จนถึง 2 มกราคม 2557 
  นายกมล  ผาค า ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 3 มกราคม 2557 จนถึง 30 กันยายน 2557 
  คนที่  4  นายปรัชญา มีพรหมดี วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)                      
สาขาบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557  จนถึง 29 เมษายน 2560 
  คนที่ 5 นางอัมไพ  อุตตาธรรม วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)             
สาขาการศึกษานอกระบบ ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
ตั้งแต่ 30 เมษายน 2560 จนถึงปัจจุบัน 

 

แผนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 

                                 

  2.1 ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา นางอัมไพ  อุตตาธรรม โทรศัพท์ 
054412233   e-mail  Are_2501@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) สาขา การศึกษานอกระบบ ด ารงต าแหน่งที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษนี้ตั้งแต ่30 เมษายน  2560  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑ ปี  
 

  2.2 รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  (ที่ได้รับการแต่งตั้งจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน)  จ านวน  1 คน  คือ นายกมล  ผาค า   
 รับผิดชอบกลุ่มงาน  (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) กลุ่มบริหารงานทั่วไป             
กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 

3.   ข้อมูลนกัเรียน (ณ  วันที่ 31  มีนาคม 256๑) 
 3.1 จ านวนนักเรียนทั้งหมด   ๒๐๑  คน 
 
หมายเหตุ  จ านวนนักเรียน หมายถงึ  นักเรียนพิการที่รับบริการแบบหมุนเวียนไป-กลับศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจ าจังหวัดพะเยา  และรับบริการที่บ้าน 
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 3.2 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามประเภทความพิการ  
 

ที่ ประเภทความพิการ 

จ านวน/คน 
(ที่รับบริการที่ 

ศูนย์ฯ) 
รวม 

จ านวน/คน 
(ที่รับบริการที่ 

บ้าน) 
รวม 

รับบริการที่
หน่วยบริการ 

 

รวม 
รวม 2 
กลุ่ม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น - 1 1 - 1 1 1 - 1 3 

2 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 1  1 2 1 2 1 1 2 5 

3 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปญัญา 8 3 11 7 6 13 17 18 35 59 

4 บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว 

8 4 12 6 8 14 12 2 14 40 

5 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรยีนรู ้ - - - 1 - 1 - - - 1 

6 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูด
และภาษา 

- - - - - - - - - - 

7 บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม
และอารมณ ์

- - - 1 - 1 - - - 1 

8 บุคคลออทิสติก 18 3 21 3 1 4 - - - 25 

9 บุคคลพิการซ้อน 5 8 13 15 15 30 14 10 24 67 

รวม 40 19 59 35 31 66 45 31 76 201 

 

หมายเหตุ  นักเรียนจ าแนกตามประเภทความพิการ  หมายถึง  นักเรียนพิการที่รับบริการใน                  
ศูนย์การศึกษาพิเศษและรับบริการที่บ้าน 
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 3.3 จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น จ านวน 201 คน  จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ 

ที ่ กลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ 
จ านวน/คน รวม/

คน ชาย หญิง 
1 นักเรียนพิการรับบริการในศูนย์ 40 19 59 
2 นักเรียนพิการรับบริการที่บ้าน 35 31 66 
3 นักเรียนที่เรียนในหน่วยบริการ 45 31 76 
4 นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเรียนรวมที่มารับบริการที่ศูนย์

การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
- - - 

รวม 120 81 201 
 

 3.4 จ านวนนักเรียนและสถานศึกษาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยาให้บริการ  

ที ่ รายการ 

จ านวน
นักเรียน/คน รวม/

คน 

จ านวน
โรงเรียน
ที่
ให้บริการ 

ชาย หญิง 

1 ศูนย์การเรียนส าหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล - - - - 

2 ห้องเรียนคู่ขนานส าหรับบุคคลออทิสติกจังหวัดพะเยา 9 6 15 3 

3 โรงเรียนจัดการเรียนรวม 120 621 791 59 

4 อ่ืนๆ ระบุ…………………………………………………………………… - - - - 

5 อ่ืนๆ ระบุ…………………………………………………………………… - - - - 

 

หมายเหตุ  ใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่นักเรียนของศูนย์ที่ศูนย์ไปให้บริการในปีการศึกษานั้นๆ (1 เมษายน 2560 – 
31 มีนาคม 2561)  
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 3.5  จ านวนนักเรียนที่ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  พ.ศ. 2550  

ที ่ สังกัด จ านวนคน จ านวนบาท 

1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๗๙๑ ๗๗๑,๘๓๑.- 
2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - - 
3 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย  
๒๒๐ 308,๐๘3.- 

รวม ๑,๐๑๑ ๑,๐๗๙,๙๔๑.- 
 

หมายเหตุ  นักเรียนที่ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
ตามกฎกระทรวงฯ  หมายถึง  นักเรียนพิการทุกคนในเขตพื้นที่บริการในสังกัดสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา 
 
 3.6 จ านวนผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ๒๐๑ เข้าถึง และได้รับบริการสิ่ง
อ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาจ านวน 198  คน คิดเป็นร้อยละ  
98.5  

3.7  จ านวนผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ 201  ได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อหรือการ 
ส่งต่อ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จ านวน  186  คน คิดเป็นร้อยละ   32.53  
 3.8  อัตราส่วนครู  : นักเรียน  =   1  : 8 
 
หมายเหตุ  นับเฉพาะครูที่ให้บริการนักเรียนที่รับบริการในศูนย์และที่บ้าน ต่อ จ านวนนักเรียนทั้งหมด      

(เศษปัดทิ้ง ใช้เกณฑ์ 1 : 4 ) 
 
                สรุป อัตราส่วนครู : นักเรียน    ต่ ากว่าตามเกณฑ์   เป็นไปตามเกณฑ์ (1 : 4)               
                                                       สูงกว่าตามเกณฑ ์
 3.9  จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และนันทนาการ  157 คน  คิดเป็นร้อยละ
90.58 
 3.10 จ านวนหน่วยบริการ ที่ด าเนินการในจังหวัด  7  หน่วย   
 3.11 จ านวนศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการในจังหวัดที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ส่งเสริมสนับสนุนและ
ด าเนินการ 1 ศูนย์ คือ ศูนย์การเรียนส าหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลพะเยา 
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร 
   
4.1  ข้าราชการครู 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทย

ฐานะ 

วุฒิ 
วิชา เอก 

สอนเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย

สาธารณะ ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1 นางล าพันธ์ ราษี 49 26 ครูช านาญการ
พิเศษ 

 √  บริหารการศึกษา ออทิสติก 

2 นางอมรรัตน์  ยาวริาช 41 15 ครูช านาญการ  √  การศึกษาพิเศษ 
จิตวิทยาการศึกษา
พิเศษ 

ออทิสติก 
การไดย้ิน 

การมองเห็น 
3 นางสุชาดา ปาดอน 50 8 ครูช านาญการ  √  บริหารการศึกษา สติปัญญา 

พิการซ้อน 
ร่างกาย 

4 นางสาวยิ่งพร เจียตระกลู 34 15 ครูช านาญการ  √  กิจกรรมบ าบัด 
บริหารการศึกษา 

ออทิสติก 
ร่างกาย 

5 นางกุลฑีรา  พันธ์พราน 36 ๘ คศ.1 √   การจัดการทั่วไป เจ็บป่วย
เรื้อรัง 

6 นางสาวกญัญา ญี่นาง 4๑ 6 คศ.1 √   การศึกษาพิเศษ ออทิสติก 
การไดย้ิน 
สติปัญญา 

7 นางสาวอัญชลี  เครือบญุ 4๑ 6 คศ.1 √   การจัดการทั่วไป ออทิสติก 
8 นางสาวชัญญาภัค        

ปวงงาม 
36 6 คศ.1 √   คหกรรมศาสตร ์ ออทิสติก 

9 นางสาวบุญสติา วงศร ี 2๘ 4 คศ.1 √   การศึกษาพิเศษ สติปัญญา 
การไดย้ิน 

10 นางสาวปาริฉัตร  ปรัง
เขียว 

3๐ 3 คศ.1 √   กายภาพบ าบัด ร่างกาย 

11 นางสาวสุกานดา ก๋าซ้อน 3๗ 2 ป 3 ด ครูผู้ช่วย √   การบัญชี สติปัญญา 
๑๒ นายเอกราช  ตามี ่ ๓๓ 1 ครูผู้ช่วย √   เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ร่างกาย 

๑๓ นางสลักจิต ค าวัน ๒๙ 1 ป 8 ด ครูผู้ช่วย √   การศึกษาพิเศษ สติปัญญา 
๑๔ นายชวลิต กันธิยะ ๒๙ 1 ครูผู้ช่วย √   สังคมศึกษา ออทิสติก 
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4.2  พนักงานราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ 
วิชา เอก 

สอนเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย

สาธารณะ 
จ้างด้วยเงิน 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

๑ นางจันทร์สุรีย์  สุคันโธ 5๒ 5    ปฐมวัย สติปัญญา งบประมาณ 

๒ นางสาวเจนจริา  หาญป้อ 3๖ 5    การบัญชี ร่างกาย งบประมาณ 

๓ นายวัชรพงษ์ วงศ์ศรีใส ๒๕ 2    การศึกษา
พิเศษ 

สติปัญญา งบประมาณ 

๔ นายธวัชชัย พรมวงค์ ๒๕ ๕ ด    เทคโนโลยี
การศึกษา 

ร่างกาย งบประมาณ 

๕ นางสาวช่ืนนภา ขันธพันธ ์ ๒๗ 10 ด    วิทยาศาสตร ์ ออทิสติก งบประมาณ 

๖ นายกิตติธัช  ทับทิมเขียว ๓๓ 10 ด    รัฐ
ประศาสน
ศาสตร ์

ออทิสติก งบประมาณ 

๗ นายพัฒนพงศ์  อุตตาธรรม ๒๘ 6 ด    อารักขาพืช ออทิสติก งบประมาณ 

๘ นางสาวกรวิกา  จักรแก้ว ๓๑ 2 ด    รัฐ
ประศาสน
ศาสตร ์

- งบประมาณ 
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4.3  ครูอัตราจ้าง 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 

ประสบ
การณ์
การ
สอน 
(ปี) 

วุฒิ 

วิชา เอก 
สอนเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย

สาธารณะ 
จ้างด้วยเงิน 

ป.ตรี 

ป.โท ป.
เอก 

1 
นางสาวอุทุมพร กติกาโชคสกุล 

33 ๖ 
เดือน 

   รัฐประศาสน
ศาสตร ์

- งบประมาณ 

2 นางสาวนุชจรีย์  นามวงศ ์ 30 5 
   ภาษาญี่ปุ่น ออทิสติก งบประมาณ 

3 
นางสาวศรัญญา  ยาวิชัย 

27 2    การศึกษา
ปฐมวัย 

ออทิสติก งบประมาณ 

  

      จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก   7  คน คิดเป็นร้อยละ   28    
  จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด   1๘ คน คิดเป็นร้อยละ   72  

4.4  ลูกจ้างประจ า 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การท างาน 

(ปี) 

วุฒิ 
วิชา เอก จ้างด้วย

เงิน ป.ตรี ปวส ม.6 ม.3 

1 - - - - - - - - - 
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4.5  พี่เลี้ยงเด็กพิการ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 

ประสบก
ารณ์การ
ท างาน 

(ปี) 

วุฒิ 

วิชา เอก 
ดูแลเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย

สาธารณะ 
จ้างดว้ยเงิน ป.ตรี 

 
 

ปวส 
 
 

ม.6 ม.3 

1 นายอุทัย   ชุ่มจิต 36 5     ไฟฟ้าก าลัง - งบประมาณ 
2 นางสาวสมปรารถนา ต๊ะแก้ว 27 1     ภาษาไทย หน่วยบริการ งบประมาณ 
3 นางสาววิรงรอง ชมพูทิพย ์ 52 5     วิจิตรศลิป ์ ร่างกาย งบประมาณ 
4 นางศุภลักษณ ์ ค าเขียว 46 6     ฟิสิกส ์ หน่วยบริการ งบประมาณ 
5 นางกรรณิการ์ โพธ ิ 26 2ด     สาธารณสุข ออทิสติก งบประมาณ 
6 นางสาวจิราภรณ ์ ชุ่มลือ 38 6     บริหารบุคคล หน่วยบริการ งบประมาณ 

7 
นางเกษศริน  อุ่นเรือน 

35 6 
    คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
หน่วยบริการ งบประมาณ 

8 
นางสาวสุนิษา ค านวล 

26 3 ด 
    คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
หน่วยบริการ งบประมาณ 

9 
นายวิทยา  ประสงค์ใจ 

36 4 
    การจัดการ

อุตสาหกรรม 
หน่วยบริการ งบประมาณ 

10 นางนงคราญ  หอมอ่อน 36 4     การตลาด หน่วยบริการ งบประมาณ 
11 นางสาวนนารินทร ์ สบบง 32 4     สังคมวิทยา หน่วยบริการ งบประมาณ 

12 
นางนงลักษณ ์ ก๋าแก้ว 

39 4 
    คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
หน่วยบริการ งบประมาณ 

13 นางสาวสกาวเดือน  เรือนค า 30 5     วิทย์-คณิต หน่วยบริการ งบประมาณ 

14 
นายจุลวิทย ์  ล าพูน 

38 5 
    คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
หน่วยบริการ งบประมาณ 

15 
นางสาวกุสุมา  อุ่นบ้าน 

36 5 
    คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
หน่วยบริการ งบประมาณ 

16 นางสาวสิรภิรณ ์ พุดด ี 39 5     การบัญชี สติปัญญา งบประมาณ 
17 นางสาวเจมจรุ ี วงศ์ใหญ ่ 27 4     วิทย์-คณิต หน่วยบริการ งบประมาณ 

18 
นางโชติรส  ตรีรัตน ์

45 4 
    

สังคมศึกษา 
เจ็บป่วย
เรื้อรัง 

งบประมาณ 

19 นางสาววิรัลพัชร  โลค า 31 4     วิทย์ – คณิต หน่วยบริการ งบประมาณ 

20 
นางกรรณิการ ์ หวานเสียง 

37 4 
    สหวิทยาการ

เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

หน่วยบริการ งบประมาณ 

21 นางสาวทัดดา เรือนค า 34 -     วิทย์-คณิต สติปัญญา งบประมาณ 
22 

 
นางสาววิภารตัน ์ พุทธสอน 
 

33 
 

2 
 

    การจัดการ
ทั่วไป 

หน่วยบริการ งบประมาณ 

23 นายนพรัตน์ นิมค า 20 -     วิทย์ – คณิต หน่วยบริการ งบประมาณ 
24 นางสาวช่อทิพ อุทโยธา 25 11ด     วิทยาศาสตร ์ หน่วยบริการ งบประมาณ 
25 นางสาวภีรดา ศิลปินกุล 33 7ด     วิทย์ – คณิต หน่วยบริการ งบประมาณ 

ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ วุฒิ วิชา เอก จ้างด้วยเงิน 
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ที่ 

ประสบก
ารณ์การ
ท างาน 

(ปี) 

ป.ตรี 
 
 

ปวส 
 
 

ม.6 ม.3 ดูแลเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย

สาธารณะ 

26 นางสาวนิตยา สุริโย 25 11ด     การบัญชี หน่วยบริการ งบประมาณ 

27 
นางสาวธัญชนก  กล้าหาญ 
 

43 2 
    -รัฐปศาสน

ศาสตร ์
หน่วยบริการ งบประมาณ 

28 นางสาวขวัญชีวา  สุริโย 26 3     พลศึกษา หน่วยบริการ งบประมาณ 

29 
นางสาวกชกร  พฤฒิสาริกร 
 

36 
3     -รัฐปศาสน

ศาสตร ์
หน่วยบริการ งบประมาณ 

 

4.6  อัตราจ้างเหมาบริการ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การท างาน 

(ปี) 

วุฒิ 
วิชา เอก จ้างด้วยเงิน 

ป.ตรี ปวส 
ม.6 ป.6 

1 นางลาวัลย ์ ไชยชิน 45 8 - -  - - งบประมาณ 

2 นายกันท์  ไชยชิน 38 6 - - - - - งบประมาณ 

3 นางอ าพร  นิมค า 49 5 - - -  - งบประมาณ 

4 นายธีรศักดิ ์ สัตยส์ม 54 5     ไฟฟ้าก าลัง งบประมาณ 
 

5. ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ที ่ รายการ ควรมี มี ขาด เกิน 
1. อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ  (มาตรฐาน) 6 3 3  
2. อาคารประกอบ - - -  
3. ห้องน้ า – ห้องส้วม (บุคคลพิการ)  4 2 2  
4. บ้านพักครู 8 หน่วย 1 1 -  
5. ป้ายชื่อ 1 1 -  
6. เสาธง 1 1 -  
7. โรงอาบน้ าเพื่อบุคคลพิการ 1 - 1  
8 โรงหุงต้มเพ่ือคนพิการ 1 1 -  
9 อาคารพยาบาล 1 1 -  
10 โรงจอดรถ 1 1 -  
11 บ้านพักผู้บริหาร 1 1 -  
12 โรงอาหารเพื่อคนพิการ 1 1 -  
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6. ข้อมูลงบประมาณ 

  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท คิดเป็นร้อยละ

ของรายรับ 
เงินงบประมาณ 1,978,800 งบบุคลากร 1,789,968 90.46 
 5,860,090 งบด าเนินงาน 5,487,972.29 93.65 
 941,600 งบลงทุน 941,600 100 
  งบเงินอุดหนุน   
 117,410 เรียนฟรี 15 ปี 117,410 100 
 782,000 คูปอง 782,000 100 
 710,820 อาหารนักเรียน 710,820 100 
  งบอ่ืนๆ ( ระบุ)   
เงินนอกงบประมาณ 
(จังหวัด) 

229,500  229,500 100 

เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)     
ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
ประจ าจังหวัดพะเยา 
 

505,000  505,000 100 

เงนิอุดหนุนสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ตามกฎ
กระทรวงฯ 
 

794,282 งบเงินอุดหนุน 771,831 97.17 

เงินอุดหนุนคูปองการศึกษา 
สนง.กศน.จ.พะเยา (คูปอง 
กศน.) 
 

308,083 เงินอุดหนุนโอน
จาก กศน.

