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รายงานการประเมินตนเองตนเองของสถานศึกษา  เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อน                            
ผลการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน  (ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ        
พ.ศ.2561)  3  มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพผู้เรียน  กระบวนการบริหารและจัดการผู้บริหารสถานศึกษา                        
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผลการวิเคราะห์จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา                     
และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษา
ในรอบปีที่ผ่านมา  เพ่ือให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา  เพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายในและ
น าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน
และรองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  ขอขอบคุณ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ผู้ปกครอง  ชุมชน  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
ทุกคน  ที่ให้ความร่วมมือและช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา  ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้อย่างดียิ่ง 
 
 
 
        ลงชื่อ         
                (นายสุวิทย์  สุทาลา) 
                              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
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สำรบัญ 
 
เรื่อง หน้ำ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ค าน า 

ก 
ค 

สารบัญ ง 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 1 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับข้ันพื้นฐานการศึกษาพิเศษ  
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 3 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 5 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 8 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกัน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานการศึกษาพิเศษ  :  ดีเยี่ยม 
 

2. หลักฐานสนับสนุน : ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นตั้งใจ และเห็นความส าคัญของการจัด
การศึกษาระดับข้ันพื้นฐานการศึกษาพิเศษ จึงส่งเสริมสนับสนุน จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรส าหรับเด็ก
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม  ส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการศึกษา 9 ประเภท                        
ความพิการ (ฉบับปรับปรุง 2561) ที่เหมาะสมกับประเภทความพิการ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ผู้ปกครองของผู้เรียนและบริบทของท้องถิ่น จัดครูให้เพียงพอกับห้องเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับ                         
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จากโครงการคูปองพัฒนาครู การอบรมอ่ืนที่จัดโดยหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานอ่ืน  คิดเป็นร้อยละ 100 ส่งเสริมการท า PLC ส่งเสริมการเข้าร่วมเป็นวิทยากรร่วมกับส านักงานเขต
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาพะเยา เขต 1  , 2  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ให้มีความปลอดภัยและเพียงพอ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกห้องเรียนโดยค านึงถึงความปลอดภัย   มีบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้                     
โดยจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์   และมีคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ส าหรับใช้จัดประสบการณ์                
ในห้องเรียน เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์    มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย                  
มีส่วนร่วม   
           ครูมีความรู้และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพราะครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  โดยเข้ารับการอบรมตามโครงการคูปองครู  ผ่านการอบรมจากหน่วยงานอ่ืน ๆ                          
และต้นสังกัด ตามความสนใจ มีการศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ สามารถน าความรู้ และทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนา  ปรับปรุง การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  และใช้กระบวนการ  PLC  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ปัญหาของผู้เรียน จัดท าวิจัย                   
ในชั้นเรียนและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายสอดล้องตามความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีความพร้อมทั้งในสาธารณูปโภคและอุปกรณ์การเรียนการสอน  สื่อ 
เทคโนโลยี  มีความพร้อมด้านระบบสัญญาณ Internet สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ทุกห้องเรียน                     
มีเครื่องคอมพิวเตอร์  ทีวี อุปกรณ์เพียงพอกับผู้เรียน  จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด มีบรรยากาศร่มรื่น                   
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ภายในห้องเรียนมีการจัดห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้               
ที่หลากหลาย เช่น ห้องกายภาพบ าบัด  ห้องธาราบ าบัด  ห้องกิจกรรมบ าบัด ห้องจิตวิทยาคลินิก ห้องแก้ไข    
การพูด โรงฝึกอาชาบ าบัด สนามกระตุ้นประสาทสัมผัส ศาลาธรรมอเนกประสงค์ ห้องประชุม ห้องประชุม                
E-Classroom ห้องอินเทอร์เนตชุมชน สนามหญ้าเทียม สวนกระตุ้นพัฒนาการคนพิการและส่งเสริมการออก
ก าลังกายชุมชน ห้องสไลเดอร์บอล ห้องสมุด บ้านทักษะชีวิต สนามฟุตบอล กว๊านพะยา วัดศรีโคมค า วัดเจดีย์
งาม วัดลี ปางช้างเผือกจังหวัดเชียงราย วัดร่องขุ่น  ไร่บุญรอด ตลาดน้ าอโยธยา  วัดใหญ่ไชยมงคล  พระราชวัง
บางปะอิน สวนสนุกดรีมเวอร์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า   บางแสน สวนนกชัยนาทและบึงบอระเพ็ด  ซ่ึงช่วยกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความสนใจ ได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม



ก 
 
ศักยภาพและความสามารถรายบุคคล   ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงใช้การมีส่วนร่วมเข้ามาใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษารวมถึงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายส่งผลให้การพัฒนา ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล(IEP)หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว(IFSP) ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 92 
ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ ร้อยละ 100 หรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 3.92  หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลผ่าน
เกณฑ์  คิดเป็นร้อยละ 86.76  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ได้แก่ ร่าเริง 
แจ่มใส มีความสุข และมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน  ช่วยเหลือตนเองตามระดับความสามารถของแต่ละ
บุคคล  สนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวโดยการเล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ สื่อสารด้วยภาษาหรือ
วิธีการอ่ืนได้  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ ซึ่งมีผลการประเมินผ่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้เรียน
มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพของผู้เรียน     แต่ละบุคคล  คิดเป็นร้อยละ 99.50 
   
แผนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เพิ่มข้ึน 

แผนพัฒนำที่  1  จั ดกิจกรรมตามหลักสู ตรสถานศึกษาอย่ างต่อ เนื่ องและหลากหลาย                                  
ตามความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ทั้งกิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล  

แผนพัฒนำที่  2 ระดมทรัพยากรเ พ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้ เรียน พัฒนาอาคารสถานที่                                    
และแหล่งเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของเด็กเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมของผู้เรียน 

แผนพัฒนำที่  3 จัดอบรมให้ครูด้านการท างานวิจัยในเรื่องนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพ                         
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ให้ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน                   
อย่างสมดุล เต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  มีการติดตามและประเมินผล  พัฒนาการเด็กอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง   

แผนพัฒนำที่ 4 จัดกิจกรรมเพ่ือมุ่งเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ก าหนด 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

 
1.  ข้อมูลทั่วไป 
 
ชื่อสถานศึกษา    ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา   
ที่อยู่   เลขที ่ 262  หมู่ที ่ 1 บ้านเจดีย์งาม  ต าบลท่าวังทอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา   

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ     

ชื่อผู้บริหาร  นายสุวิทย์  สุทาลา 
ได้รับการย้ายและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน  
พ.ศ.  2561  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  - ปี  6 เดือน 

โทรศัพท/์โทรสาร  054-412233    
E-mail    psecphayao@obec.go.th      
Website:http:// www.soonphayao.com 

 
2.  ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 1) ผู้บริหาร   จ านวน  1 คน 

2) ข้าราชการ   จ านวน 20 คน 
3) พนักงานราชการ  จ านวน  8 คน 
4) ครูอัตราจ้าง   จ านวน  2 คน 
5) พนักงานธุรการ  จ านวน  1 คน 
6) พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  จ านวน 22 คน 
7) จ้างเหมาบริการ  จ านวน  4 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:psecphayao@obec.go.th
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3.  ข้อมูลผู้เรียน 
      ผู้เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา  ประจ าปีการศึกษา  2561  รวมทั้งสิ้น จ านวน   
204  คน   (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) 
 

ที่ ประเภทควำมพิกำร 

จ ำนวน/คน 
(ที่รับบริกำร
ที่ ศูนย์ฯ) รวม 

จ ำนวน/คน 
(ที่รับบริกำร

ที่หน่วย
บริกำร) 

รวม 

จ ำนวน/คน 
(ที่รับบริกำร

ที่ บ้ำน) รวม 
รวม 

2กลุ่ม 

ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 

1 บุคคลที่มีความบกพร่องทาง 
การเห็น 

- 1 1 1 - 1 - 2 2 2 

2 บุคคลที่มีความบกพร่องทาง 
การได้ยิน 

- 1 1 - - - 1 - 1 3 

3 บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา 

7 3 10 19 11 30 11 7 18 24 

4 บุคคลที่มีความบกพร่องทางรา่งกาย
หรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว 