จังหวัดพะเยา 

308,083 100.00 

รวมรายรับ 12,227,585 รวมรายจ่าย 11,644,184.29 95.23 
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7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
7.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ตั้งอยู่

หมู่บ้านเจดีย์งาม ต าบลท่าวังทอง อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  มีประชากร ชาย 238,956 คน       หญิง 
249,908 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 488,864 คน ความหนาแน่นประชากร โดยเฉลี่ยประมาณ 77.16 คน 
ต่อ ตารางกิโลเมตร บริเวณใกล้เคียงโดยรอบศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าพะเยา ได้แก่ โรงเรียนเรียนพะเยา
พิทยาคม  วัดเจดีย์งาม อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพหลักของชุมชนคือ ท านา พืชเศรษฐกิจ    ที่ส าคัญ คือ 
ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ล าไย และยางพารา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จัก
โดยทั่วไปคือ งานบวงสรวงพ่อขุนง าเมือง ประเพณีไหว้พระเจ้าตนหลวง ประชากรส่วนใหญ่    จบการศึกษา
ระดับภาคบังคับ (มัธยมศึกษาปีที่ 3)   

7.2 จังหวัดพะเยา  มี  9 อ าเภอ  ลักษณะภูมิศาสตร์  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปล้อมรอบไปด้วย
เทือกเขา ทั้งด้านตะวันออก ด้านตะวันตก ด้านใต้ และตอนกลางของจังหวัด เทือกเขาเหล่านี้จะทอดตัวเป็น
แนวยาวจากเหนือลงใต้ มีที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูกอยู่สองข้างเทือกเขาและระหว่างล าน้ า มีเนื้อที่ภูเขาสูง
และสูงมากที่สุด ประมาณร้อยละ 47 ของพ้ืนที่จังหวัด มีพ้ืนที่เนินเขาผสมที่ราบ ประมาณร้อยละ 35 และมีที่
ราบลุ่มน้อยที่สุด ประมาณร้อยละ 18 เท่านั้น จ านวนประชากร  488,864  คน  จ านวนคนพิการที่จด
ทะเบียนคนพิการแล้วจ านวน  21,381 คน   
 7.3 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม และรับจ้าง
ทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 30,000 บาท
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5  คน 

7.4 โอกาสและข้อจ ากัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
มากกว่าโอกาส กล่าวในภาพรวมคือ ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีระดับความพิการรุนแรงมาก ยากต่อการพัฒนาและ
จัดการเรียนการสอน เด็กไม่ได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การพัฒนาผู้เรียนไม่เป็นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
นโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลให้การด าเนินงานต่อเนื่องมี
การปรับเปลี่ยนตามนโยบายที่ก าหนดมาใหม่ เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า และพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
ผู้ดูแลคนพิการไม่ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท าให้มีข้อดีคือนักเรียนได้รับบริการอย่างทั่วถึง ส่งผลให้
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น เด็กที่มารับบริการมีอายุน้อย ส่งผลให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยาสามารถ
พัฒนา ฟ้ืนฟูให้ผู้พิการมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถส่งต่อเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้ ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความเข้าใจผู้พิการและชุมชนให้โอกาสผู้พิการ ท าให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจังหวัดพะเยาให้บริการ
คนพิการได้อย่างหลากหลายและมีแหล่งเรียนรู้เพ่ิมขึ้น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาให้การสนับสนุน
งบประมาณในการจัดตั้งหน่วยบริการประจ าอ าเภอต่าง ๆ  จ านวน 5 แหล่ง  ส่งผลให้เด็กพิการที่กระจายใน
อ าเภอรอบนอกได้รับบริการได้อย่างทั่วถึงเพ่ิมมากขึ้น 
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8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  
 8.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษมีหลักสูตรสถานศึกษา 2 หลักสูตร คือ  
 1) หลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559 หลักสูตรสถานศึกษา ประจ าจังหวัดพะเยา                  
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559 หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิต 
 2) หลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559   
 8.2 ศูนย์การศึกษาพิเศษมีหลักสูตรอ่ืน ๆ ระบ ุ
               1)  แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับบุคคลที่มีคมบกพร่อง 5 เล่ม 
 จัดท าและพัฒนา มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 
                2)  หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ปีการศึกษา  2557 
จัดท าและพัฒนา มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 
                3)  หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา 
จัดท าและพัฒนา มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 

 
9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 9.1 ห้องสมุดมีขนาด 3.5 x 3.5 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 50 เล่ม         
การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ   การบริการจากบรรณารักษ์ 
 9.2 จ านวนผู้ที่ใช้ห้องสมุด ในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย 4 คน ต่อ วัน  
 9.3  คอมพิวเตอร์  จ านวน 20 เครื่อง 
 

ที ่ รายการ เครื่อง หมายเหตุ 
1.  ใช้เพื่อการเรียนการสอน 1  
2.  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 11  
3.  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ               7  
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 9.4 แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ห้องออทิสติก 1 48 

ห้องวอลดอร์ฟ  1 45 

ห้องวอลดอร์ฟ  2 45 

ห้องกายภาพบ าบัด 35 

ฐานอาชาบ าบัด 39 

ฐานธาราบ าบัด 0 

ห้องออทิสติก 2 43 

สนามกระตุ้นประสาทสัมผัส 8 

ศาลาธรรมเอนกประสงค์ 20 

ห้องประชุมใหญ่ 32 

ห้องประชุม E-classroom 14 

ห้องอินเตอร์เน็ตชุมชน  (USO NET) 10 

สนามหญ้าเทียม 34 

สวนสุขภาพกระตุ้นพัฒนาการคนพิการและส่งเสริมการออกก าลังกายชุมชน 28 

ห้องร่างกาย 1 45 

ห้องร่างกาย 2 43 

ห้องสไลด์เดอร์บอล 46 

ห้องสมุด 23 

ห้องกิจกรรมบ าบดั 43 
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9.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา 

ชือ่แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี 

กว๊านพะเยา 1 
ท่าเรือโบราณ 0 
อนุสาวรีย์พ่อขุนง าเมือง 1 
ฟาร์มบ้านแกะ 0 
วัดอนาลโยทิพยาราม 0 
วัดเจดีย์งาม 2 
ห้องเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการบ้านตุ่น 48 
กิจกรรมอาชาบ าบัด 0 
สนามเด็กเล่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตุ่น 12 
กว๊านพะเยา 1 
ท่าเรือโบราณ 0 
สนามกีฬาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น 10 
ห้องเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการดอกค าใต้ 50 
ลานออกก าลังกายศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและจัดสวัสดิการระดับชุมชน เทศบาล
ต าบลบ้านถ้ า 

12 

สนามหญ้าศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและจัดสวัสดิการระดับชุมชน เทศบาลต าบลบ้าน
ถ้ า 

8 

หอ้งเรียนศูนย์การศกึษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการหว้ยแก้ว ๔๕ 

แปลงปลูกผักเศรษฐกิจพอเพียง 0 

ห้องเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการแม่ใจ 48 

สนามเด็กเล่นโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 3 

วัดบ้านแม่สุก 0 
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ชือ่แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี 

ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 5 

ห้องเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการปง 48 

สนามกีฬาชุมชน เทศบาลต าบลงิม 10 

สนามเด็กเล่น เทศบาลต าบลงิม 5 

 สวนสาธารณะ เทศบาลต าบลงิม 3 

ห้องเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการจุน 42 

ห้องเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการสบบง 46 

วัดสบบง 1 

ลานเอนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการสบบง 12 

วัดลี 1 

วัดศรีโคมค า ๔๕ 
อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ 1 
ศูนย์การค้าเทศโก้โลตัส 0 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดพะเยา 1 
ห้องสมุดประชาชน 1 
หอวัฒนธรรมนิทัศน์ 0 

 

9.6 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ   2  เชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน  

ที ่ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง 
สถิติการให้ความรู้ในศูนย์
การศึกษาพิเศษ  แห่งนี้  

(ครั้ง/ปี) 
1.  นายแต่ง   สุขาวดี การใช้กะลาบ าบัด 1 

2.  ดต.สนั่น  ชัยมณีวรรณ การออกแบบและพัฒนาสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 
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10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

 10.1 ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา  
(ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา) 

-รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การจัดท าสื่อวีดีทัศน์ 
- หน่วยงานสนับสุนนการจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการดีเด่น 
- เหรียญทองอันดับ 3  การประกวดสื่อภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาเด็กพิการ 

-ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 
- กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 8 

ผู้บริหาร (ระบุชื่อ) - - 
ครู (ระบุชื่อ)   
นางอมรรัตน์  ยาวิราช - บุคลาการดีเด่นของกลุ่มสถานศึกษาสังกัด

ส านักบริหารการศึกษาพิเศษกลุ่ม 6 
-ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการของศูนย์และบุคลาการศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประเภทงานวิจัยชั้นเรียนเพ่ือ
บุคคลออทิสติก 
 

ส านักบริหารการศึกษาพิเศษกลุ่ม 
6 
- กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 8 

นางสาวยิ่งพร เจียตระกูล - เกียรติบัตร “ครูดีในดวงใจ”  
 
- บุคลาการดีเด่นของกลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารการศึกษาพิเศษกลุ่ม 6 
 
- ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญทอง การน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการของศูนย์และบุคลาการศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประเภทงานวิจัยชั้นเรียนเพื่อ
บุคคลออทิสติก 

- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา 
ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ   
กลุ่ม6 
 
- กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 8 

นางสุชาดา  ปาดอน - บุคลาการดีเด่นของกลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารการศึกษาพิเศษกลุ่ม 6 
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ครูผู้สอนการแข่งขัน 
ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ ผลไม้ 
ของใช้ในชีวิตประจ าวันและสถานที่ต่าง ๆ 
ประเภทพิการซ้อน เดี่ยว ช่วงอายุ 7 ปีขึ้นไป 

ส านักบริหารการศึกษาพิเศษกลุ่ม 
6 
- กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 8 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-รางวัลชนะเลิศอันดับ ครูผู้สอนการแข่งขัน ชี้
หรือบอกชื่อหมวดอวัยวะภายนอก ประเภท
พิการซ้อน เดี่ยว ช่วงอายุ 0-6 ปีขึ้นไป 

นางสาวกัญญา ญี่นาง - คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะจ าเป็น
เฉพาะบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
 

- กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 8 

นางสาวอัญชลี เครือบุญ - ครูผู้สอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การ
แข่งขัน เสียบหมุด ประเภทออทิสติกเดี่ยว    
ช่วงอายุ 0-6 ป ี
- ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน 
ชี้ หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวด
ผลไม้ ของใช้ในชีวิตประจ าวัน และสถานที่
ต่างๆ ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญา
เดี่ยว อายุ 7 ปี ขึ้นไป 

- กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 8 

นางสาวชัญญาภัค  ปวงงาม - ครูดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2560 
- คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะจ าเป็น
เฉพาะบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
 

ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ    
กลุ่ม 6 
- กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 8 

นางสาวบุญสิตา  วงศร ี - ครูดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
- ครูผู้สอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การ
แข่งขัน โยนโบว์ลิ่ง ประเภทพิการซ้อน อายุ 7 
ปีขึ้นไป 

ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ   
กลุ่ม 6 
- กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 8 

นางสาวปาริฉัตร  ปรังเขียว - ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม
สร้างสรรค์สื่อภูมิปัญญา สู่การพัฒนาศักยภาพ
เด็กพิการ 
- ครูผู้สอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันโยนโบลิ่ง 
- ครูผู้สอน ได้รับรางวัล การโยนลูกบอลใส่
ตะกร้า 

- กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 8 
 

นางสาวสุกานดา  ก๋าซ้อน 
 

เป็นคณะกรรมการตัดสินการแสดงศักยภาพ
นักเรียน ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียม
ความพร้อมทางวิชาการ 
- เป็นคณะกรรมการน า เสนอผลงาน/จัด
นิทรรศการของศูนย์การศึกษาพอเศษ 

- กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 8 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
- ครูผู้สอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การพับเสื้อยืดคอกลมมีแขนและพับกางเกงขา
ยาว ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญา อายุ 
7 ปี ขึ้นไป 
- ครูผู้สอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขัน
แตะลูกบอลเข้าประตู ประเภทความบกพร่อง
ทางร่างกายหรือสุขภาพ อายุ 0-6 ปี 
- เป็นคณะกรรมตัดสินการแสดงศักยภาพ
นั ก เ รี ยน  ทั กษะการช่ วย เหลื อตนเองใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

นางสาวสลักจิต  ค าวัน - ครูผู้สอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การประกวดเต้นประกอบเพลงรวม ประเภท
ความพิการทีม 2 คน ช่วงอายุ 7 ปีขึ้นไป 
- ครูผู้สอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันเสียบหมุด ประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญา ช่วงอายุ 0-6 ปี 
- ครูผู้สอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันโยนโบลิ่ง ประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญา ช่วงอายุ 7 ปีขึ้นไป 
- ครูผู้สอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน
โยลูกบอลใส่ตะกร้า ประเภททีม ประเภท
บกพร่องทางสติปัญญา ช่วงอายุ 7 ปีขึ้นไป 
- ครูผู้สอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันโยนลูกบอลใส่ตะกร้า ประเภท
บกพร่องทางสติปัญญา ช่วงอายุ 0-6 ปี 

- กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 8 
  

นายชวลิต กันธิยะ - ครูดีเด่น ด้านทักษะจ าเป็นเฉพาะบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการเห็น 
- คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทาง
สังคม 
- รางวัลเหรียญทอง อันดับ 3 การประกวดสื่อ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาศักยภาพเด็ก
พิการ 

ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ   
กลุ่ม 6 
- กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 8 

นางจันทร์สุรีย์  สุคันโธ - ครูผู้สอน ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นของกลุ่ม
สถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงาการศึกษา
พิเศษ กลุ่ม 6 ปีการศึกษา 2560 

ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ   
กลุ่ม 6 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวเจนจิรา หาญป้อ - ครูผู้สอนดีเด่น ด้านทักษะสังคม เนื่องใน  

วันครู ประจ าปี 2560 
- ครูผู้สอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน
จับบัตรภาพตัวเลขกับจ านวน ประเภทพิการ
ทางร่างกายหรือสุขภาพ เดี่ยว ช่วงอายุ 0-6 ป ี
- ครูผู้สอน ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ชี้
หรือบอกชื่อหมวดอวัยวะร่างกายภายอก เดี่ยว 
ช่วงอายุ 0-6 ป ี
- ครูผู้สอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน
โยนลูกบอลใส่ตะกร้า ประเภทพิการทาง
ร่างกายหรือสุขภาพ เดี่ยว ช่วงอายุ 0-6 ปี 
- ครูผู้สอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน 
ตอบค าถามหมวดประเพณีวัฒนธรรมของไทย 
ประเภทพิการทางร่างกายหรือสุขภาพ เดี่ยว 
ช่วงอายุ 0-6 ป ี
- ครูผู้สอน ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันชี้
หรือบอกชื่อหมวดอวัยวะร่างกายภายอก เดี่ยว 
ประเภทสติปัญญา เดี่ยว ช่วงอายุ 7 ปีขึ้นไป 
- ครูผู้สอน ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการ
ดื่มน้ าจากขวดและหยิบขนมจากส่วนรวม
ประเภทร่างกายหรือสุขภาพ เดี่ยว ช่วงอายุ 7 
ปีขึ้นไป 

ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ   
กลุ่ม 6 
- กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 8 

นางสาวชื่นนภา ขันธพันธ์ - ครูผู้สอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขัน พบัเสื้อยืดคอกลมมีแขนและพับ
กางเกงขายาว ประเภทบกพร่องทางหาร
มองเห็น เดี่ยว ช่วงอายุ 7 ปีขึ้นไป 
- ครูผู้สอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันดื่มน้ าจากขวด และหยิบขนมขาก
ส่วนรวม ประเภทบกพร่องทางหารมองเห็น 
เดี่ยว ช่วงอายุ 7 ปีขึ้นไป 
- ครูผู้สอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันเตะลูกบอลเข้าประตู ประเภท                 
ออทิสติก เดี่ยว ช่วงอายุ 0-6 ปี 

- กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 8 
 
 

นางสาวกรวิกา จักรแก้ว - คณะกรรมการติดตามข้อมูลสารสนเทศและ
วิเคราะห์ประมวลผลกิจกรรม ประมวลผลการ

- กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 8 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
แสดงศักยภาพของนักเรียนและรายงานผลการ
จัดงาน 
- ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวด
เต้นประกอบเพลง ประเภททีม ช่วงอายุ 0-6 ปี 
- ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการโยน
โบว์ลิ่ง ประเภทออทิสติก เดี่ยว ช่วงอายุ 0-6 
ปี 

 
 
 
 
 

นายกิตติธัช ทับทิมเขียว - ครูผู้สอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ ประเภทบกพร่อง
ทางสติปัญญา เดี่ยว ช่วงอายุ 7 ปีขึ้นไป 
- ครูผู้สอนได้รับรางวัล การแข่งขันชี้ หรือบอก
ชื่อหมวดสัตว์ ผลไม้ ของใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ประเภทออทิสติก เดี่ยว ช่วงอายุ 0-6 ป ี
- ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
ระบายสีรูปภาพ ประเภทออทิสติก เดี่ยว ช่วง
อายุ 0-6 ปี 

- กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 8 
 

นักเรียน (ระบุชื่อ)   
นางสาวพัชรินทร์ แลใจ - การแข่งขันการดื่มน้ าจากขวด และหยิบขนม

จากส่วนรวม ประเภทบกพร่องทางร่างกาย
หรือสุขภาพ เดี่ยว อายุ 7 ปีขึ้นไป รางวัล
เหรียญทอง อันดับ 1 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เครือข่ายที่ 8 

เด็กชายพัชรพล  บางวัน - การแข่งขันสวมและถอดเสื้อมีกระดุมผ่าหน้า 
5 เม็ดขยาดเล็กและสวมกางเกงขาสั้นมีซิป
หน้า  ประเภทพิการซ้อน เดี่ยว  อายุ 7 ปี  
รางวัลเหรียญทอง 

 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เครือข่าย  ที่ 8 

เด็กชายสรวิศ นันทศรี - การแข่งขันเสียบหมุด ประเภทพิการซ้อน 
เดี่ยว อายุ 0-6 ปี รางวัลเหรยีญเงิน 

 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เครือข่าย  ที่ 8 
 

เด็กหญิงกัลยาภัทร ตั๋นติ๊บ - การประกวดเต้นประกอบเพลง ประเภททีม 
อายุ 0-6 ปี รางวัลเหรียญทอง 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เครือข่าย  ที่ 8 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายศราวุธ อินต๊ะชัย - การประกวดเต้นประกอบเพลง ทีม อายุ 7 

ปีขึ้นไป  รางวัลเหรียญเงิน 
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เครือข่าย  ที่ 8 

เด็กชายสุมิตร  ทาทอง - การแข่งขันเต้นประกอบเพลง ทีม อายุ 7 ปี
ขึ้นไป  รางวัลเหรียญเงิน 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เครือข่าย  ที่ 8 

เด็กชายณัฐภูมิ จินดา - การประกวดเต้นประกอบเพลง ทีม อายุ 7 
ปีขึ้นไป  รางวัลเหรียญเงิน 

กลุม่เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เครือข่าย  ที่ 8 

นายเกียรติภูมิ สิงห์แก้ว - การประกวดเต้นประกอบเพลง ทีม อายุ 7 
ปีขึ้นไป  รางวัลเหรียญเงิน 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เครือข่าย  ที่ 8 

เด็กชายพชร ชายวิชัย - การแข่งขันการแขวนเสื้อยืดคอกลมและ
กางเกงขาสั้นยางยืดในไม้แขวน ประเภทออทิ
สติก เดี่ยว อายุ 0-6 ปี รางวัลเหรียญทอง 

- การแข่งขันตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม
ของไทย ประเภทออทิสติก อายุ 0-6 ปี 
รางวัลเหรียญทอง 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เครือข่าย  ที่ 8 
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เครือข่าย  ที่ 8 

เด็กชายทิพยะ แมตสี่ - การแข่งขันการดื่มน้ าจากแก้วมีหู และ
รับประทานขนมโดยหยิบจากจานแบ่ง 
ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน เดี่ยว อายุ 
0-6 ปี ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 

- การแข่งขันโยนลูกบอลใส่ตะกร้า ประเภท
บกพร่องทางการได้ยิน เดี่ยว อายุ 0-6 ปี ได้
เข้าร่วมการแข่งขัน 

- การแข่งขันเตะลูกบอลเข้าประตู ประเภท
บกพร่องทางการได้ยิน เดี่ยว อายุ 0-6 ปี ได้
เข้าร่วมการแข่งขัน 

- การแข่งขันโยนโบว์ลิ่ง ประเภทบกพร่อง
ทางการได้ยิน เดี่ยว อายุ 0-6 ปี ได้เข้าร่วม
การแข่งขัน 

- การแข่งขันร้อยลูกปัด ประเภทบกพร่อง
ทางการได้ยิน เดี่ยว อายุ 0-6 ปี ได้เข้าร่วม
การแข่งขัน 
 

 กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ เครือข่าย  ที่ 8 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายภัทรดนัย สีขันธ์ - การแข่งขันโยนโบว์ลิ่ง ประเภทพิการซ้อน 

เดี่ยว อายุ 0-6 ปี รางวัลเหรยีญทองแดง 
- การแข่งขันเกมภาพตัดต่อ (ตัวเลข ผักผลไม้ 

รูปทรง ยานพาหนะ)ประเภทพิการซ้อน 
เดีย่ว อายุ 0-6 ปี รางวัลเหรยีญทอง    
อันดับ 1 

- การแข่งขันโยนลูกบอลใส่ตะกร้าประเภท
พิการซ้อน เดี่ยว อายุ 0-6 ปี รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

- การแข่งขันเตะลูกบอลเข้าประตู ประเภท
พิการซ้อน เดี่ยว อายุ 0-6 ปี รางวัลเหรียญ
ทอง อันดับ 1 

- การแข่งขันชี้ หรือบอกชื่อหมวดอวัยวะ
ร่างกายภายนอก ประเภทพิการซ้อน เดี่ยว 
อายุ 0-6 ปี ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 

- การแข่งขันร้อยลูกปัด ประเภทพิการซ้อน 
เดี่ยว อายุ 0-6 ปี รางวัลเหรยีญเงิน 
 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เครือข่าย  ที่ 8 
 

เด็กหญิงชัชยา วรรณโสภา - การแข่งขันการใช้ประสาทสัมผัส ( การคล า 
หรือดม หรือชิม) หมวดผลไม้ ประเภท
บกพร่องทางการเห็น เดี่ยว ไม่จ ากัดอายุ 
รางวัลเหรียญทอง 

- การแข่งขันการใช้ประสาทสัมผัส (การคล า
หรือจับ) หมวดของใช้ในชีวิตประจ าวัน
ประเภทบกพร่องทางการเห็น เดี่ยว ไม่จ ากัด
อายุ รางวัลเหรียญทอง 

- การแข่งขันร้อยลูกปัด ประเภทบกพร่อง
ทางการเห็น เดี่ยว อายุ 0-6 ปี รางวัล
เหรียญทอง อันดับ 1 

- การแข่งขันเสียบหมุด ประเภทบกพร่อง
ทางการเห็น เดี่ยว อายุ 0-6 ปี รางวัล
เหรียญทอง อันดับ 1 

- การแข่งขันดื่มน้ าจากแก้วมีหู และการ
รับประทานขนมโดยหยิบจากจานแบ่ง 
ประเภทบกพร่องทางการเห็น เดี่ยว อายุ 0-
6 ปี รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 1 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เครอืข่าย  ที่ 8 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
- การประกวดมารยาทงามอย่างไทย (การ

กราบ) ประเภททีม อายุ 0-6 ปี รางวัล
เหรียญทอง 

- การประกวดเต้นประกอบเพลง ประเภททีม 
อายุ 0-6 ปี รางวัลเหรียญทอง 

- ประกวดร้องเพลง ประเภทเดี่ยว อายุ 0-6 ปี 
รางวัลเหรียญทอง 

- การประกวดมารยาทงามอย่างไทย(การไหว้) 
ประเภททีม อายุ 0-6 ปี รางวัลเหรียญทอง 

เด็กชายเจษฎากร ธงสัตย์ - การแข่งขันตอบค าตอบหมวดประเพณี   
วัฒนธรรมของไทย ประเภทบกพร่องทาง
ร่างกายหรือสุขภาพ เดี่ยว อายุ 0-6 ปี  
รางวัลเหรียญทอง 

- การแข่งขันโยนลูกบอลใส่ตะกร้า ประเภท
บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ เดี่ยว อายุ 
0-6 ปี  รางวัลเหรียญทองแดง 

- การแข่งขันชี้ หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวด
สัตว์ ผลไม้ ของใช้ในชีวิตประจ าวัน ประเภท
บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ เดี่ยว อายุ 
0-6 ปี  รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 

- การแข่งขัน ชี้ หรือบอกชื่อหมวดอวัยวะ
ภายนอก ประเภทบกพร่องทางร่างกายหรือ
สุขภาพ เดี่ยว อายุ 0-6 ปี  รางวัลเหรียญ 
ทอง อันดับ 1 

- การแข่งขันจับบัตรภาพตัวเลขกับจ านวน 
ประเภทบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 
เดี่ยว อายุ 0-6 ปี  รางวัลเหรยีญทอง 

 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เครือข่าย  ที่ 8 
 

เด็กชายณัฐปคัลป์ อยู่ดี - การประกวดมารยาทงามอย่างไทย(การ
กราบ) ประเภททีม อายุ 0-6 ปี รางวัล
เหรียญทอง 

- การประกวดเต้นประกอบเพลง ประเภททีม 
อายุ 0-6 ปี รางวัลเหรียญทอง 

- การประกวดมารยาทงามอย่างไทย(การไหว้) 
ประเภททีม อายุ 0-6 ปี รางวัลเหรียญทอง 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เครือข่าย  ที่ 8 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
- การแข่งขันโยนลูกบอลใส่ตะกร้า ประเภท

ออทิสติก เดี่ยว อายุ 0-6 ปี รางวัลเหรียญ
ทอง อันดับ 1 

- การแข่งขันสวมและถอดเสื้อมีกระดุมผ่าหน้า 
4 เม็ดขาดใหญ่ และสวมกางเกงขาสั้นมีซิป
หน้าประเภทออทิสติก เดี่ยว อายุ 0-6 ปี 
รางวัลเหรียญเงิน 

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เทพค า
ปลิว 

- การประกวดเต้นประกอบเพลง ประเภททีม 
อายุ 7 ปีขึ้นไป รางวัลเหรียญเงิน 

- การแข่งขันดื่มน้ าจากขวดและหยิบขนมจาก
ส่วยรวม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา 
เดี่ยว อายุ 7 ปีขึ้นไป รางวัลเหรียญทอง 

- การประกวดมารยาทงามอย่างไทย(การ
กราบ) อายุ 7 ปี ขึ้นไป รางวัลเหรียญทอง 

- การประกวดมารยาทงามอย่างไทย(การไหว้)
อายุ 7 ปี ขึ้นไป รางวัลเหรียญทอง 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เครือข่าย  ที่ 8 
 

เด็กชายธนกฤต บรรทัด
จันทร์ 

- การแข่งขันเสียบหมุด ประเภทออทิสติก 
เดี่ยว อายุ 0-6 ปี รางวัลเหรยีญทองอันดับ 
1 

- การแข่งขัน ชี้ หรือบอกชื่อจากบัตรภาพ
หมวดสัตว์ ผลไม้ ของใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ประเภทออทิสติก เดี่ยว อายุ 0-6 ปี ได้ร่วม
การแข่งขัน 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เครือข่าย  ที่ 8 
 

เด็กชายภีมพล กัณหาลีลา - การแข่งขันระบายสีรูปภาพ ประเภทออทิ
สติก เดี่ยว อายุ 7 ปีขึ้นไป ได้เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

- การแข่งขันเตะลูกบอล ประเภทออทิสติก 
เดี่ยว อายุ 7 ปีขึ้นไป ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 

- การแข่งขันโยนโบว์ลิ่ง ประเภทออทิสติก 
เดี่ยว อายุ 7 ปีขึ้นไป ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เครือข่าย  ที่ 8 
 

เด็กชายราเมศวร์ ผัดวงศ์ - การแข่งขันจับภาพตัวเลขกับจ านวน 
ประเภท ออทิสติก เดี่ยว อายุ 0-6 ปี รางวัล
เหรียญทอง 

- การแข่งขันระบายสีรูปภาพประเภท      
ออทิสติก เดี่ยว อายุ 0-6 ปี รางวัลเหรียญ
เงิน 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เครือข่าย  ที่ 8 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
- การแข่งขันเกมภาพตัดต่อ (ตัวเลข ผักผลไม้ 

รูปทรง ยาพาหนะ) ประเภทออทิสติก เดี่ยว 
อายุ 0-6 ปี รางวัลเหรียญทอง 

 

นายเดชบดินทร์ เรืองเดช - การแข่งขันสวมและถอดเสื้อมีกระดุมผ่าหน้า 
5 เม็ดเล็ก และสวมกางเกงขาสั้นมีซิปหน้า 
ประเภทออทิสสติก อายุ 7 ปีขึ้นไป รางวัล
เหรียญทอง 

- การแข่งขันชี้ หรือบอกชื่อหมวดอวัยวะ
ร่างกายภายนอก ประเภทออทิสสติก อายุ 7 
ปีขึ้นไป ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 
การแข่งขันเกมภาพตัดต่อ (ตัวเลข ผักผลไม้ 
รูปทรง ยานพาหนะ) ประเภทออทิสสติก 
อายุ 7 ปีขึ้นไป รางวัลเหรียญทอง 

- การแข่งขัน ชี้ หรือบอกชื่อจากบัตรภาพ
หมวดสัตว์ ผลไม้ ของใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ประเภทออทิสสติก อายุ 0-6 ปี ได้เข้าร่วม
การแข่งขัน 

 
 
 
 
 
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เครือข่าย  ที่ 8 
 
 

เด็กชายปภังกร ไชยลังกา - การแข่งขันโยนลูกบอลใส่ตะกร้า ประเภท
พิการซ้อน เดี่ยว อายุ 7 ปีข้นไป ได้เข้าร่วม
การแข่งขัน 

- การแข่งขันระบายสีรูปภาพประเภทพิการ
ซ้อน เดี่ยว อายุ 7 ปีข้นไป ได้เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

- การแข่งขันเตะลูกบอล ประเภทพิการซ้อน 
เดี่ยว อายุ 7 ปีข้นไป ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เครือข่าย  ที่ 8 
 

เด็กชายภาคินทร์ พรหมเผ่า - การแข่งขันโยนโบว์ลิ่ง ประเภทออทิสติก
เดี่ยว อายุ0-6 ปี รางวัลเหรียญทองแดง 

- การแข่งขันชี้หรือบอกชื่อหมวดอวัยวะ
ร่างกายภายนอก ประเภทออทิสติกเดี่ยว 
อายุ0-6 ปี ได้เข้าราวมการแข่งขัน 

- การประกวดเต้นประกอบเพลง ประเภททีม 
อายุ 0-6 ปี รางวัลเหรียญทอง 
 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เครือข่าย  ที่ 8 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายชยางกูล กาละ - การประกวดมารยาทงามอย่างไทย(การ

กราบ)อายุ 7 ปีข้นไป รางวัลเหรียญทอง 
- การประกวดมารยาทงามอย่างไทย(การไหว้)

อายุ 7 ปีข้นไป รางวัลเหรียญทอง 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เครือข่าย  ที่ 8 
 

เด็กชายศุภกฤต ขวัญใจ - การแข่งขันโยงเส้นจับคู่พยัญชนะกับรูปภาพ 
ตัวเลขกับจ านวน ประเภทออทิสติก เดี่ยว 0-
6 ปี รางวัลเหรียญทอง 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เครือข่าย  ที่ 8 

นางสาวสุดารัตน์ แซ่ม้า - การแข่งขันโยนลูกบอลใส่ตะกร้า บกพร่อง
ทางสติปัญญา เดี่ยว อายุ 7ปีขึ้นไป ได้เข้า
ร่วมการแข่งขัน 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เครือข่าย  ที่ 8 

นายณัฐวุฒิ บุญชื่น - การแข่งขันโยนลูกบอลใส่ตะกร้า บกพร่อง 
ทางการเรียนรู้ เดี่ยว อายุ 7ปีขึ้นไป รางวัล
เหรียญทอง 
- การแข่งขันโยนโบว์ลิ่ง บกพร่องทางการ 
เรียนรู้ เดี่ยว อายุ 7ปีขึ้นไป รางวัลเหรียญเงิน 
อันดับ 1 
- การแข่งขันเกมภาพตัดต่อ (ตัวเลข ผักผลไม้  
รูปทรง ยานพาหนะ) ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ เดี่ยว อายุ 7ปีขึ้นไป รางวัลเหรียญทอง 
อันดับ 1 
- การแข่งขันชี้หรือบอกชื่อหมวดอวัยวะ 
ร่างกายภายนอก บกพร่องทางการเรียนรู้ เดี่ยว 
อายุ 7ปีขึ้นไป รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 
- การแข่งการรู้จักค่าของเงิน ประเภทบกพร่อง 
ทางการเรียนรู้ เดี่ยว อายุ 7ปีขึ้นไป รางวัล
เหรียญทอง 
- การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวด 
สัตว์ ผลไม้ ของใช้ในชีวิตประจ าวันและสถานที่ 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ เดี่ยว อายุ 7ปี
ขึ้นไป รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 
- การแข่งขันสวมและถอดเสื้อมีกระดุมผ่าหน้า  
5 เม็ดขนาดเล็ก และสวมกางเกงขาสั้นมีซิป
หน้า ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ อายุ 7 ปี
ขึ้นไป รางวัลเหรียญทอง 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เครือข่าย  ที่ 8 
 
 
 

 -   
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10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 

ที ่ ชื่อ 
โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้อง 
มาตรฐานที่ 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑ 

 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริมงาน
อนามัยและโภชนาการ 
กิจกรรม งานโภชนาการ 
 
 
 
 

 
 
 
 

มาตรฐานที่  1,
๒,๓ 
 
 
 
 
 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม  147 
คน ได้แก่ 
1.นักเรียนที่มารับบริการในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา จ านวน 47 คน 
2.นักเรียนที่มารับบริการในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา หน่วยบริการแต่ละอ าเภอ
ทั้ง 7 อ าเภอ  จ านวน 80 คน 
3.บุคลากรภายนอก จ านวน 20 
คน 

99.05 

๒ 

 

 

 

 

โครงการเรียนฟรี 15 ปี 
อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่  1,
๒,๓ 
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1.เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา  จ านวน 
๑๓๐ คน 
2.ผู้ปกครองเด็กพิการ          
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา  จ านวน ๕๐ คน 
3.ครู บุคลากรทางการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา จ านวน ๕๐คน 

98.40 
 
 
 
 
 

๓ 

 

 

 

 

โครงการปรับบ้านเป็น
ห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่
เป็นครู 
 
 

มาตรฐานที่  1,
๒,๓ 
 
 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม 134 
คน ได้แก ่
1. เด็กพิการรุนแรงที่อยู่ตามบ้าน 
จ านวน 67 คน 
2. ครอบครัวเด็กพิการรุนแรงที่อยู่
ตามบ้าน จ านวน 67 ครอบครัว 

 

97.97 
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ที ่
ชื่อ 

โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้อง 
มาตรฐานที่ 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๔ 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา หน่วย
บริการ 

 

 

 

มาตรฐานที่  1,
๒,๓ 

 

 

 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 190 ราย 
ได้แก่ 
1.ผู้ปกครองและนักเรียนที่มารับ
บริการจากหน่วยบริการของศูนย์
การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัด
พะเยา จ านวน 148 ครอบครัว 
2.ผู้บริหาร ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน  
24 ราย   
3.พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จ านวน  18  
ราย   

97.๐๕ 
 
 

๕ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
และเตรียมความพร้อมเด็ก
พิการ 
กิจกรรม  ทักษะชีวิต 
 

มาตรฐานที่  
1,3 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม 81 คน 
ได้แก่ 
นั ก เ รี ยนศูนย์ การศึ กษา พิ เศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา จ านวน 81 
คน 

93.00 

๖ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
และเตรียมความพร้อมเด็ก
พิการกิจกรรม  
กิจกรรมบ าบัด 

มาตรฐานที่  
1,3 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม 50 คน 
ได้แก่ 
1.เด็กพิการที่มารับบริการในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา จ านวน 30 คน 
2.ครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดพะเยา จ านวน 
20 คน 

92.54 
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ที ่
ชื่อ 

โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้อง 
มาตรฐานที่ 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

7 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ห้องเรียนคู่ขนานส าหรับ
บุคคลออทิสติกจังหวัด
พะเยา   กิจกรรม Autistic 
Child’s Camp 

 

 

 

 

มาตรฐานที่  
1,2,3 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณรวม 37 คน 
ได้แก่ 
1.นักเรียนห้องเรียนคู่ขนานส าหรับ
บุคคลออทิสติก จ านวน 14 คน 
2.ครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนาน
ส าหรับบุคคลออทิสติก จ านวน 4 
คน 
3.ผู้ปกครองส าหรับบุคคล       
ออทิสติก จ านวน 14 คน 
4.ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ห้องเรียนคู่ขนานส าหรับบุคคล
ออทิสติกจ านวน 5 คน 

93.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน โรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนร่วม 
กิจกรรม การนิเทศ 
ติดตามผลการด าเนินการ
จัดการศึกษาพิเศษ 
โรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วม และโรงเรียน
เรียนร่วม 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่  1 

 

 

 

 

 

 

 

1.เพ่ือให้เด็กพิการเรียนร่วมและ
เรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่
เท่าเทียมกันในการได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่
เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็น
รายบุคคล และได้รับสิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
2. เพื่อให้การด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
3. เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการด าเนิน 

92.67 
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา  ปีการศึกษา  255๙ 

 มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 3 ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

3 ดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2 พอใช้ 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

4 ดีเยี่ยม 

ภาพรวม 3 ดี 

 

12. ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 25๖๐ 

 มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ๔ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

3 ดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3 ดี 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

4 ดีเยี่ยม 

ภาพรวม 3 ดี 
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13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 จากการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด มีผลการประเมินคุณภาพเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดี 
เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแผนการจัดการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับค าแนะน าจากหน่วยงานต้นสังกัด มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามาร
ถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ครูและบุคลากรมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน  โดยภาพรวมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 13.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย
สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการให้บริการเฉพาะครอบครัว (IFSP)  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนมี
พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา,มีทักษะพ้ืนฐานในการช่วยเหลือตนเอง มีความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้
ตามศักยภาพ  พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพมีความมั่นใจ และกล้าแสดงออก เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงจัดบริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่ออย่างเป็นระบบ  
  
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา 
  (ปีการศึกษา 2559  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจังหวัดพะเยาไม่ได้รับการประเมินภายนอก) 
  
 13.2 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย
สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 ผู้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ผู้บริหารมี
วิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า  และมีความคิดริเริ่มและมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการบริหารโดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ  (PDCA) 
ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 งาน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการ
บริหารจัดการคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานทั้งใน และต่างประเทศ เพ่ือยกระดับ 
คุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา 
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 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา 
  (ปีการศึกษา 2559  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจังหวัดพะเยาไม่ได้รับการประเมินภายนอก) 
 
  13.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย
สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการ
ให้บริการเฉพาะครอบครัว (IFSP) โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และผู้เรียน
ได้รับสื่อสิ่งอ านวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
ที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วม  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความตระหนักเห็นความส าคัญในการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
รายบุคคล 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา 
  (ปีการศึกษา 2559  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจังหวัดพะเยาไม่ได้รับการประเมินภายนอก) 

 
13.4 มาตรฐานที่ 4   ระบบการประกันคุณภาพภายในทีมี่ประสิทธิผล 

 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย
สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 มีโครงการ กิจกรรมเพ่ือพัฒนาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ  จัดท าและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทา
รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน นาผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ศักยภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น ควรก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา น าผลการ
จัดการศึกษาไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา 
  (ปีการศึกษา 2559  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจังหวัดพะเยาไม่ได้รับการประเมินภายนอก) 
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14.   สรุปสภาพปัญหา จดุเด่น จุดทีค่วรพัฒนาในการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 
 สภาพปัญหา  
 จากผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา พบสภาพปัญหา
ดังนี้ 
 1.ด้านกระบวนการบริหารจัดการ ขาดการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยเน้น
คุณภาพผู้เรียน พัฒนาครู ระบบการบริหารจัดการ และการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 2.ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ขาดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วม  การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม การจัดท าวิจัยของครูเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 
 3.ด้านการก าหนดแนวทางทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษายังไม่ชัดเจน 

 

 จุดเด่น  
 สถานศึกษามีการวางแผนเพ่ือจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการให้บริการเฉพาะ
ครอบครัว (IFSP) ในการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล  มีร่องรอยการน าข้อมูลมาวางแผน พัฒนาส่งเสริม คร ูบุคลากร 
ในการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องตามหลักวิชาการและตามแผนปฎิบัติการ  โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ 
(PDCA) แบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า รับฟังและให้ค าแนะน า  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลตามกิจกรรม และโครงการต่างๆเป็นระยะ 
 จุดที่ควรพัฒนา 

  เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพภายในปีที่ผ่าน 
มาวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 
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ตอนที่ 2 

แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 

1. การบริหารจัดการศึกษา  

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4  กลุ่มงาน  ได้แก่  
กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ในการบริหารงาน
ตามโครงสร้างงานดังกล่าว  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  โดยเน้นการ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง   ผู้บริหารใช้หลักประชาธิปไตยในการระดมความคิดเห็นและ วางแผนการ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ  ผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน  ไปยังบุคลากรในกลุ่มงาน เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นบางกรณีอาจต้อง
ระดมความคิดเห็นในที่ประชุมครูและบุคลากรทั้งหมด  ทั้งนี้เพ่ือฝึกหัดการเป็นผู้น าของหัวหน้าและผู้ตามของ
บุคลากรในแต่ละกลุ่มงาน  เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่เป็นพนักงานราชการ     มีการสับเปลี่ยนอยู่เสมอ
ประกอบกับการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยามีงานที่ต้องด าเนินการจ านวนมาก
และต่อเนื่อง  จึงจ าเป็นต้องใช้ระบบช่วยคิด ช่วยท า ช่วยกันแก้ปัญหา  เกิดการเรียนรู้และการพัฒนากันภายใน
กลุ่มงานอย่างต่อเนื่อง  ในขณะเดียวกันองค์กรจะได้ผู้น าเพ่ิมข้ึนโดยล าดับ  
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โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 

 
 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1   โครงสร้างการบริหารงาน 

คณะอนุกรรมการ/การ
จัดการ 

ศึกษาส าหรับคนพิการ
จังหวัด 

 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล 

- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
- งานบริการช่วยเหลอืระยะแรกเริ่ม     

(EI) และเตรียมความพร้อม 
- งานบริการช่วยเหลอืเฉพาะครอบครวั  
- งานส่งเสริม สนับสนนุการจัด                            

การเรียนร่วม  
- การจดัการศึกษาในห้องเรียนคู่ขนาน 
- งานส่งเสริม สนับสนนุการฟื้นฟู

สมรรถภาพคนพกิารโดยครอบครัว
และชุมชน  

- งานทะเบียนนกัเรียน 
- งานวัดผลและประเมนิผล 
- งานห้องสมดุ/แหล่งเรียนรู ้
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานบริการสิ่งอ านวยความสะดวก สือ่ 

บริการและความช่วยเหลอือืน่ใด       
ทางการศึกษา (ระบบคูปอง
การศกึษา) 

- งานพัฒนา และฝกึอบรมผู้ดแูลคน
พิการ บุคลากร และผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 

- งานให้ค าปรึกษา แนะแนว และส่งต่อ 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
- งานจัดการศกึษาส าหรับเดก็เจ็บป่วย

เรื อรังในโรงพยาบาล  
- งานนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลและ

รายงานผล 
- งานอืน่ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
- งานแผนงาน และจัดตั งงบประมาณ 
- งานศูนย์ขอ้มูลและระบบ

สารสนเทศ 
- งานการเงนิ 
- งานบัญช ี
- งานพัสดุและสินทรัพย์ 
- งานควบคุมภายใน 
- งานนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล

และรายงานผล 
- งานอืน่ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
- งานอาคารสถานที ่
- งานรกัษาความปลอดภัย 
- งานยานพาหนะ 
- งานสัมพนัธ์ชุมชน เครอืข่าย 

และวิเทศสัมพนัธ ์

- งานประชาสมัพันธ์และเผยแพร ่
- งานอนามัยและโภชนาการ 
- งานโสตทัศนูปกรณ ์
- งานกจิกรรมนกัเรียน 
- งานระดมทนุและทรัพยากร 
- งานธุรการและสารบรรณ 
- งานนิเทศ ตดิตาม ประเมนิผลและ         

รายงานผล 
- งานอืน่ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

 

- งานแผนปฏิบัติการและ
สารสนเทศ 

- งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั ง 
- งานทะเบียนประวัติบุคลากร 
- งานพัฒนาครูและบุคลากร 
- งานสวัสดกิารครูและบุคลากร 
- งานวินัยและรกัษาวนิัย 
- งานพิจารณาความดีความชอบ 
- งานเครือ่งราชอิสริยาภรณ ์
- งานมาตรฐานวิชาชีพและ     

วิทยฐานะ 
- งานนิเทศ ตดิตาม ประเมนิผล

และรายงานผล 
- งานอืน่ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

 

คณะกรรมการบริหารศูนย์ ฯ มูลนิธิ / สมาคม 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั นพื นฐาน 
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

คนพิการและเด็กด้อยโอกาส เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและมีคุณภาพ ด้วยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

พันธกิจ 

1. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค ด้วยวิธีการและรูปแบบที่
หลากหลาย 

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตร และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและศาสตร์เฉพาะทาง 
4. พัฒนาระบบสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับความ

ต้องการของผู้เรียน 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ (Goals) 
 1. คนพิการและเด็กด้อยโอกาส เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมทั่วถึง ด้วยรูปแบบและ
วิธีการที่หลากหลาย 

2. คนพิการและเด็กด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ 
และทักษะชีวิต รวมถึงคุณธรรมจริยธรรม และสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะเฉพาะทาง มีประสบการณ์
ทางศาสตร์การศึกษาพิเศษ และการศึกษาสงเคราะห์ 

4. ระบบสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ มีคุณภาพและ
สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน 

5. ระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 
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ยุทธศาสตร ์ 
1. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษาและการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการและ

ผู้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ตามศักยภาพ 
3. การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและ

ผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องคนพิการและผู้ดอยโอกาส สามารถบริหารจัดการ บริหารหลักสูตร
และวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การผลิต พัฒนากระจายสื่อเทคโนโลยีการศึกษาและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการให้
ทั่วถึง เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 

5. การประสานเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งการ
ระดมทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

 
ปรัชญาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา   

ครูมีความรู้ ชุมชนมีพลัง คนพิการมีความหวัง สร้างพลังให้สังคมยั่งยืน 
 
อัตลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา      
          ยิ มไหว้ทักทายเป็น อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 

เอกลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา      
          อุทยานการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ  

3.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการวางแผน
งาน / โครงการ เน้นการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาพิเศษ ได้แก่  มาตรฐานด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมีการปรับเครื่องมือการวัดและประเมินผลของผู้เรียน การปรับแผนการสอนเฉพาะบุคคลให้มีแผนย่อย
ตามความเหมาะสม และการบันทึกผลการสอนตามทุกครั้ง มาตรฐานด้านครูโดยครูทุกคนจะต้องมีแฟ้ม
ประจ าตัวเป็นตามตัวบ่งชี้ และจะต้องมีข้อมูลที่สอดคล้องกับผู้เรียน  มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการน าผลการเข้าร่วมประชุมของบุคลากรมาขยายผล แลกเปลี่ยน
ความรู้ น าไปสู่การบริหารการจัดการความรู้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และผู้เรียนได้รับสื่อสิ่งอ านวย
ความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   มาตรฐานด้าน      
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การประกันคุณภาพด าเนินการติดตามงานที่เป็นล าดับขั้นตอนที่แสดงให้เห็นแนวทางการพัฒนาและผลการ
ด าเนินงาน  เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาท 

4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาเด็กพิการเต็มตามศักยภาพ ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
กลยุทธ์ที่ 2. ขยายโอกาสทางการศึกษาส าหรับเด็กพิการ ให้ได้รับบริการทางการศึกษาด้วยรูปแบบ 

ที่หลากหลายอย่างทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมี

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ โดยเน้นการกระจายอ านาจและการมี

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
5. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศกึษา 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาเด็กพิการเต็มตามศักยภาพ ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มและเตรียม
ความพร้อมเด็กพิการ 
กิจกรรม  กิจกรรม
อาชาบ าบัด   

1. เพื่อให้เด็กนักเรียน
พิการของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา ได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย  สติปัญญา 
จิตใจ อารมณ์ ตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล 
2. เพื่อให้ผู้ปกครองและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียน     จ านวน  33 คน 
2. ผู้ปกครอง   จ านวน    16 คน 
3. ครู            จ านวน    26 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของผู้ปกครองและผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินกิจกรรม ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยาร้อย
ละ ๘๐ มีความพึงพอใจใน
กิจกรรมอาชาบ าบัด 

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ 3 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะ

1. เพื่อให้เด็กพิการได้รับ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
และพัฒนาศักยภาพด้วย

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม 60 
คน ได้แก ่

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ 3 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

แรกเริ่มและเตรียม
ความพร้อมเด็กพิการ
กิจกรรม  
กิจกรรมบ าบัด 

กระบวนการทาง
กิจกรรมบ าบัด 
2. เพื่อมีอุปกรณ์ส าหรับ
กระตุ้นพัฒนาการโดย
วิธีการทาง
กิจกรรมบ าบัดที่
เหมาะสม 
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการ   

1. ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา  จ านวน  30 ครอบครัว 
2 .  ค รู ศู น ย์ ก า ร ศึ กษ า พิ เ ศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา จ านวน  30  
คน 

 

 

  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มและเตรียม
ความพร้อมเด็กพิการ 
กิจกรรม  ทักษะชีวิต 
 

1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
เด็กพิการแรกเกิดหรือ
แรกพบความพิการ อายุ
แรกเกิด-15 ปี ด้วยการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม การเตรียมความ
พร้อม การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ การ
ให้บริการ 
ช่วยเหลือครอบครัวตาม
ความต้องการที่ระบุไว้ใน
แผนการจัดการศึกษา

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม 88 คน 
ได้แก่ 
1.เด็กนักเรียนที่มารับบริการใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา จ านวน 33  คน 
 2.ครู ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน
ที่มารับบริการในศูนย์การศึกษา
พิ เศษ ประจ าจั งหวัดพะ เยา 
จ านวน 65 คน 

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ 3 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

เฉพาะบุคคลอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 
2.เพ่ือส่งเสริมการน า
หลักสูตรการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
โปรแกรมทักษะชีวิตและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนเด็กพิการของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดพะเยา 
3. เพื่อให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ในการด าเนินงานตาม
โครงการ 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มและเตรียม
ความพร้อมเด็กพิการ 
กิจกรรม  ประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดพะเยา 
 

1.เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองนักเรียนได้มี
ส่วนร่วมให้ข้อมูล 
ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาศูนย์ 
การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดพะเยา 
2.เพ่ือสร้างร่วมมือกับ
ผู้ปกครองนักเรียนในวาง
แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลในการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
3. เพื่อให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ในการด าเนินงานตาม
โครงการ 

ครู ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน
ที่มารับบริการในศูนย์การศึกษา
พิ เศษ ประจ าจั งหวัดพะ เยา 
จ านวน 100 คน 

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที่ 3 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

โครงการเรียนฟรี 15 
ปี อย่างมีคุณภาพ 

๑. เพ่ือจัดซื้อหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรียน 
และเครื่องแบบนักเรียน 
ให้กับนักเรียนศูนย์
การศึกษาพิเศษ  ประจ า
จังหวัดพะเยา 
๒. เพ่ือจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน
ด้านกิจกรรมวิชาการ ,
กิจกรรมคุณธรรม 
จริยธรรม ,กิจกรรม 
ทัศนศึกษา,  กิจกรรม
การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)ให้กับ
นักเรียนศูนย์การศึกษา
พิเศษ  ประจ าจังหวัด
พะเยา 
๓. เพ่ือให้สถานศึกษามี
การจัดการศึกษาโดยการ
มีส่วนร่วมของนักเรียน 
ผู้ปกครอง ครู 
คณะกรรมการภาคี ๔ 
ฝ่าย และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในขั้นตอนต่าง ๆ ของ
การด าเนินงานตาม
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา 
 

1.เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา  จ านวน 
๑๓๐ คน 
2 .ผู้ ป กครอง เด็ ก พิ กา รศู น ย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา  จ านวน ๕๐ คน 
3.ครู บุคลากรทางการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา จ านวน ๕๐คน 

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ ๒ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

โครงการส่งเสริม
ระบบการส่งต่อและ
ประสานความร่วมมือ
ภาคีเครือข่าย 

ผลผลิต (Outputs)  
1.เด็กพิการได้รับการ
ส่งเสริมและฟ้ืนฟูด้าน
พัฒนาการในทุกๆ ด้าน 
2.เด็กพิการได้รับการ
ส่งเสริมและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้าน
การศึกษาและการฝึก
อาชีพ 
3.  เด็กพิการได้เข้ารับ
การศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรร่วมกับ
คนปกติเพ่ือศึกษา 
ต่อในระดับสูงต่อไป 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. เด็กพิการมี
พัฒนาการดีขึ้นตาม
ศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 
2. เด็กพิการมีความรู้
และสามารถประกอบ
อาชีพได้ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 
 3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินกิจกรรม 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม 10 
คน ได้แก ่
นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา จ านวน 10 
คน 

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 

โครงการส่งเสริมงาน
อนามัยและ
โภชนาการ 
กิจกรรม งาน
โภชนาการ 

1.  เพ่ือให้นักเรียนมี
มาตรฐานสุขภาพที่สูงขึ้น 
2.  เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยาได้

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม  147 
คน ได้แก ่
1.นักเรียนที่มารับบริการในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา จ านวน 47 คน 

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที ่๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 



45 
 

 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

รับประทานอาหารตาม
หลักโภชนาการ 
3.  เพ่ือเสริมสร้างสุข
นิสัยที่ดีเก่ียวกับ
โภชนาการ 
4.  เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและการ
ให้บริการแก่บุคลากร
และบุคคลภายนอก 

2.นักเรียนที่มารับบริการในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา หน่วยบริการแต่ละอ าเภอ
ทั้ง 7 อ าเภอ  จ านวน 80 คน 
3.บุคลากรภายนอก  จ านวน 20 
คน 

โครงการส่งเสริมงาน
อนามัยและ
โภชนาการ 
กิจกรรม งานอนามัย
นักเรียน 

1.เพ่ือให้บริการผู้เรียน  
ครูและบุคลากรในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยาที่มีอาการ 
เจ็บป่วยและมีปัญหา
สุขภาพ 
2.เพ่ือให้มีเวชภัณฑ์ที่
จ าเป็นและเพียงพอต่อ
การให้บริการ 
3.เพ่ือให้ผู้ดูแลเด็กพิการ 
(ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากร) มีความรู้ 
ความเข้าใจและรู้จักดูแล
สุขภาพของตนเองและ
ผู้เรียน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม85 คน 
ได้แก่ 
1.ผู้เรียนที่มารับบริการในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา จ านวน 30 คน 
2 . ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ใ น ศู น ย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา  จ านวน 25 คน 
3.ผู้ปกครอง จ านวน 30 คน 

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 
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กลยุทธ์ที่ 2  ขยายโอกาสทางการศึกษาส าหรับเด็กพิการ ให้ได้รับบริการทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่
หลากหลายอย่างทั่วถึง 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

โครงการส่งเสริมการ
กระจายสื่อตาม
กฎกระทรวงฯ 

1. เพื่อให้คณะครูใน
โรงเรียนเรียนร่วม
สามารถใช้แบบคัดกรอง
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ 
2. เพื่อเพ่ิมจ านวนผู้คัด
กรองทางการศึกษาให้
เพียงพอกับการคัดกรอง
เด็กนักเรียนพิการ 
3. เพื่อให้ครูมีความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่อง
ระเบียบขั้นตอนวิธีการ
ขอรับสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ตลอดจนการ
เขียนแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวมทั้งหมด  
209  คน ได้แก่ 
1 .  ค รู เ ข้ า รั บ ก า รอบรม เ ชิ ง
ปฏิบัติการวิธีการใช้แบบคัดกรอง
ค น พิ ก า ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
สถานศึกษาที่มีเด็กนักเรียนพิการ
เรียนรวมสังกัด ส านักงานเขต
พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 จ านวน 109 คน 
และเทศบาลต าบลจุน จ านวน 
25 คน รวมเป็นจ านวน 134 คน
  
2 .  ค รู เ ข้ า รั บ ก า รอบรม เ ชิ ง
ปฏิบัติการเพ่ือเป็นผู้ ให้บริการ
สอนเสริมตามกฎกระทรวง ใน
สถานศึกษาที่มีเด็กนักเรียนพิการ
เรียนรวมสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 จ านวน 109 คน  

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ ๒ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

 
 
 
 

และการกรอกข้อมูลใน
ระบบ IEP Online 
4. เพื่อให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจในการน า
คูปองการศึกษาที่ได้รับ
ไปใช้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ 
5. เพื่อให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ในการด าเนินงานตาม
โครงการ 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
จ านวน 45 คน รวมเป็นจ านวน 
154 คน 
3. คณะวิทยากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา  5  
คน 

 

โครงการศูนย์การ
เรียนส าหรับเด็ก
เจ็บป่วยเรื้อรังใน
โรงพยาบาลพะเยา 

1. เพื่อให้เด็กเจ็บป่วย
เรื้อรังในโรงพยาบาล
พะเยาได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง
ด้วยรูปแบบและวิธีการที่
เหมาะสมกับสภาพความ
เจ็บป่วย 
2. เพื่อสร้างความ
ร่วมมืออันดีในการ
ท างานกับหน่วยงาน 
หรือ องค์กรต่าง ๆ อัน
จะไปสู่การจัดการศึกษา
เพ่ือเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังใน
โรงพยาบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ในการด าเนินกิจกรรม 
๔. เกิดความพึงพอใจใน
การด าเนินโครงการจาก
ผู้ได้รับผลประโยชน์ทั้ง 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล  
จ านวน  1,200 คน 

มาตรฐานที่ 2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

 จากทางตรงและทางอ้อม 
๕. เกิดความร่วมมือ
ระหว่างทีมงานสหวิชาชีพ 
ได้แก่ ครู หมอ พ่อแม่ 

  

โครงการปรับบ้าน
เป็นห้องเรียน เปลี่ยน
พ่อแม่เป็นครู 

1. เพื่อให้เด็กพิการได้มีสื่อ 
อุปกรณ์ในการส่งเสริม
พัฒนาการตามความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ
รายบุคคล 
2. เพื่อให้ครูศูนย์
การศึกษาพิเศษ ผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลคนพิการและชุมชน
มีความรู้ความเข้าใจในการ
ดูแล พัฒนาช่วยเหลือเด็ก
พิการได้ตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล 
3. เพื่อให้เด็กพิการรุนแรง
ตามบ้านได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสามารถ และ
สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้  
๔. เด็กพิการมีพัฒนาการ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สามารถพ่ึงตนเองได้ตาม
ศักยภาพ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม 
134 คน ได้แก่ 
1. เด็กพิการรุนแรงที่อยู่ตาม
บ้าน จ านวน 67 คน 
2. ครอบครัวเด็กพิการรุนแรงที่
อ ยู่ ต า ม บ้ า น  จ า น ว น  6 7 
ครอบครัว 
 

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ 3 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

 ๕. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินกิจกรรม 

  

โครงการพัฒนาศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา 
หน่วยบริการ  

ผลผลิต (Outputs)  
1. เพื่อประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. เพื่อปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคารและ
สถานที่ในหน่วยบริการ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา ให้
มีความสวยงามและ
เหมาะสมในการ
ให้บริการพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการ 
3. เพื่อให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
การเตรียมความพร้อม 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
โดยครูจากศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยาและนักสห
วิชาชีพ 
4. เพื่อให้การบริหารงาน
ในหน่วยบริการของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา มีระบบ
และเอ้ือต่อการให้บริการ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. เกิดความร่วมมือใน
การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของเด็กพิการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 190 ราย 
ได้แก่ 
1.ผู้ปกครองและนักเรียนที่มารับ
บริการจากหน่วยบริการของศูนย์
การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัด
พะเยา จ านวน 148 ครอบครัว 
2.ผู้บริหาร ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน  
24 ราย   
3.พ่ีเลี้ยงเด็กพิการจ านวน  18  
ราย   

มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ 3 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

 

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน 
2. สถานที่มีความเหมาะสม
และเพียงพอต่อการใน
บริการพัฒนาศักยภาพเด็ก
พิการในพ้ืนที่  
3. เด็กพิการในหน่วยบริการ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา ได้รับ
การเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาตั้งแต่แรกเกิดหรือ
แรกพบความพิการอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

  

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนห้องเรียน
คู่ขนานส าหรับบุคคล
ออทิสติกจังหวัด
พะเยา 
กิจกรรม Autistic 
Child’s Camp 

1. เพื่อให้สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาห้องเรียนคู่ขนาน
ทั้ง 3 โรงเรียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง
ในการดูแลบุคคลออทิสติก 
2. เพื่อให้ครูห้องเรียน
คู่ขนานจ านวน 4 คน ได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การดูแลบุคคลออทิสติกแต่
แลลักษณะพฤติกรรม เพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาใน
ห้องเรียนของตนเอง 
3. เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน
จ านวน 14 คนได้แนวทาง
ในการดูแลเด็กในความดูแล
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ทางโรงเรียนทั้งช่วงเวลาที่ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณรวม 37 
คน ได้แก่ 
1.นักเรียนห้องเรียนคู่ขนาน
ส าหรับบุคคลออทิสติก 
จ านวน 14 คน 
2.ครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนาน
ส าหรับบุคคลออทิสติก 
จ านวน 4 คน 
3.ผู้ปกครองส าหรับบุคคล
ออทิสติก จ านวน 14 คน 
4.ผู้เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาห้องเรียนคู่ขนาน
ส าหรับบุคคลออทิสติกจ านวน 
5 คน 

มาตรฐานที่ 2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

 เปิดภาคเรียนและปิดภาค
เรียน 
4. เพื่อให้นักเรียนใน
ห้องเรียนคู่ขนานส าหรับ
บุคคลออทิสติกจ านวน 14 
คน ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม
นอกห้องเรียนเพื่อฝึกการ
เรียนรู้สังคมภายนอกเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ 
5. เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง 
ผู้บริหารสถานศึกษา และ
นักสหวิชาชีพ นัก
กิจกรรมบ าบัดได้ร่วมกัน
เสนอแนวทางในการพัฒนา
บุคคลออทิสติกท่ีเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
๖. การจัดการศึกษาใน
ห้องเรียนคู่ขนานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
๗. ครูที่สอนบุคคลออทิสติก
ห้องเรียนคู่ขนานได้พัฒนา
ตนเองและน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในห้องเรียน 
๘. เกิดการเชื่อมต่อในการ
ดูแลบุคคลออทิสติกเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันทั้งที่
โรงเรียนและบ้าน 
๙. บุคคลออทิสติกมีโอกาส
ทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

 ๑๐. ครู ผู้ปกครอง และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเกิดความพึง
พอใจในการด าเนินงาน 
Autistic Child’s Camp 

  

โครงการพัฒนางาน
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม ปรับปรุง
อาคารสถานที่  และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๑. เพ่ือให้ศูนย์การศึกษา
พิเศษมีสภาพแวดล้อมที่ดี  มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
๒ .เพ่ือให้คณะครู นักเรียน 
และชุมชน มีสถานที่เพียงพอ
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  
พร้อมทั้งใช้จัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในห้องเรียน  
และนอกห้องเรียน  เรียน
อย่างมีความสุข 
๓. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค  ที่ช ารุดทรุด
โทรมหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงให้มี
ความปลอดภัยสูงสุด  และ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
๔. เพ่ือปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในศูนย์
การศึกษาพิเศษเป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อชุมชน 
๕.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 
 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม 
148 คน ได้แก่ 
๑. ผู้ปกครองและนักเรียน 
จ านวน ๙๑ คน  
๒. ครู และบุคลากร จ านวน 
๕๗ คน 

มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ 3 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน โรงเรียน
แกนน าจัดการเรียน
ร่วม 
กิจกรรม การนิเทศ 
ติดตามผลการ
ด าเนินการจัด
การศึกษาพิเศษ 
โรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนร่วม และ
โรงเรียนเรียนร่วม 

1. เพื่อให้เด็กพิการเรียน
ร่วมและเรียนรวมได้รับสิทธิ
และโอกาสที่เท่าเทียมกันใน
การได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสม
อย่างเต็มศักยภาพเป็น
รายบุคคล และได้รับสิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา ตามที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
2. เพื่อให้การด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนร่วมเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 
3. เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม 71 
คน ได้แก่ 
1. โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
จ านวน ๓0 โรงเรียน 
2. โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ 
จ านวน ๓0 โรงเรียน 
3. โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๖ (พะเยา) 
จ านวน ๑๐ โรงเรียน 
4. โรงเรียนเอกชน จ านวน  1 
โรงเรียน 

มาตรฐานที่ 2 
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กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา กลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
กิจกรรม สัมพันธ์
ชุมชนและการมีส่วน
ร่วมของภาคี
เครือข่าย 

1. เพื่อบ ารุงขวัญและสร้าง
ก าลังใจให้กับครูและ
บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
2. เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ให้กับครูและ
บุคลากร ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  
3. ครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา เกิดความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  รวม   
5๐  คนได้แก่ 
๑. ครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา จ านวน  4๐   
คน 
๒. ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  จ านวน   10  คน 

มาตรฐานที่ 2 
 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา กลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
กิจกรรม สร้าง
ความสัมพันธ์
บุคลากรประจ าปี 

1. เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ให้กับครูและ
บุคลากร ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  
2. เพื่อบ ารุงขวัญและสร้าง
ก าลังใจให้กับครูและ
บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
3. ครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา เกิดความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

เป้าหมายเชิงปริมาณ ได้แก่ 
ครู และบุคลากร จ านวน ๕๙ 
คน 

มาตรฐานที่ 2 
 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

1. เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจประพฤติตามระเบียบ
วินัย 
 

บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา จ านวน  
60  คน 

 



55 
 

 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

กิจกรรม งานวินัย
และรักษาวินัย 

2. เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและ
การใช้สิทธิทางกฎหมายและ
การรักษาสิทธิ 
3.เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เกิดความพึงพอใจในการ
ด าเนินงาน 

 มาตรฐานที ่2 
 

โครงการพัฒนาครู
และบุคลากร 
กิจกรรม งาน
เครื่องราชอิสริยาภร
ณ์ 

1. เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในการขอรับ
พระราชทาน    
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2. เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
ก าลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรผู้
ประพฤติดีและปฏิบัติงาน
ราชการด้วยความอุตสาหะ
ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ต่อ
หน้าที่ 
3.เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการด าเนิน
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม 2๔ 
คน ได้แก่ 
1.ข้าราชการครู ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา  จ านวน 16 
คน 
2.พนักงานราชการ  ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา    จ านวน 8 
คน 

มาตรฐานที่ 2 
 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
กิจกรรม งาน
มาตรฐานวิชาชีพครู
และวิทยฐานะ 

1. เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของวิชาชีพครู 
2. เพื่อพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
เป็นวิทย     ฐานะ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม 20 
คน ได้แก่ 
1.ข้าราชการครู ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา  จ านวน 16 
คน 
2.พนักงานราชการ  ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า 

มาตรฐานที่ 2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

 3.เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงาน 

จังหวัดพะเยา   จ านวน 8 คน  

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
บุคลากร 
กิจกรรม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ท างาน 

1. เพื่อให้บุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา  ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ท างานระหว่างศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดอ่ืนๆ 
2. เพื่อให้บุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา  สามารถ
ประยุกต์การท างานให้มี 
ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

บุคลากรของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
จ านวน ๖0 คน 

มาตรฐานที่ 2 
 

โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารงาน กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 
กิจกรรม ส่งเสริม
และพัฒนาการสรร
หา บรรจุและแต่งตั้ง 

1. เพื่อให้การสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากรมีคุณวุฒิ
หรือมีความรู้ความสามารถ
ตรงกับ งานทีร่ับผิดชอบ
และครูมีเพียงพอ 
2. เพื่อให้การสรรหาบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาการ
สอบแข่งขันสอบคัดเลือก
และการคัดเลือกคุณวุฒิตรง
ตามท่ีสถานศึกษาต้องการ 
3.  เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินกิจกรรม 

ข้าราชการครูและบุคลากร 
จ านวน  6๐ คน 

มาตรฐานที่ 2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงาน กลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
กิจกรรม พัฒนา
ระบบงานทะเบียน
ประวัติบุคลากร 

1. เพื่อให้ข้อมูลครูและ
บุคลากร เป็นระบบ ค้นหา
ได้สะดวก รวดเร็วและเป็น
ปัจจุบัน 
2. เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลที่
ถูกต้อง 
3. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

ครูและบุคลากร ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา  จ านวน  ๖๐  
คน 

 

โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารงาน กลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
กิจกรรม ส่งเสริมงาน
นิเทศติดตาม 

1.เพ่ือเป็นกระบวนการใน
การแนะน าช่วยเหลือครู ให้
สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการ
เรียนของผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
3. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เกิดความพึงพอใจในการ
ด าเนินกิจกรรม 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม 60  
คน ได้แก่ 
1.ข้าราชการครู  ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  ประจ า
จังหวัดพะเยา  จ านวน     
16 คน 
2.พนักงานราชการ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา จ านวน 8  คน 
3.ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษา
พิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา 
จ านวน  2  คน 
4.พนักงานธุรการ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  ประจ า
จังหวัดพะเยา  จ านวน       
1  คน 
5.พ่ีเลี้ยงเด็กพิการศูนย์
การศึกษาพิเศษ  ประจ า
จังหวัดพะเยา  จ านวน     
29 คน 
6.จ้างเหมาบริการ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  ประจ า
จังหวัดพะเยา  จ านวน  4 คน 

มาตรฐานที่ 2 
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  กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ โดยเน้นการกระจายอ านาจและ
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน   
กิจกรรม สนับสนุน
ทุนการศึกษาส าหรับ
เด็กออทิสติกและเด็ก
พิการในมูลนิธิคุณพุ่ม 

ผลผลิต (Outputs) 
1. เด็กพิการได้รับการศึกษาที่
ตรงตามความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 
2. เด็กพิการได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล  
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. เด็กพิการมีพัฒนาการที่ดี
ขึ้นตรงตามความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 
2. เด็กพิการสามารถ
ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจ าวันได้ 
3. ผู้ปกครองได้รับการแบ่ง
เบาภาระค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว 
4.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการด าเนินกิจกรรม 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม 
101 คน ได้แก่ 
นักเรียนที่รับมอบทุน จ านวน 
101 คน 

มาตรฐานที่ 2 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาระบบ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
กิจกรรม พัฒนา
ระบบงานทะเบียน
นักเรียน 

1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ระบบงานทะเบียนนักเรียน
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดพะเยา 
2. เพื่อด าเนินงานด้วยความ
รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นระบบ 
เป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อ
การสืบค้น   
ผลลัพธ์ (Outcome) 
 

1.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จั ง ห วั ด พ ะ เ ย า  มี ข้ อ มู ล
ทะเบียนนักเรียน  จ านวน     
1 เล่ม 
2.บุ คลากรทุ กคนมีความ
เข้ า ใจขั้ นตอนการจั ด เ ก็บ
ข้อมูลทะเบียนนักเรียน 

มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ ๔ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

 
3. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการด าเนิน
กิจกรรม   

  

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการ
บริหารงาน กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

1.เพ่ือให้ครูกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ มีวัสดุ อุปกรณ์  
หมึกเครื่องพิมพ์ใช้มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ 
2.เพ่ือให้กลุ่มบริหารงาน
วิชาการมีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามอย่างเป็นระบบ 
3.เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการด าเนิน
โครงการ 

ข้าราชการครูและพนักงาน
ราชการ จ านวน 24 คน 

มาตรฐานที่ 2 
 

โครงการพัฒนา
ระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
1)จัดท าและทบทวน
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
(พ.ศ. 2559 – 
2562) 
2)จัดท าและทบทวน
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 25๖๐ 
3) การวางแผน และ
ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง   

1.เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจ และร่วมกัน
จัดท าและทบทวน
แผนพัฒนาการจัด 
การศึกษาของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ในระยะ ๔ ปี (พ.ศ. 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 
2. เพื่อจัดท าและทบทวน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
๒๕๕๙  เป็นกรอบและ
แนวทางในการ 
วางแผนบริหารจัดการของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา 
3.เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์มาตรฐาน
ตามตัวบ่งชี้ที่สะท้อน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-บุคลากรของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
จ านวน 50 คน 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 
จ านวน 10 คน 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา มี
มาตรฐานการศึกษาและค่า
เป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษา  ๑   ฉบับ 

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ 3 
มาตรฐานที่ 4 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

4)พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการศึกษา 
5)ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา 
6)พัฒนาระบบการ
ติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพการศึกษา
และการประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา 
7)จัดท ารายงาน
ประจ าปีทีเ่ป็น
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

อัตลักษณ์ของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดพะเยา 
4. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา มี
ข้อมูลสารสนเทศในระบบ
คอมพิวเตอร์บน  
โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ด้านการศึกษาพิเศษและ
การศึกษาสงเคราะห์ 
[Special Education 
Technology : SET]  จ านวน 
๑ ระบบ 
5. เพื่อด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
6.เพ่ือจัดท ารายงาน
ประจ าปีของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
(SAR สถานศึกษา) 
7. เพื่อให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
8. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการด าเนิน
กิจกรรม 

- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จั งหวัดพะเยา  ได้ รับการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาอย่างน้อย  ๑  ครั้ง
ต่อปี 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา  ได้รับ
การประเมินคุณภาพภายใน
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการอบรม
จากหน่วยงานต้นสังกัด ๑  
ครั้ง 
-ครูศูนย์ฯ พะเยา จ านวน  
๒ ๑  ค น   มี ร า ย ง า น ก า ร
ประเมินตนเอง (SAR ครู) คน
ละ ๑ เล่ม 
-ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา มีรายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน  
จ านวน  ๑ เล่ม 

มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ 4 

 

 



61 
 

 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

โครงการจัดท า
ฐานข้อมูลคนพิการ
จังหวัดพะเยา ด้าน
การศึกษา 

1.ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
คนพิการในจังหวัดพะเยา 
ด้านการศึกษา ที่ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน จ านวน 1 
ระบบ 
2.ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
ศูนย์กลางระบบฐานข้อมูล
คนพิการของจังหวัดพะเยา 
ด้านการศึกษา รวมทั้ง
ให้บริการสนับสนุน และ
เชื่อมโยง ข้อมูลคนพิการแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาให้กับผู้พิการ 
3.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 
12 แห่ง ได้แก่ 
1.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา 
2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
3.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
4.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา เขต 36 
[พะเยา] 
5.ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
อัธยาศัย จังหวัดพะเยา 
6.ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา 
7.ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา [มหาวิทยาลัย
พะเยา] 
8.ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จังหวัดพะเยา 
9.องค์กรคนพิการ จังหวัด
พะเยา 
10.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดพะเยา 
11.ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดพะเยา 
12.ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา 
 

มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ 4 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

โครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย 
กิจกรรม งาน
เครือข่ายชุมชน
สัมพันธ์ 

๑.เพ่ือเกิดการประสาน
ความร่วมมือระหว่างภาคี
เครือข่าย หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการมีส่วนร่วม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา
แก่เด็กพิการ 
2. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างภาคีเครือข่าย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓. เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เกิดความพึงพอใจในการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  รวม  ๗๐  
คนได้แก่ 
๑ .  ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ศู น ย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยาจ านวน   ๕๐   คน 
๒ .  ชุ ม ชนและหน่ ว ย ง านที่
เกี่ยวข้อง   จ านวน   ๒0   คน 

มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ 4 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาครูและ
บุคลากรเพ่ือน าเสนอ
สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น
และผลงานวิชาการ 

1. เพื่อเข้าร่วมเวทีการ
คัดเลือกผลงานการสร้างสื่อ
ภูมิปัญญาสู่การพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการและ
ผลงานทางวิชาการของครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 2. เพื่อครูได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูและ
บุคลากรในกลุ่มเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เครือข่ายที่ 8 
3. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่
สื่อภูมิปัญญาสู่การพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการ 
4. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการด าเนิน
โครงการ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม 26 
คน ได้แก่ 
1.ผู้บริหาร จ านวน   2 คน 
2.ข้าราชการครู จ านวน 14 คน 
3.พนักงานราชการ จ านวน     
8 คน 
4.ครูอัตราจ้าง จ านวน   2 คน 

มาตรฐานที่ ๑
มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ ๓ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

โครงการส่งเสริม
อาชีพผู้ปกครอง 
กิจกรรม ส่งเสริม
อาชีพการท าขนม
ให้แก่ผู้ปกครอง 

1. เพ่ือส่งเสริมความรู้และ
ทักษะด้านอาชีพให้แก่
ผู้ปกครองเด็กพิการ 
2. เพ่ือสร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการประกอบ
อาชีพเสริมให้แก่ผู้ปกครอง
เด็กพิการ 
3. เพ่ือเพ่ิมรายได้ ให้
ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
4. เพ่ือให้ผู้ปกครองใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและครอบครัว 

เป้ าหมาย เชิ งปริ มาณ รวม 
…26…. คน ได้แก ่
1.ผู้ปกครองนักเรียนที่มารับ
บริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา จ านวน 
20 คน 
2.วิทยากร จ านวน 2 คน 
3.เจ้าหน้าที่และคณะท างาน
จ านวน 4 คน 

มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ ๔ 

 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานทั่วไป  
กิจกรรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบงาน
โสตทัศนูปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์ 

1.เพ่ือพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์
และคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
การจัดกิจกรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ให้บริการด้าน
โสตทัศนูปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์ 
3.เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการด าเนิน
กิจกรรม 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม 77 
คน ได้แก ่
1.ข้าราชการ จ านวน       
12 คน 
2. พนักงานราชการ จ านวน 
8 คน 
3. พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
จ านวน 29 คน 
4. พนักงานจ้างเหมาบริการ 
จ านวน  4 คน 
5. ครูอัตราจ้าง จ านวน  3 คน 
6. เจ้าหน้าที่ทั่วไป         
จ านวน  1 คน 
7.ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 
20 คน 

มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ ๔ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

โครงการ พัฒนา
ระบบการบริหารงาน 
กิจกรรม พัฒนา
ระบบงานธุรการและ
สารบรรณ 

1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการบริหารและระบบ
การด าเนินงานของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดพะเยา 
2. เพื่อด าเนินงานด้วยความ
รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นระบบ 
เป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อ
การสืบค้น 
๓.เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการด าเนิน
กิจกรรม 

บุคลากรของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
จ านวน 59 คน 

มาตรฐานที่ ๔ 

โครงการพัฒนา
ระบบงานการ
บริหารงานกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 
กิจกรรม นิเทศ
ติดตามงาน 

1.เพ่ือก ากับ ติดตาม และ
นิเทศการด าเนินงานของ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง 
2. เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ระบบการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและการ
ด าเนินงานของกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 
3. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการด าเนิน
กิจกรรม 

ครู และบุคลากร  จ านวน 57 
คน ได้รับการนิเทศติดตาม
งานของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

มาตรฐานที่ 2 
 

โครงการ
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่การ
ด าเนินการจัด
การศึกษาคนพิการใน
จังหวัดพะเยา 

1.เพ่ือเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ต่อ
การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
คนพิการโดยผ่านช่องทางสื่อ
ประเภทต่าง ๆ 
2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ภาคีเครือข่าย หรือ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม 67 
คน ได้แก่ 
1. ข้าราชการจ านวน 12 คน 
2.พนักงานราชการ จ านวน 
 8 คน 
3.พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ   
จ านวน 29 คน 
 

มาตรฐานที่ ๓ 
มาตรฐานที่ ๔ 

 
 



65 
 

 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

 

หน่วยงานภาคเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการสนับสนุน
การจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการในจังหวัดพะเยา  
3.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการด าเนิน
กิจกรรม 
 

4.พนักงานจ้างเหมาบริการ 
จ านวน  4 คน 
5.ครูอัตราจ้าง จ านวน 3 คน 
6.เจ้าหน้าที่ท่ัวไป จ านวน      
1 คน 
7.ผู้ปกครองจ านวน  10   คน 
 
 

 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ 
กิจกรรมการพัฒนา
ระบบงานการเงิน 

1.  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่การเงิน 
ครูและบุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน  
2.  เพ่ือให้ค าแนะน าและ
เสนอแนะเกี่ยวกับการเบิก – 
จ่าย เงิน ให้กับบุคลากร
เกี่ยวข้อง ภายในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา เพ่ือให้
ปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน  
๓. เพื่อควบคุมการเบิก
จ่ายเงิน ให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ สามารถ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส และถูกต้องตาม
ระเบียบ 
๔. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
 
 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม   48  
คน ได้แก ่
1. เจ้าหน้าที่การเงินจ านวน  1    
คน 
2. บุคลากรของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจั งหวัดพะเยา 
จ านวน  46  คน 
3. วิทยากรจ านวน   1   คน 

มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ ๔ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ 
กิจกรรม พัฒนา
ระบบงานบัญชี 

1. เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บัญชีรวดเร็ว ถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
ตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีของส่วนราชการ
และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่บัญชี
ได้รับการพัฒนาตนเองใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิด
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงาน 

เป้ าหมาย เชิ งปริ มาณ รวม     
56 คน ได้แก ่
1. เจ้าหน้าที่บัญชี จ านวน    
1  คน 
2. บุคลากรของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจั งหวัดพะเยา 
จ านวน 55  คน 

มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ ๔ 

 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ 
กิจกรรมจัดระบบ
ควบคุมภายในและ
การบริหารความ
เสี่ยง 

1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการควบคุม
ภายในและความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึน  
2. เพื่อเป็นการจัดระบบ
ควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง โดย
สามารถตรวจสอบประเมิน
คุณภาพได้  ให้สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารและระบบการ
ด าเนินงานของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดพะเยา 
 

ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ข อ ง ศู น ย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา จ านวน 20 คน 

มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ ๔ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

 4. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการด าเนิน
กิจกรรม 

  

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ 
กิจกรรม งานจัดตั้ง
แผนงบประมาณ 

1. เพื่อเข้าร่วมประชุมและ
จัดท าเอกสารการวิเคราะห์
จัดท าระบบสารสนเทศท่ี
จ าเป็นต่อการจัดท าแผนการ
จัดตั้งงบประมาณปี  2561 
ในรูปแบบศูนย์การศึกษา
พิเศษ ตามระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน  (SPBB)  
2.  เพ่ือให้บุคลากรของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา มีส่วนร่วม
และออกความคิดเห็นในการ
จัดตั้งงบประมาณ 
3. เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารและระบบการ
ด าเนินงานของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดพะเยา 
4. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการด าเนิน
กิจกรรม 

ครู และบุ คลากรของศู นย์
ก า ร ศึ กษ า พิ เ ศษ  ป ร ะจ า
จังหวัดพะเยา จ านวน 18 คน 

มาตรฐานที่ 2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

โครงการส่งเสริม
ความเข้มแข็งและ
พัฒนาศักยภาพของ
เครือข่าย 
กิจกรรม ประชุม
คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาส าหรับคน
พิการจังหวัดพะเยา 

1. เพื่อประชุมคณะท างาน 
ในการน าแผนส่งเสริมการ
จัดการศึกษาส าหรับคน
พิการจังหวัดพะเยา ลงสู่การ
ปฏิบัติ และด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. เพ่ือประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ในการ
พิจารณาด าเนินการส่งเสริม
การจัดการศึกษาส าหรับ         
คนพิการจังหวัดพะเยา และ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย 
3. เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ทางด้านการจัด
การศึกษาของ 
 คนพิการในจังหวัดพะเยา 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
4. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการด าเนิน
โครงการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม 56 
คน ได้แก ่
1.คณะอนุกรรมการส่งเสริม
การจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการ  จ านวน 26 คน 
2.คณะท างานจัดท าแผนการ
ส่ ง เสริมการจัดการศึ กษา
ส าหรับคนพิการ  จ านวน 24 
คน 
3. คณะครูและบุคลากร ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
พะเยา จ านวน 6 คน 

มาตรฐานที่ 2 
 

โครงการพัฒนาระบบ
การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามผล และ
รายงานผล 
กิจกรรม ส่งเสริมการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม
ผล และรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. เพื่อนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินและรวบรวมผลการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการของแต่ละ
ฝ่ายงาน 
2. เพื่อทราบผล ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ/งาน/กิจกรรม
ต่าง ๆ ซึ่งจะน าไปสู่การ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม 5๙ 
คน ได้แก ่
1. ข้าราชการจ านวน 1๕ คน 
2. พนักงานราชการจ านวน 8 
คน 
3. ครูอัตราจ้างจ านวน 3 คน 
4. พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  จ านวน 
29 คน 
 

มาตรฐานที่ 2 
 



69 
 

 

 
 
 

 

 

หมายเหตุ    รายงานให้ครบทุกกลยุทธ์ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

 

พัฒนาและปรับปรุงระบบ
การบริหารและระบบการ
ด าเนินงานของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดพะเยา 
3. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการด าเนิน
โครงการ 

5. จ้างเหมาบริการ  
จ านวน 4 คน 
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ตอนที่ 3 

ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

1.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปขีองศูนย์การศึกษาพิเศษ 
1.1  ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของ                                 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเด็กพิการเต็มตามศักยภาพ ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มและเตรียม
ความพร้อมเด็กพิการ 
กิจกรรม  กิจกรรม
อาชาบ าบัด   
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียน     จ านวน  33 คน 
2. ผู้ปกครอง   จ านวน    16 คน 
3. ครู            จ านวน    26 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของผู้ปกครองและผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินกิจกรรม ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยาร้อย
ละ ๘๐ มีความพึงพอใจใน
กิจกรรมอาชาบ าบัด 

1. เด็กนักเรียนพิการของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา ได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย  สติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์ ตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 
2. ผู้ปกครองและผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 98.40 

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มและเตรียม
ความพร้อมเด็กพิการ
กิจกรรม  
กิจกรรมบ าบัด 
 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม 60 
คน ได้แก ่
1. ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา  จ านวน  30 ครอบครัว 
2 .  ค รู ศู น ย์ ก า ร ศึ กษ า พิ เ ศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา จ านวน  30  
คน 

1. เด็กพิการได้รับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและพัฒนา
ศักยภาพด้วยกระบวนการ
ทางกิจกรรมบ าบัด 
2. เด็กพิการมีอุปกรณ์
ส าหรับกระตุ้นพัฒนาการ
โดยวิธีการทาง
กิจกรรมบ าบัดที่เหมาะสม 
 

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ 3 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

  

3. เด็กพิการของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา มีพัฒนาการที่
ดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ และสังคม 
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจร้อยละ 92.54 

 

 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มและเตรียม
ความพร้อมเด็กพิการ 
กิจกรรม  ทักษะชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม 88 
คน ได้แก่ 
1.เด็กนักเรียนที่มารับบริการใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา จ านวน 33  คน 
 2.ครู ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน
ที่มารับบริการในศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
จ านวน 65 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เด็กพิการแรกเกิดหรือแรก
พบความพิการ อายุแรกเกิด-
15 ปี ด้วยการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การ
เตรียมความพร้อม การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ การให้บริการ 
ช่วยเหลือครอบครัวตาม
ความต้องการที่ระบุไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 
2.มีการน าหลักสูตรการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม โปรแกรมทักษะ
ชีวิตและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเด็กพิการของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดพะเยา 
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในร้อยละ93.00 

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ 3 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะ
แรกเริม่และเตรียม
ความพร้อมเด็กพิการ 
กิจกรรม  ธารา
บ าบัด-
กายภาพบ าบัด 
 
 
 
 
 
 

เด็กพิการที่มารับบริการในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา จ านวน 50 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เด็กพิการได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพและพัฒนา
ศักยภาพด้วยกระบวนการ
ทางกิจกรรมบ าบัด 
2.มีอุปกรณ์ส าหรับกระตุ้น
พัฒนาการโดยวิธีการทาง
กิจกรรมบ าบัดที่เหมาะสม  
3. เด็กพิการของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา มีพัฒนาการที่
ดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ และสังคม 
4. เผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจร้อยละ 87.93 

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มและเตรียม
ความพร้อมเด็กพิการ 
กิจกรรม  ประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดพะเยา 
 
 

ครู ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน
ที่มารับบริการในศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
จ านวน 100 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
นักเรียนได้มีส่วนร่วมให้
ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดพะเยา 
2.ผู้ปกครองนักเรียนในวาง
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลในการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน 
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจร้อยละ 87.93 
 

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที่ 3 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

โครงการเรียนฟรี 15 
ปี อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา  จ านวน 
๑๓๐ คน 
2 .ผู้ ป กครอง เด็ ก พิ กา รศู น ย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา  จ านวน ๕๐ คน 
3.ครู บุคลากรทางการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา จ านวน ๕๐คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ผู้เรียนได้รับหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน และ
เครื่องแบบนักเรียน  
๒. ผู้เรียนได้รับการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในด้านกิจกรรม
วิชาการ ,กิจกรรมคุณธรรม 
จริยธรรม ,กิจกรรมทัศน
ศึกษา,  กิจกรรมการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) 
 ๓. มีการจัดการศึกษาโดย
การมีส่วนร่วมของนักเรียน 
ผู้ปกครอง ครู 
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย 
และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ของการ
ด าเนินงานตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา 
๔.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจร้อยละ 98.40 

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริม
ระบบการส่งต่อและ
ประสานความร่วมมือ
ภาคีเครือข่าย 
 
 
 
 
 

 

1.เด็กพิการได้รับการ
ส่งเสริมและฟ้ืนฟูด้าน
พัฒนาการในทุกๆ ด้าน 
2.เด็กพิการได้รับการ
ส่งเสริมและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้านการศึกษา
และการฝึกอาชีพ 
3.  เด็กพิการได้เข้ารับ
การศึกษาในหลักสูตร 

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

  

ประกาศนียบัตรร่วมกับคน
ปกติเพ่ือศึกษา 
๔. เด็กพิการมีพัฒนาการดี
ขึ้นตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 
๕. เด็กพิการมีความรู้และ
สามารถประกอบอาชีพได้
ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 
 ๖. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจร้อยละ 90.00 

 

โครงการส่งเสริมงาน
อนามัยและ
โภชนาการ 
กิจกรรม งาน
โภชนาการ 

เ ป้ า ห ม า ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  ร วม 
…147…. คน ได้แก ่
1.นักเรียนที่มารับบริการในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา จ านวน 47 คน 
2.นักเรียนที่มารับบริการในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา หน่วยบริการแต่ละอ าเภอ
ทั้ง 7 อ าเภอ  จ านวน 80 คน 
3.บุคลากรภายนอก  จ านวน 20 
คน 

1.  นักเรียนมีมาตรฐาน
สุขภาพที่สูงขึ้น 
2.  นักเรียนในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยาได้รับประทาน
อาหารตามหลักโภชนาการ 
3.  นักเรียนในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยามีสุขนิสัยที่ดี
เกี่ยวกับโภชนาการ 
4.  บุคคลภายนอกได้รับการ
อ านวยความสะดวกและการ
ให้บริการ 
๕. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจร้อยละ 99.05 

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

โครงการส่งเสริมงาน
อนามัยและ
โภชนาการ 
กิจกรรม งานอนามัย
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม 
…85…. คน ได้แก ่
1.ผู้เรียนที่มารับบริการในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา จ านวน 30 คน 
2.ครูและบุคลากรในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา  จ านวน 25 คน 
3.ผู้ปกครอง จ านวน 30 คน 
 
 
 
 
 
 

1.ผู้เรียน  ครูและบุคลากร
ในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยาที่มี
อาการ 
เจ็บป่วยและมีปัญหาสุขภาพ
ได้รับบริการ 
2.มีเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นและ
เพียงพอต่อการให้บริการ 
3.ผู้ดูแลเด็กพิการ 
(ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร) 
มีความรู้ความเข้าใจและรู้จัก
ดูแลสุขภาพของตนเองและ
ผู้เรียน 
๔. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจร้อยละ 94.00 
 

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 
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กลยุทธ์ที่ 2  ขยายโอกาสทางการศึกษาส าหรับเด็กพิการ ให้ได้รับบริการทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่
หลากหลายอย่างทั่วถึง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

โครงการส่งเสริมการ
กระจายสื่อตาม
กฎกระทรวงฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวมทั้งหมด  
209  คน ได้แก่ 
1 .  ค รู เ ข้ า รั บ ก า รอบรม เ ชิ ง
ปฏิบัติการวิธีการใช้แบบคัดกรอง
ค น พิ ก า ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
สถานศึกษาที่มีเด็กนักเรียนพิการ
เรียนรวมสังกัด ส านักงานเขต
พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 จ านวน 109 คน 
และเทศบาลต าบลจุน จ านวน 
25 คน รวมเป็นจ านวน 134 คน
  

2. ครูเข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเป็นผู้ให้บริการ
สอนเสริมตามกฎกระทรวง ใน
สถานศึกษาท่ีมีเด็กนักเรียนพิการ
เรียนรวมสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 จ านวน 109 คน  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
จ านวน 45 คน รวมเป็นจ านวน 
154 คน 

๓. คณะวิทยากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา  5  
คน 

 

1.ครูมีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องระเบียบขั้นตอนวิธีการ
ขอรับสิ่งอ านวยความสะดวก 
สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ตลอดจนการ
เขียนแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล 
๒.ครูมีความรู้ความเข้าใจใน
การน าคูปองการศึกษาท่ี
ได้รับไปใช้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ 
๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจร้อยละ 91.60 

 

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ 3 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

โครงการศูนย์การ
เรียนส าหรับเด็ก
เจ็บป่วยเรื้อรังใน
โรงพยาบาลพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล  
จ านวน  1,200 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังใน
โรงพยาบาลพะเยาได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงด้วยรูปแบบและวิธีการ
ที่เหมาะสมกับสภาพความ
เจ็บป่วย 
2. เกิดความร่วมมืออันดีใน
การท างานกับหน่วยงาน 
หรือ องค์กรต่าง ๆ อันจะ
ไปสู่การจัดการศึกษา 
เพ่ือเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังใน
โรงพยาบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
จากทางตรงและทางอ้อม 
๕. เกิดความร่วมมือระหว่าง
ทีมงานสหวิชาชีพ ได้แก่ ครู 
หมอ พ่อแม่ 
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจร้อยละ 87.12 

มาตรฐานที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับบ้าน
เป็นห้องเรียน เปลี่ยน
พ่อแม่เป็นครู 

 

 

 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม 134 
คน ได้แก่ 
1. เด็กพิการรุนแรงที่อยู่ตามบ้าน 
จ านวน 67 คน 
2. ครอบครัวเด็กพิการรุนแรงที่
อยู่ตามบ้าน จ านวน 67 
ครอบครัว 
 
 
 
 

1. เด็กพิการได้มีสื่อ อุปกรณ์
ในการส่งเสริมพัฒนาการ
ตามความต้องการจ าเป็น
พิเศษรายบุคคล 
2. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการ
และชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแล พัฒนา
ช่วยเหลือเด็กพิการได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
3. เด็กพิการรุนแรงตามบ้าน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที ่2 
มาตรฐานที่ 3 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

  

สามารถ และสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้  
๔. เด็กพิการมีพัฒนาการ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สามารถพ่ึงตนเองได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
ร้อยละ 97.97 

 

โครงการพัฒนาศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา 
หน่วยบริการ  

เป้าหมายเชิงปริมาณ 190 ราย 
ได้แก่ 
1.ผู้ปกครองและนักเรียนที่มารับ
บริการจากหน่วยบริการของศูนย์
การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัด
พะเยา จ านวน 148 ครอบครัว 
2.ผู้บริหาร ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน  
24 ราย   
3.พ่ีเลี้ยงเด็กพิการจ านวน  18  
ราย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.หน่วยบริการมีการ
ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
และสถานที่ในหน่วยบริการ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา ให้มี
ความสวยงามและเหมาะสม
ในการให้บริการพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการ 
3. มีการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม การเตรียม
ความพร้อม การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ โดยครูจากศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยาและ           
นักสหวิชาชีพ 
4. มีบริหารงานในหน่วย
บริการของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
มีระบบและเอ้ือต่อการ
ให้บริการ 
๕. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจร้อยละ 97.05 

มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



79 
 

 

 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและ

คุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนห้องเรียน
คู่ขนานส าหรับบุคคล
ออทิสติกจังหวัด
พะเยา 

กิจกรรม Autistic 
Child’s Camp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณรวม 37 คน 
ได้แก่ 
1.นักเรียนห้องเรียนคู่ขนาน
ส าหรับบุคคลออทิสติก จ านวน 
14 คน 
2.ครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนาน
ส าหรับบุคคลออทิสติก จ านวน 4 
คน 
3.ผู้ปกครองส าหรับบุคคลออทิ
สติก จ านวน 14 คน 
4.ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ห้องเรียนคู่ขนานส าหรับบุคคล
ออทิสติกจ านวน 5 คน 

1. สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาห้องเรียน
คู่ขนานทั้ง 3 โรงเรียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางในการดูแล
บุคคลออทิสติก 
2. ครูห้องเรียนคู่ขนาน
จ านวน 4 คน ได้
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการดูแล
บุคคลออทิสติกแต่แล
ลักษณะพฤติกรรม เพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ในห้องเรียนของตนเอง 
3.ผู้ปกครองนักเรียน
จ านวน 14 คนได้
แนวทางในการดูแลเด็ก
ในความดูแลเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับทาง
โรงเรียนทั้งช่วงเวลาที่
เปิดภาคเรียนและปิด
ภาคเรียน 
4. นักเรียนในห้องเรียน
คู่ขนานส าหรับบุคคล
ออทิสติกจ านวน 14 คน 
ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม
นอกห้องเรียนเพื่อฝึก 

มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ 3 
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โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและ

คุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

  

การเรียนรู้สังคม
ภายนอกเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ 

๕. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจร้อยละ 
93.20 

 

โครงการพัฒนางาน
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม ปรับปรุง
อาคารสถานที่  และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม 148 
คน ได้แก่ 
๑. ผู้ปกครองและนักเรียน 
จ านวน ๙๑ คน  
๒. ครู และบุคลากร จ านวน ๕๗ 
คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ศูนย์การศึกษาพิเศษมี
สภาพแวดล้อมที่ดี  มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๒ .คณะครู นักเรียน 
และชุมชน มีสถานที่
เพียงพอในการจัด
กิจกรรมต่างๆ  พร้อมทั้ง
ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ในห้องเรียน  และนอก
ห้องเรียน  เรียนอย่างมี
ความสุข 
๔. สภาพแวดล้อมใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อชุมชน 
๕.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจร้อยละ 
95.50 
 
 

มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและ

คุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน โรงเรียน
แกนน าจัดการเรียน
ร่วม 
กิจกรรม การนิเทศ 
ติดตามผลการ
ด าเนินการจัด
การศึกษาพิเศษ 
โรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนร่วม และ
โรงเรียนเรียนร่วม 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม 71 
คน ได้แก่ 
1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต ๑ จ านวน ๓0 
โรงเรียน 
2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต ๒ จ านวน ๓0 
โรงเรียน 
3. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๓๖ (พะเยา) จ านวน ๑๐ 
โรงเรียน 
4. โรงเรียนเอกชน จ านวน  1 
โรงเรียน 

1. เด็กพิการเรียนรวม
ได้รับสิทธิและโอกาสที่
เท่าเทียมกันในการได้รับ
การพัฒนาการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่เหมาะสมอย่าง
เต็มศักยภาพเป็น
รายบุคคล และได้รับสิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ตามที่ก าหนด
ไว้ในกฎกระทรวง 
2. การด าเนินงาน
จัดการเรียนรวมเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน 
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจร้อยละ 
92.67 
 

มาตรฐานที่ 2 
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กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา กลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
กิจกรรม สัมพันธ์
ชุมชนและการมีส่วน
ร่วมของภาคี
เครือข่าย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  รวม   5๐  
คนได้แก่ 
๑. ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
จ านวน  4๐   คน 
๒. ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  จ านวน   10   คน 

1. บ ารุงขวัญและสร้าง
ก าลังใจให้กับครูและ
บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์
ให้กับครูและบุคลากร ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา  
3. ครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา เกิดความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
๔. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงาน 
ร้อยละ 80.00 

มาตรฐานที่ 2 
 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา กลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
กิจกรรม สร้าง
ความสัมพันธ์
บุคลากรประจ าปี 

เป้าหมายเชิงปริมาณ ได้แก่ 
ครู และบุคลากร จ านวน   ๕๙ 
คน 

1. สร้างความสัมพันธ์ให้กับ
ครูและบุคลากร ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา  
2. บ ารุงขวัญและสร้าง
ก าลังใจให้กับครูและ
บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
3. ครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา เกิดความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
๔. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงาน 
ร้อยละ 90.00 

มาตรฐานที่ 2 
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โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
บุคลากร 
กิจกรรม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ท างาน 

บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา จ านวน ๖0 
คน 

1. บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  
ไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ท างานระหว่างศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดอ่ืนๆ 
2. บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  
สามารถประยุกต์การท างาน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงาน 
ร้อยละ 97.00   
 

มาตรฐานที ่2 
 

โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารงาน กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 
กิจกรรม ส่งเสริม
และพัฒนาการสรร
หา บรรจุและแต่งตั้ง 

ข้ า ร า ชก า รครู แ ละบุ คล ากร 
จ านวน  6๐ คน 

1. การสรรหา บรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากรมีคุณวุฒิหรือ
มีความรู้ความสามารถตรง
กับงานท่ีรับผิดชอบและครูมี
เพียงพอ 
2. การสรรหาบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาการ
สอบแข่งขันสอบคัดเลือก
และการคัดเลือกคุณวุฒิตรง
ตามท่ีสถานศึกษาต้องการ 
3.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการด าเนิน
กิจกรรม 
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงาน 
ร้อยละ 80.82 

มาตรฐานที่ 2 
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โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงาน กลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
กิจกรรม พัฒนา
ระบบงานทะเบียน
ประวัติบุคลากร 

ครูและบคุลากร ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  
จ านวน  ๖๐  คน 

1. ข้อมูลครูและบุคลากร 
เป็นระบบ ค้นหาได้สะดวก 
รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
2. ให้เป็นฐานข้อมูลที่
ถูกต้อง 
3. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงาน 
ร้อยละ 89.94   
 

มาตรฐานที่ 3 
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กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ โดยเน้นการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน   
กิจกรรม สนับสนุน
ทุนการศึกษาส าหรับ
เด็กออทิสติกและเด็ก
พิการในมูลนิธิคุณพุ่ม 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม 101 
คน ได้แก ่
นักเรียนที่รับมอบทุน จ านวน 
101 คน 

ผลผลิต (Outputs) 
1. เด็กพิการได้รับการศึกษา
ที่ตรงตามความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 
2. เด็กพิการได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล  
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. เด็กพิการมีพัฒนาการที่ดี
ขึ้นตรงตามความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 
2. เด็กพิการสามารถ
ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจ าวันได้ 
3. ผู้ปกครองได้รับการแบ่ง
เบาภาระค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว 
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงาน 
ร้อยละ 88.32 
 

มาตรฐานที่ 2 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

โครงการพัฒนาระบบ
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
กิจกรรม พัฒนา
ระบบงานทะเบียน
นักเรียน 

1.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดพะเยา มีข้อมูลทะเบียน
นักเรียน  จ านวน     1 เล่ม 
2.บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจ
ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลทะเบียน
นักเรียน 

1. พัฒนาและปรับปรุง
ระบบงานทะเบียนนักเรียน
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดพะเยา 
2.ด าเนินงานด้วยความ
รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นระบบ 
เป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อ
การสืบค้น   
ผลลัพธ์ (Outcome) 
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการด าเนิน
กิจกรรม   
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงาน 
ร้อยละ 89.00 
 

มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ ๔ 

 
 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการ
บริหารงาน กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

ข้าราชการครูและพนักงาน
ราชการ จ านวน 24 คน 

1.ครูกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
มีวัสดุ อุปกรณ์  หมึก
เครื่องพิมพ์ใช้มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ 
2.กลุ่มบริหารงานวิชาการมี
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม
อย่างเป็นระบบ 
3.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการด าเนิน
โครงการ 
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงาน 
ร้อยละ 88.20   
 

มาตรฐานที่ 2 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

โครงการพัฒนา
ระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
1)จัดท าและทบทวน
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
(พ.ศ. 2559 – 
2562) 
2)จัดท าและทบทวน
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 25๖๐ 
3) การวางแผน และ
ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง   
4)พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการศึกษา 
5)ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา 
6)พัฒนาระบบการ
ติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพการศึกษา
และการประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา 
7)จัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็น 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-บุคลากรของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
จ านวน 50 คน 
คณะกรรมการสถานศึกษา หรือผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน จ านวน 
10 คน 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา มีมาตรฐาน
การศึกษาและค่าเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษา  ๑   ฉบับ 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา  ได้รับการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
อย่างน้อย  ๑  ครั้งต่อปี 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา  ได้รับการประเมิน
คุณภาพภายในผู้ทรงคุณวุฒิที่
ผ่านการอบรมจากหน่วยงานต้น
สังกัด ๑  ครั้ง 
-ครูศูนย์ฯ พะเยา จ านวน  ๒๑ 
คน  มีรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR ครู) คนละ ๑ เล่ม 
-ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา มีรายงานประจ าปี
ที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน  จ านวน  ๑ เล่ม 

1.บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจ และร่วมกันจัดท าและ
ทบทวนแผนพัฒนาการจัด 
การศึกษาของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ในระยะ ๔ ปี (พ.ศ. 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 
2. จัดท าและทบทวน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
๒๕๕๙  เป็นกรอบและ
แนวทางในการ 
วางแผนบริหารจัดการของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา 
3.บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์มาตรฐานตามตัว
บ่งชี้ที่สะท้อน 
อัตลักษณ์ของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดพะเยา 
4. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา มี
ข้อมูลสารสนเทศในระบบ
คอมพิวเตอร์บน  
โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ด้านการศึกษาพิเศษและ
การศึกษาสงเคราะห์ 
[Special Education 
Technology : SET]  จ านวน 
๑ ระบบ 
5. การติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ 3 
มาตรฐานที่ 4 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การศึกษาของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
6.จัดท ารายงานประจ าปี
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา (SAR 
สถานศึกษา) 
7. มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการด าเนิน
กิจกรรม 
10. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงาน ร้อยละ 90.19 

 

โครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย 
กิจกรรม งาน
เครือข่ายชุมชน
สัมพันธ์ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  รวม  ๗๐  
คนได้แก่ 
๑. ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิ เศษ ประจ าจั งหวัดพะ เยา
จ านวน   ๕๐   คน 
๒ .  ชุ ม ช น แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้อง   จ านวน   ๒0   คน 

๑.การประสานความร่วมมือ
ระหว่างภาคีเครือข่าย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
มีส่วนร่วม สนับสนุนการจัด
การศึกษาแก่เด็กพิการ 
2. สร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างภาคีเครือข่าย 
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิด
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงาน 
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงาน 
ร้อยละ 85.00 

มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ 4 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาครูและ
บุคลากรเพ่ือน าเสนอ
สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น
และผลงานวิชาการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม 26 
คน ได้แก่ 
1.ผู้บริหาร จ านวน   2 คน 
2.ข้าราชการครู จ านวน 14 คน 
3.พนักงานราชการ จ านวน     8 
คน 
4.ครูอัตราจ้าง จ านวน   2 คน 

1. เข้าร่วมเวทีการคัดเลือก
ผลงานการสร้างสื่อภูมิ
ปัญญาสู่การพัฒนาศักยภาพ
เด็กพิการและผลงานทาง
วิชาการของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
 2. ครูได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครูและบุคลากรใน
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เครือข่ายที่ 8 
3. รวบรวมและเผยแพร่สื่อ
ภูมิปัญญาสู่การพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการ 
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการด าเนิน
โครงการ 
5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงาน 
ร้อยละ 90.61 

มาตรฐานที่ ๑
มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ ๓ 

 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานทั่วไป  
กิจกรรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบงาน
โสตทัศนูปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม 77 
คน ได้แก ่
1.ข้าราชการ จ านวน       
12 คน 
2. พนักงานราชการ จ านวน 
8 คน 
3. พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
จ านวน 29 คน 
4. พนักงานจ้างเหมาบริการ 
จ านวน  4 คน 

1.พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการจัด
กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ให้
มีประสิทธิภาพ 
2.เพ่ิมศักยภาพในการ
ให้บริการด้าน
โสตทัศนูปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์ 
 

มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ ๔ 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

 

5. ครูอัตราจ้าง จ านวน  3 คน 
6. เจ้าหน้าที่ทั่วไป  จ านวน  1 
คน 
7.ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 20 
คน 
 

3.ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการด าเนิน
กิจกรรม 
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงาน 
ร้อยละ 95.30 

 

โครงการ พัฒนา
ระบบการบริหารงาน 
กิจกรรม พัฒนา
ระบบงานธุรการและ
สารบรรณ 

บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา จ านวน 59 
คน 

1. พัฒนาและปรับปรุง
ระบบการบริหารและระบบ
การด าเนินงานของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดพะเยา 
2. ด าเนินงานด้วยความ
รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นระบบ 
เป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อ
การสืบค้น 
๓.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการด าเนิน
กิจกรรม 
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงาน 
ร้อยละ 88.77 

มาตรฐานที่ ๔ 

โครงการพัฒนา
ระบบงานการ
บริหารงานกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 
กิจกรรม นิเทศ
ติดตามงาน 

ครู และบุคลากร  จ านวน 57 คน 
ได้รับการนิเทศติดตามงานของ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 

1.ก ากับ ติดตาม และนิเทศ
การด าเนินงานของกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป ภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 
2. พัฒนาปรับปรุงระบบการ
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
และการด าเนินงานของกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการด าเนิน
กิจกรรม 

มาตรฐานที่ 2 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที ่/ประเด็นการ
พิจารณา) 

  
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงาน 
ร้อยละ 89.20 

 

โครงการ
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่การ
ด าเนินการจัด
การศึกษาคนพิการใน
จังหวัดพะเยา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม 67 
คน ได้แก ่
1. ข้าราชการจ านวน 12 คน 
2.พนักงานราชการ จ านวน 
 8 คน 
3.พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ   
จ านวน 29 คน 
4.พนักงานจ้างเหมาบริการ 
จ านวน  4 คน 
5.ครูอัตราจ้าง จ านวน 3 คน 
6.เจ้าหน้าที่ท่ัวไป จ านวน 1 คน 
7.ผู้ปกครองจ านวน  10   คน 
 

1.เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ ต่อการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคน
พิการโดยผ่านช่องทางสื่อ
ประเภทต่าง ๆ 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ภาคีเครือข่าย หรือ
หน่วยงานภาคเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการสนับสนุน
การจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการในจังหวัดพะเยา  
3.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการด าเนิน
กิจกรรม 
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงาน 
ร้อยละ 86.40 

มาตรฐานที่ ๓ 
มาตรฐานที่ ๔ 

 
 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ 
กิจกรรมการพัฒนา
ระบบงานการเงิน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม   48  
คน ได้แก ่
1. เจ้าหน้าที่การเงินจ านวน  1    
คน 
2. บุคลากรของศูนย์การศึกษา
พิ เศษ ประจ าจั งหวัดพะ เยา 
จ านวน  46  คน 
3. วิทยากรจ านวน   1   คน 

1.  เจ้าหน้าที่การเงิน ครู
และบุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน  
2.  ได้ค าแนะน าและ
เสนอแนะเกี่ยวกับการเบิก – 
จ่าย เงิน ให้กับบุคลากร
เกี่ยวข้อง ภายในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา เพ่ือให้  

มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ ๔ 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

  

ปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน  
๓. ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน 
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
สามารถด าเนินการได้อย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้อง
ตามระเบียบ 
๔. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 
5.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงาน 
ร้อยละ 95.00 

 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ 
กิจกรรม พัฒนา
ระบบงานบัญชี 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม     56 
คน ได้แก ่
1. เจ้าหน้าที่บัญชี จ านวน    
1  คน 
2. บุคลากรของศูนย์การศึกษา
พิ เศษ ประจ าจั งหวัดพะ เยา 
จ านวน 55  คน 

1. การปฏิบัติงานบัญชี
รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน ตาม
หลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของ
ส่วนราชการและเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2. เจ้าหน้าที่บัญชีได้รับการ
พัฒนาตนเองในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิด
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานร้อยละ 86.75 

มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ ๔ 

 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ 
กิจกรรมจัดระบบ
ควบคุมภายในและ 

ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ข อ ง ศู น ย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา จ านวน 20 คน 

1. บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในการควบคุมภายใน
และความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน  
2. การจัดระบบควบคุม
ภายในและการบริหารความ
เสี่ยง โดยสามารถตรวจสอบ  

มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ ๔ 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

การบริหารความ
เสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเมินคุณภาพได้  ให้
สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบการบริหาร
และระบบการด าเนินงาน
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดพะเยา 
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิด
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานร้อยละ 93.00 

 

 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ 
กิจกรรม งานจัดตั้ง
แผนงบประมาณ 

ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ข อ ง ศู น ย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา จ านวน 18 คน 

1. ร่วมประชุมและจัดท า
เอกสารการวิเคราะห์จัดท า
ระบบสารสนเทศที่จ าเป็นต่อ
การจัดท าแผนการจัดตั้ง
งบประมาณปี  2561 ใน
รูปแบบศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ตามระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน  (SPBB)  
2.  บุคลากรของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา มีส่วนร่วม
และออกความคิดเห็นในการ
จัดตั้งงบประมาณ 
3. พัฒนาระบบการบริหาร
และระบบการด าเนินงาน
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดพะเยา 
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการด าเนิน
กิจกรรมร้อยละ 90.00 
 

มาตรฐานที่ 2 
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โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็นการ
พิจารณา) 

โครงการส่งเสริม
ความเข้มแข็งและ
พัฒนาศักยภาพของ
เครือข่าย 
กิจกรรม ประชุม
คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาส าหรับคน
พิการจังหวัดพะเยา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม 56 
คน ได้แก ่
1.คณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  
จ านวน 26 คน 
2.คณะท างานจัดท าแผนการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการ  จ านวน 24 คน 
3. คณะครูและบุคลากร ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
พะเยา จ านวน 6 คน 

1. ประชุมคณะท างาน ใน
การน าแผนส่งเสริมการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ
จังหวัดพะเยา ลงสู่การ
ปฏิบัติ และด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. ประชุมคณะอนุกรรมการ
ฯ ในการพิจารณาด าเนินการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการจังหวัด
พะเยา และด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
3. เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ทางด้านการจัด
การศึกษาของ 
 คนพิการในจังหวัดพะเยา 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการด าเนิน
โครงการร้อยละ88.67 

มาตรฐานที่ 2 
 

โครงการพัฒนาระบบ
การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามผล และ
รายงานผล 
กิจกรรม ส่งเสริมการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม
ผล และรายงานผล
การด าเนินงาน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวม 5๙ 
คน ได้แก ่
1. ข้าราชการจ านวน 1๕ คน 
2. พนักงานราชการจ านวน 8 
คน 
3. ครูอัตราจ้างจ านวน 3 คน 
4. พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  จ านวน 29 
คน 
5. จ้างเหมาบริการ  

1. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินและรวบรวมผลการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการของแต่ละ
ฝ่ายงาน 
2. ทราบผล ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ/งาน/กิจกรรม
ต่าง ๆ ซึ่งจะน าไปสู่การ 

มาตรฐานที่ 2 
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โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที ่/ประเด็นการ
พิจารณา) 

 จ านวน 4 คน 
 

พัฒนาและปรับปรุงระบบ
การบริหารและระบบการ
ด าเนินงานของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดพะเยา 
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการด าเนิน
โครงการร้อยละ90.28 

 

 

หมายเหตุ  รายงานให้ครบทุกกลยุทธ์ 
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1.2  ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและ

คุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ประเด็นการ

พิจารณา) 
โครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษาพัฒนาทักษะ
ชีวิตค่ายครอบครัวสานใย
รักเด็กพิการ ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดพะเยา 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑.เด็กพิการและ 
ครอบครัวจ านวน 25 
ครอบครัว 
2. ครูและบุคลากร 
จ านวน 50คน 
จังหวัดพะเยาร้อยละ 
๘๐ มีความพึงพอใจใน
กิจกรรมอาชาบ าบัด 

-เด็กพิการได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
ร่างกาย  คิดเป็นร้อยละ 
80.76 
-เด็กพิการได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
จิตใจ  คิดเป็นร้อยละ 
84.61 
-ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจในการใช้สื่อ
ภูมิปัญญาในการพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการ คิด
เป็นร้อยละ 100 
-ครูและบุคลากรได้
ร่วมกันท างานเป็นทีม
ท าให้เกิดทักษะในการ
ให้บริการ เกิด
สัมพันธภาพและเกิด
พลังในการร่วมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ 
 

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ 3 
มาตรฐานที่ 4 
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2. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ปีการศึกษา 2560)  

 มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1  ผลการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 
1) ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่แสดงออก
ถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตามที่ระบุไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
2) ผู้เรียนได้รับบริการและเข้าถึง เทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
3)ผู้เรียนได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อ 
 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 

-ข้อมูลสารสนเทศ 
-แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล 
-แผนการสอนเฉพาะ
บุคคล 
-แผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
-สมุดรายงานผลการ
พัฒนาผู้เรียน 
-โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
และเตรียมความพร้อมเด็ก
พิการ 
กิจกรรม  กิจกรรมอาชา
บ าบัด   
กิจกรรม  กิจกรรมบ าบัด 
กิจกรรม  ธาราบ าบัด-
กายภาพบ าบัด 
กิจกรรม  ทักษะชีวิต 
โครงการเรียนฟรี 15 ปี 
อย่างมีคุณภาพ 

ภาพรวม ๔ ดเียี่ยม  
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 1) วิธีการพัฒนา   
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นรายบุคคล ครบทุกคน 
และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น กิจกรรมอาชาบ าบัด  กิจกรรมธาราบ าบัด  
 2.เด็กพิการได้รับการพัฒนาตามที่ก าหนดไว้ในแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว IFSP 
โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กพิการ 
 3. เด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตรงตามสภาพความพิการเป็นรายบุคคล และครูผู้สอน ผู้ปกครอง พ่ี
เลี้ยงเด็กพิการ มีการผลิตสื่อการสอนที่นอกเหนือจากสื่อตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง ให้กับเด็กพิการเพ่ิม
ด้วย 
 4. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ เช่นการรับประทานอาหาร การล้างมือ การท าความ
สะอาดร่างกาย และยังพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ดังนี้ 
กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 2)  ผลการพัฒนา 
 1. ผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  ระดับพอใช้ขึ้นไป จ านวน 173 คน จาก 201 คน คิดเป็นร้อยละ 86.07   
 2. ผู้เรียนได้รับบริการและเข้าถึงเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษา เข้าถึง 198 คน และไม่เข้าถึง 3 คน 
 3. ผู้เรียนได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อ หรือการส่งต่อ ภายใน 11,877 ครั้ง ภายนอก 2,170 ครั้ง 
 4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด คิดเป็นร้อยละ  100 แปลผล
คุณภาพดีเยี่ยม 
 
 3)  แนวทางการพัฒนา  
 1. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล (IEP) ให้เหมาะสมกับสภาพความพิการ และ
ควรทบทวนแผนพัฒนาเฉพาะบุคคลทุกภาคเรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและทีมสหวิชาชีพให้
มากขึ้น 
 2. ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 3. ควรพัฒนาผู้ปกครองให้มีความรู้ ทักษะ วิธีการบ าบัด ฟื้นฟู พัฒนาผู้เรียนผู้พิการ เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องละยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของการพัฒนา ให้หลากหลายและทั่วถึงยิ่งขึ้น 
 4. จัดบริการช่วงเชื่อมต่อภายในศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา ให้มีระบบ 
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14. สรุปสภาพปัญหา  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
สภาพปัญหา 
 เด็กนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด บางคนไม่สามารถมารับบริการได้อย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากทางบ้านมีฐานะยากจน ผู้ปกครองต้องประกอบอาชีพ ท าให้ไม่มีเวลาในการรับ ส่ง นักเรียนในการมา
รับบริการ 
 
จุดเด่น 

1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นรายบุคคล ครบทุกคน 
และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น กิจกรรมอาชาบ าบัด  กิจกรรมธาราบ าบัด  
 2. เด็กพิการได้รับการพัฒนาตามที่ก าหนดไว้ในแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว IFSP 
โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กพิการ 
 3. เด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตรงตามสภาพความพิการเป็นรายบุคคล และครูผู้สอน ผู้ปกครอง พ่ี
เลี้ยงเด็กพิการ มีการผลิตสื่อการสอนที่นอกเหนือจากสื่อตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง ให้กับเด็กพิการเพ่ิม
ด้วย 
 4. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ เช่นการรับประทานอาหาร การล้างมือ การท าความ
สะอาดร่างกาย และยังพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ดังนี้ 
กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. มีการผลิตสื่อการสอนที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กพิการเป็นรายบุคคล 
2. สื่อตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กพิการ ควรเพ่ิมสิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาให้ตรงกับสภาพความพิการมากข้ึน 
3. มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ให้ครอบคลุม ท าให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา

เป็นที่รู้จัก  
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 มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเด็นที่ 1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ                    
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
ประเด็นที่ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา                                    
ประเด็นที่ ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน                                       
ประเด็นที่ ๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษา 
 
 

3 ดี  
 
 
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยาพ.ศ. 2559 – 
2562  
-แผนปฏิบัติการ ปี 2560 
-แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ
จังหวัดพะเยา ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2560-2564) 
-แผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557 
- 2560) 
-แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการจังหวัดพะเยา 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-
2564) – รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีและ
การประเมินตนเอง                               
(Self Assessment 
Report  :  SAR) 
ส าหรับครู 
สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการ ปี 2560 
-รายงานการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปี 2560 ระดับผู้
ปฏิบัติ และระดับ
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 มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

สถานศึกษา จ านวน 4 
เล่ม 

ภาพรวม 3 ดี 
 

   
 
1.วิธีการพัฒนา  
           ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเตรียมรองรับการ
ประเมินตามมาตรฐานให้มีคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพ และเตรียมเข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ไว้ตามบทบาทหน้าที่ มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ โดยการจัดพัฒนางานตามฝ่ายบริหารงานต่างๆ ทั้ง  4 
ฝ่ายงาน ได้แก่  ฝ่ายบริหารงบประมาณ   ฝ่ายบริหารวิชาการ   ฝ่ายบริหารงานบุคคล   ฝ่ายบริหารทั่วไป และ
ด าเนินงานครอบคลุมตามบทบาทหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ดังนี้ 

1. จดัและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียม 
ความพร้อมของคนพิการเพ่ือเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความ
พิการ ศูนย์เรียนเฉพาะความพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 2. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ  บุคลากรที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 3. จัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ่งอ านวยความสะดวก 
สื่อบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 4. จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อส าหรับคนพิการ 
 5. ให้บริการฟืน้ฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยครอบครัว และชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา 
 6. เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 7. จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานงานการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการใน
จังหวัด 
 8.ภาระหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย
ก าหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 และในปีการศึกษา 2560 ได้บริหารจัดการการศึกษาส าหรับคนพิการ ตามที่ก าหนดไว้แผนปฏิบัติ
การ ปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีจ านวน 46 โครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมายได้ จ านวน 40 กิจกรรม 
 
2.ผลการพัฒนา 
 1.ผู้บริหารมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ และแนะน าให้บุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษน าไปปรับใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน  
 2.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาส าหรับคนพิการให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม แต่ยังมีโครงการบางโครงการยังไม่ได้
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ด าเนินการ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบ่อย ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง และงบประมาณมีไม่
เพียงพอในการด าเนินกิจกรรม  
 3.มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครู  บุคลากร  ผู้ปกครอง  และผู้เกี่ยวข้อง ให้
มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาผู้เรียน   
 4.เกิดการประสานงานภาคีเครือข่าย โดยมีการให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและก ากับติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 
 5.ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการบริหารการจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
3. แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ฐานข้อมูลต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศ ในการพัฒนา
ปรับปรุง การด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และบริหารโดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA)  
 2. เปิดโอกาสให้ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้ข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยมีการประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย 
 3. สร้างเจตคติที่ดีให้แก่ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อการด าเนินงาน
จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 4. ส่งเสริมการก ากับนิเทศติดตามการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม/โครงการให้เป็นไปตามปฏิทินที่
ก าหนด 
 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการประสานงานของทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการ
จัดคุณภาพการศึกษาให้เด็กพิการ และเพ่ือสนับสนุนให้มีการด าเนินโครงการตามแผนงานที่วางไว้ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

   สภาพปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕60 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ได้ด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางวิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยก าหนดจัดท าโครงการ / กิจกรรมต่างๆตามกล
ยุทธ์  ยุทธศาสตร์  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้  และความเข้าใจในเรื่องการ ด าเนินโครงการ                 
การด าเนินงานตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งมีการด าเนินการที่ครบกระบวนการแต่ยังมีรูปแบบที่ไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ชัดเจน ขาดการติดตามที่ต่อเนื่อง ตลอดจนยังไม่ได้น าการท าวิจัยและการน าข้อมูล
สารสนเทศไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จุดเด่น ผู้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของศูนย์ฯ 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า  และมีความคิดริเริ่มและมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ     



103 
 

 

 
 
 

ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการบริหารเชิงระบบ (PDCA) ครอบคลุม
ภารกิจทั ง ๔ งาน  

 จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจบุคลากร เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกันให้เป็น
รูปแบบเดียวกันตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA และควรน าผลของข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนางานสถานศึกษาให้ถูกต้อง และควรมีการติดตามการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม/โครงการให้เป็นไปตาม
ปฏิทินที่ก าหนด รวมทั งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการบริหาร
จัดการคุณภาพการศึกษา รวมทั งการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานทั งใน และต่างประเทศ เพ่ือยกระดับ คุณภาพ
การศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา 

 มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นที่ 1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
ประเด็นที่ ๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับ
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น (มีกระบวนการพัฒนา
ผู้ เ รี ยนโดยใช้สื่ อ  นวัตกรรม   แหล่ ง เรียนรู้            
สหวิทยาการ   และภูมิ ปัญญาท้องถิ่ นอย่ า ง
เหมาะสม) 
ประเด็นที่ ๓. การตรวจสอบและ 
ประเมินความก้าวหน้าพัฒนาการของผู้เรียนตาม
ศักยภาพอย่างเป็น 
ระบบ และมีประสิทธิภาพ  
ประเด็นที่ 4. มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ 
จัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน 
การปรับการสอน 
 
 

 

3 ดี - หลักสูตรสถานศึกษา 
- ข้อมูลสารสนเทศ 
- แบบประเมิน
ความสามารถพ้ืนฐาน 
- แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) 
- แผนการสอนรายบุคคล 
(IIP) 
- แบบบันทึกหลังการสอน
ตามแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล 
- แผนให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว (IFSP) 
- แผนบริการโดย
ครอบครัวและชุมชน 
(FCSP) 
- สมุดรายงานผลการ
พัฒนาผู้เรียนตามแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
- แบบค าขอสื่อ สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
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 มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรม  ส่งเสริมและ
พัฒนาการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
และเตรียมความพร้อมเด็ก
พิการ  กิจกรรม อาชา
บ าบัด  กิจกรรม ศิลปะ
บ าบัด กิจกรรม พัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  กิจกรรม 
ส่งเสริมงานโภชนาการ 
- โครงการปรับบ้านเป็น
ห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่
เป็นครู 
- โครงการส่งเสริมระบบ
การส่งต่อและประสาน
ความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
- โครงการเรียนฟรี 15ปี 
อย่างมีคุณภาพ 
- โครงการส่งเสริมการ
กระจายสื่อ 
- โครงการพัฒนาศูนย์
การศึกษาพิเศษ หน่วย
บริการ 
- โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานทะเบียน
นักเรียน 
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 มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

- โครงการส่งเสริมระบบ
การส่งต่อ 
- โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบบริหารงาน
วิชาการ 
- โครงการประยุกต์ใช้สื่อ
ภูมิปัญญาฯ 
- โครงการธรรมชาติบ าบัด 
- วิจัยในชั้นเรียนของ
ครูผู้สอน 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

ภาพรวม 3 ดี  

 
1) วิธีการพัฒนา 

1. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP  และใช้หลักสูตรส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม  ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2559 หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา หลักสูตรสถานศึกษาการ
พัฒนาทักษะชีวิต  โดยผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

2. จัดให้ผู้เรียนได้รับบริการสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง 
การศึกษาอย่างเหมาะสมและทั่วถึง 
 3. จัดกิจกรรมโดยใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 4. จัดประเมินตรวจสอบความก้าวหน้าของพัฒนาการของผู้เรียนตามศักยภาพตามแผนการจัด 
 การศึกษาเฉพาะบุคคล 

 
2) ผลการพัฒนา 

1. ผู้เรียนมีพัฒนาการตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการให้บริการ 
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  ระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ 86.07 

2. ผู้เรียนได้รับบริการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  
คิดเป็นร้อยละ 98.51 
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3. ผู้เรียนได้รับบริการส่งต่อภายนอกสถานศึกษา จ านวน 2,170 ครั้ง ภายในสถานศึกษา 11,877  
ครั้ง 

4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยาก าหนด คิดเป็น 
ร้อยละ  100 

 
3) แนวทางการพัฒนา 

  1. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล (IEP) ให้เหมาะสมกับสภาพความพิการ และ
ควรทบทวนแผนพัฒนาเฉพาะบุคคลทุกภาคเรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและทีมสหวิชาชีพให้
มากขึ้น 
  2. ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 
ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างเป็นรูปธรรม  
  3. ส่งเสริมให้มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  4. พัฒนาการตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน ตามสภาพจริง  โดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนให้ผู้ปกครองหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล 
  5. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน
ด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
 
4. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สภาพปัญหา 
 จากการประเมินตนเอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยาพบปัญหาในด้านบุคลากรที่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงสายงาน ประกอบกับมีการโยกย้ายบุคลากรบ่อยครั้ง ท าให้การจัดกระบวนการ
เรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง 
 การเดินทางมารับบริการของเด็กพิการ ไม่มีรถโดยสารประจ าทางผ่าน ท าให้ผู้ปกครองมีภาระ
ค่าใช้จ่ายในการพาเด็กพิการมารับบริการสูง เด็กพิการบางคนจึงมารับบริการไม่ต่อเนื่อง 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยามีข้อจ ากัดในการใช้พื้นที่บริเวณสนามร่วมกับชุมชน ท าให้
การจัดสรรพื้นที่เพ่ือก่อสร้างแหล่งเรียนรู้มีจ ากัด  
 จุดเด่น 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง เช่น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดพะเยา จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
สุขภาพ และองค์กรปงครองส่วนท้องถิ่น 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะยา ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาการให้มีการน าสื่อภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
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 2. ควรมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษรายบุคคล ตลอดจนมีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบและเป็น
ปัจจุบัน 
 3. ควรมีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย เหมาะสมสอดคล้องกับความจ าเป็น
พิเศษ 
 4. ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาการองค์ความรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการท าวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนที่ตนรับผิดชอบ 
 5. ควรมีการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแสดงความคิดเห็น หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
  

 มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่
มีประสิทธิผล 
ประเด็นที่ ๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา                                                                     
ประเด็นที่ ๒ จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่
มุ่งคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา ประเด็น
ที่ ๓ จัดระบบบริหาร และสารสนเทศ                                  
ประเด็นที่ ๔ ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา                                         
ประเด็นที่ ๕ จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา                                                          
ประเด็นที่ ๖ จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                                
ประเด็นที่ ๗ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน                                                    
ประเด็นที่ ๘ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เอกสารแสดงการ
วิเคราะห์มาตรฐาน 
- มาตรฐานการศึกษา
พิเศษ 
- แผนการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานประจ าปี 
- รายงานติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพภายใน 
- เอกสารหลักฐาน
ประกอบการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพภายใน 
- facebook ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดพะเยา 
- โครงการพัฒนา
ระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
กิจกรรม  ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ                                            



108 
 

 

 
 
 

 มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

-โครงการพัฒนา
ระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
กิจกรรม  จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาและ
จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศโดยการน าผล
การประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอก ไป
ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
-โครงการพัฒนา
ระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
กิจกรรม  พัฒนาระบบ
การติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพการศึกษาและ  
ประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษา 
-โครงการพัฒนา 
ระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
กิจกรรม  จัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพ
ภายใน   

ภาพรวม 4 ดีเยี่ยม  
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 1)  วิธีการพัฒนา 
 1. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยามีกระบวนการและข้ันตอนในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ดังนี้ 

2.  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา โดยการมีส่วนร่วมของ 
เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ก าหนดและประกาศค่าเป้าหมาย 

3.  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ. 2559-2562 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและ 
คุณภาพชีวิตของผู้เรียน 

4.  จัดท าระบบสารสนเทศ โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดท าระบบสารสนเทศที่เป็นหมวดหมู่ 
ถูกต้อง เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

5.  จัดให้มีการติดตามตรวจอบคุณภาพภายในระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลระดับ 
สถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มาร่วมติดตามตรวจสอบพร้อมทั้ง
ประเมินคุณภาพภายในก าหนดให้มีการสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 
2560 

6.  น าผลการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในภายนอก 
ไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

7.  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  โดยการเก็บรวบรวมสารสนเทศ 
จากการปฏิบัติงานตามโครงสร้างและการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั้ง 6 มาตรฐาน 33 ตัวบ่งชี้ 
มาสังเคราะห์ รวบรวม และจัดท ารายงานประจ าปี ประกอบด้วย  ผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทนคณะกรรมการ
สถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชน  

 
 2)  ผลการพัฒนา  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จที่
เหมาะสมโดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและรับทราบทั่วกัน มีกระบวนการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาที่ชัดเจนครบทุกกระบวนการ มีโครงการ/กิจกรรมตามโครงสร้างการบริหารงาน       
มีการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการที่ครอบคลุมตามโครงสร้างการ
บริหารงาน มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอย่างเป็นระบบ และมีการน าผลการติดตามตรวจสอบผล
การประเมินจากต้นสังกัดไปใช้ปรับปรุงวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนดและเผยแพร่ต่อต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
          3)  แนวทางการพัฒนา  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา ควรก าหนดแนวทางการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้แก่ การประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของหลักการบริหารที่เป็น
กระบวนการครบวงจร (PDCA) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ การร่วมกันวางแผน (Planning) การร่วมกัน
ปฏิบัติตามแผน (Doing) การร่วมกันตรวจสอบ (Checking) การร่วมกันปรับปรุง (Action)  
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 25๖๐ 

 มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ๔ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 3 ดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 3 ดี 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 
 

4 ดีเยี่ยม 

ภาพรวม 3 ดีเยี่ยม 

  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา  มีผลการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา  25๖๐         
ในภาพรวม ระดับคุณภาพ ๔ 
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4. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม 

 4.1  ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม 0 – 6 ปี 
 

ทักษะที่พัฒนา จ านวนผู้เรียนที่
ประเมิน 

(ร้อยละ) ของผู้เรียนตามระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีเยี่ยม 

ทักษะกล้ามเนื อมัดใหญ่ 113 9 7 20 77 
ทักษะกล้ามเนื อมัดเล็ก 118 11 8 19 80 
ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 108 18 3 16 71 
ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา 115 17 4 21 73 
ทักษะทางสังคม 114 16 5 22 71 
ทักษะการใช้สติปัญญา 78 7 2 25 44 
ทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการ 12 0 2 0 10 
ทักษะการด ารงชีวิต - - - - - 

          6.2  ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม 7 ปีขึ้นไป 

ทักษะที่พัฒนา จ านวนผู้เรียนที่
ประเมิน 

(ร้อยละ) ของผู้เรียนตามระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีเยี่ยม 

ทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน 92 12 12 10 58 
ทักษะวิชาการเพ่ือการด ารงชีวิต 87 15 10 19 43 
ทักษะส่วนบุคคลและสังคม 88 13 8 15 52 
ทักษะการท างานและอาชีพ 84 13 11 11 49 
ทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการ 12 1 2 0 9    
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4.3  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ประเภทความพิการ จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผลประเมิน (ร้อยละ) 
ไม่ผ่าน ผ่าน 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 3 - 3 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 5 - 5 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 59 - 59 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือ
การเคลื่อนไหว 

40 
 
- 40 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 1 - 1 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 0 - 0 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ 1 - 1 
บุคคลออทิสติก 25 - 25 
บุคคลพิการซ้อน 67 - 67 

รวม 201 - 201 
เฉลี่ยร้อยละ   100 
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ตอนที่ 4 

สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 
 

1. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 

ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปี  25๖๐  ตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร (แผนงาน) 4  แผนงาน  
จ านวน ๔๖  โครงการ  ๔๖  กิจกรรม บรรลุผลตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   จ านวน ๔๐ กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ ๘๖.๙๖ ไม่บรรลุผลตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและไม่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี จ านวน 
๖ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๔ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
โครงการส่งเสริมงานอนามัยและ
โภชนาการ 
กิจกรรม งานโภชนาการ 

-ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
-ความร่วมมือของบุคลากร   
-ความร่วมมือของบุคลากร  ผู้ปกครอง  ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

 

-มีกิจกรรมที่สร้างความสนใจอย่างหลากหลาย 
-ความร่วมมือของบุคลากร   
- ผู้บริหารให้การสนับสุนน 

โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยน
พ่อแม่เป็นครู 

-ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
-ความร่วมมือของบุคลากร  ผู้ปกครอง  ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

โครงการศูนย์การเรียนส าหรับเด็ก
เจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลพะเยา 

-ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
-ความร่วมมือของบุคลากร  ผู้ปกครอง  ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการ 

-ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
-ความร่วมมือของบุคลากร  ผู้ปกครอง  ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความ
พร้อมเด็กพิการ 
กิจกรรม  ทักษะชีวิต 

-ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
-ความร่วมมือของบุคลากร  ผู้ปกครอง  ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความ
พร้อมเด็กพิการ 

กิจกรรม  กิจกรรมบ าบัด 

-ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
-ความร่วมมือของบุคลากร  ผู้ปกครอง  ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนห้องเรียน
คู่ขนานส าหรับบุคคลออทิสติกจังหวัด
พะเยา 
กิจกรรม Autistic Child’s Camp 

 

-ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
-ความร่วมมือของบุคลากร  ผู้ปกครอง  ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

โครงการส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนแกน
น าจัดการเรียนร่วม 
กิจกรรม การนิเทศ ติดตามผลการ
ด าเนินการจัดการศึกษาพิเศษ โรงเรียน
แกนน าจัดการเรียนร่วม และโรงเรียน
เรียนร่วม 

-ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
-ความร่วมมือของบุคลากร  ผู้ปกครอง  ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 

โครงการจัดท าฐานข้อมูลคนพิการจังหวัด
พะเยา ด้านการศึกษา 

ไม่ได้ด าเนินการ 

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ปกครอง 
กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพการท าขนมให้แก่
ผู้ปกครอง 

ไม่ได้ด าเนินการ 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรม งานวินัยและรักษาวินัย 

ไม่ได้ด าเนินการ 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
กิจกรรม งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ไม่ได้ด าเนินการ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรม งานมาตรฐานวิชาชีพครูและ
วิทยฐานะ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารงาน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กิจกรรม ส่งเสริมงานนิเทศติดตาม 

ไม่ได้ด าเนินการ 

2. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  

      1) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 จุดเด่น  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) และแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) และมีผลการประเมินแผนในระดับ ระดับพอใช้ขึ้นไป จ านวน 173 คน จาก 
201 คน คิดเป็นร้อยละ 86.07  ผู้เรียนได้รับบริการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 98.50   และผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดพะเยาก าหนด คิดเป็นร้อยละ  100 
  จุดที่ควรพัฒนา พัฒนาให้ผู้เรียนให้มีสามารถส่งต่อเพ่ือเข้ารับการศึกษา อาชีพ ละส่งต่อสู่ชุมชน ให้
ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน สังคม ได้อย่างอิสระตามศักยภาพและความสามารถเฉพาะบุคคล 

 2) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

จุดเด่น ผู้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของศูนย์ฯ 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า  และมีความคิดริเริ่มและมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ใน
การบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการบริหารโดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ 
(PDCA) ครอบคลุมภารกิจทั ง 4 งาน  
 จุดที่ควรพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการบริหาร
จัดการคุณภาพการศึกษา รวมทั งการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานทั งใน และต่างประเทศ เพ่ือยกระดับ คุณภาพ
การศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา 

 3) มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 จุดเด่น ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล มีการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล  ใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลที่สอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละบุคคล มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
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 จุดที่ควรพัฒนา ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมถึงการวางแผนการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 4) มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 

จุดเด่น มีโครงการ กิจกรรมเพ่ือพัฒนาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดท า
และด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท า
รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน น าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ศักยภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
 จุดที่ควรพัฒนา ควรก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ผู้เรียน จัดท าแผนการพัฒนาผู้เรียน และ
พัฒนาการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับบุคลากรใหม่เพ่ือประสิทธิภาพในการท างานให้เกิดประสิทธิผล 

4. ความต้องการและการช่วยเหลือ  

การฝึกอบรมหรือพัฒนาบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษาพิเศษรวมถึงเอกสารที่เก่ียวข้องใน
การด าเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ 
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เอกสารอ้างอิง 
 
ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2559). คู่มือการประเมิน 
          คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา.  
          กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
---------  .(2559). แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา. กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ.(2559). แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ  เพื่อการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบส่ี (พ.ศ.2559 – 2563). กรุงเทพฯ 
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