8 1 9 10 2 12 6 14 20 26 

5 บุคคลที่มีความบกพร่องทาง 
การเรียนรู ้

- - - - - - 1 - 1 1 

6 บุคคลที่มีความบกพร่องทาง 
การพูดและภาษา 

- - - - - - - - - - 

7 บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
พฤติกรรมและอารมณ์ 

- - - 1 - 1 - - - - 

8 บุคคลออทิสติก 17  20 7 1 8 3 3 6 25 
9 บุคคลพิการซ้อน 6 3 9 11 11 22 15 17 32 43 

รวม 38 12 50 49 25 74 37 43 80 204 
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ส่วนที่ 2 
รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
มำตรฐำนที ่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
ระดับคุณภำพ  :  ยอดเยี่ยม 
 
1. วิธีกำรพัฒนำ 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา  มีการด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา                   
ที่ครอบคลุมทุกประเภทความพิการ  ผ่านกระบวนการวิเคราะห์หลักสูตรตามความต้องการจ าเป็นส าหรับ
ผู้เรียนแต่ละประเภทความพิการ ความต้องการของผู้ปกครองและบริบทของท้องถิ่น  มีผลการพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP )หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน                   
ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)  และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว (IFSP)  โดยผู้เรียนในช่วงอายุ 0-6 ปี  เน้นพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  
ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา ทักษะทางสังคม                       
ทักษะทางสติปัญญาหรือเตรียมความพร้อมทางวิชาการ และผู้เรียนอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป จะจัดกิจกรรม                     
เพ่ือพัฒนากลุ่มทักษะการด ารงชีวิตเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข                       
และทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีผู้เรียนที่แบ่งตามประเภท
ความพิการ 9 ประเภทความพิการ  มีการแบ่งระบบการให้บริการผู้เรียนเป็นสามส่วน คือ  1. การให้บริการ
ผู้เรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  มีจ านวนผู้เรียน 50 คน  2. การให้บริการผู้เรียนที่หน่วย
บริการ มีจ านวนผู้เรียน 80 คน 3. การให้บริการผู้เรียนที่บ้าน มีจ านวนผู้เรียน 74 คน รวมมีผู้เรียนจ านวน 
ทั้งสิ้น 204 คน  
  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรม                
วันสงกรานต์  กิจกรรมวันมาฆบูชา กิจกรรมวันไหว้ครู   กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมวันสงกรานต์
กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว มหาวชิราลงกรณ์ 
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่–
วันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น  และยังจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ปางช้าง                      
วัดร่องขุ่น ไร่สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย กิจกรรมการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปะวิชาการ                    
และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดพะเยา มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ                    
ที่ส่งเสริมความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อภายในและภายนอก อาทิเช่น  กิจกรรมบ าบัด  
กายภาพบ าบัด  จิตวิทยาคลินิก  แก้ไขการพูด  อาชาบ าบัด  ศิลปะบ าบัด  อาชีพบ าบัด ธาราบ าบัด                        
โดยมีครูผู้สอนประจ าแต่ละกิจกรรม  และการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ  หรือ                 
การด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เช่น โรงเรียนเฉพาะความพิการ  โรงเรียนเรียนร่วม  
กศน. ส่งต่อประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง ฯลฯ  มีการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
  ทั้งนี้มโีครงการที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการบรรลุตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP)  และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ( IFSP)  จัดท าโครงการบริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (EI)  และเตรียมความพร้อม  โครงการส่งเสริม สนับสนุนงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
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โครงการส่งเสริม สนับสนุนงานบริการช่วยเหลือและฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน   
โครงการสนับสนุนพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ   โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ โดยใช้
กิจกรรมอาชาบ าบัด โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพแก่เด็กพิการ โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเ รียนรู้                        
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โครงการส่งเสริมงานอนามัย  
โครงการส่งเสริมงานโภชนาการเพ่ือเด็กพิการ  เป็นต้น 
  
2. ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
  ผลการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตามที่
ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) 
ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตามที่ระบุไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP)  อาทิเช่น  
ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน  ทักษะการรับรู้
และแสดงออกทางภาษา  ทักษะทางสังคม ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ              
ทักษะที่จ าเป็นเฉพาะความพิการ  กลุ่มทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน  กลุ่มทักษะวิชาการเพ่ือการด ารงชีวิต  
กลุ่มทักษะส่วนบุคคลและสังคม  กลุ่มทักษะการท างานและอาชีพ 
  ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือ การส่งต่อ 
(Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล อาทิเช่น การบริการช่วงเชื่อมต่อภายใน กิจกรรมบ าบัด  กายภาพบ าบัด  ธาราบ าบัด  อาชาบ าบัด  
ดนตรีบ าบัด  ศิลปะบ าบัด  จิตวิทยาคลินิก การแก้ไขการพูด  อาชีพบ าบัด   และการบริการช่วงเชื่อมต่อ
ภายนอก   ได้แก่  โรงพยาบาล   โรงเรียนเฉพาะความพิการ  โรงเรียนเรียนร่วม เป็นต้น 
  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  
จริยธรรม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม อาทิเช่น ท าให้
ผู้ เ รี ยนมี คุณลั กษณะอัน พึงประสงค์ที่ ส ถานศึ กษาก าหนดต่ อ  ได้ แก่  ร่ า เ ริ งแจ่ ม ใส  มี ความสุ ข                            
และมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน  ช่วยเหลือตนเองตามระดับความสามารถของแต่ละบุคคล  สนใจต่อ       
การเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวโดยการเล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ สื่อสารด้วยภาษาหรือวิธีการอ่ืนได้                     
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ  
 ผู้ เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพของผู้ เรียนแต่ละบุคคล                      
ผู้เรียนแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณี 
รวมทั้งภูมิปัญญาไทยตามศักยภาพของผู้ เรียนแต่ละบุคคล อาทิเช่น ผู้ เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรม                      
ตามประเพณีวัฒนธรรมไทย  แสงความชื่นชม ความภาคภูมิใจ อนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไ ทย                        
ใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารกับบุคคลที่ใกล้ชิดได้ และแสดงการทั้งทายโดยการไหว้ได้อย่างเหมาะสม  นอกจากนี้  
ยังส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับชาติจากกการร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 และรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาเปตอง ทีมชาย 3 คน                   
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (การศึกษาพิเศษ) สพฐ.เกมส์ ณ สนามกีฬาหัวหมาก กรุงเทพมหานคร 
 
3. ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนกำรประเมินตนเอง 

 3.1 รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 
 3.2 ผู้เรียนมีพัฒนาการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)  และแผนการให้บริการ 

ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) มีผลการเรียนระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 92 
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3.3 ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ ร้อยละ 100 หรือการส่งต่อเข้าสู่ 
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 3.92  หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคลผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 86.76 

     3.4  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 
     3.5 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล      

คิดเป็นร้อยละ 99.50 
 
4. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ 

จุดเด่น 
ผู้เรียนมีพัฒนาการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ซึ่งจัดท าโดยคณะกรรมการจัดท า 

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร   ครูผู้สอน  ผู้ปกครอง และนักสหวิชาชีพ                      
มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน  และยังมีการบริการโดยครอบครัวและชุมชน (IFSP) ทั้งด้านการแพทย์                      
ด้านการสวัสดิการทางสังคม านอาชีพ  ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
หลากหลาย ในกรณีทีผู่้เรียนมีพัฒนาการพร้อมที่จะส่งต่อภายนอก มีสถานศึกษาที่สามารถส่งต่อได้หลากหลาย
สังกัด อาทิเช่น  โรงเรียนเฉพาะความพิการ  โรงเรียนเรียนร่วม  กศน. ส่งต่อประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง ฯลฯ 

จุดที่ควรพัฒนำ 
-  จัดกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายมากข้ึน เช่น การนวดแผนไทย บริการเสริมวิชาการ 
-  ด้านการเตรียมความพร้อมในการด ารงชีวิตในสังคม 
-  การท าความสะอาดร่างกาย อาทิ  การแปรงฟันหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ 
-  การมีระเบียบวินัย  ในกิจกรรมหน่วยการเรียนที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
-  ให้ผู้เรียนได้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการบ่อย ๆ 
-  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น 
-  เน้นการบ าบัดฟื้นฟูที่หลากหลาย 
-  เน้นระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มากข้ึน 
 

มำตรฐำนที ่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ระดับคุณภำพ  :  ยอดเยี่ยม 
 
1. วิธีกำรพัฒนำ 

การบริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา เน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารโดยการ                   
น า PDCA วงจรคุณภาพ มาประยุกต์ใช้ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มบริหารวิชาการ                         
กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารงานบุคคล  มีการนิเทศก ากับ ติดตามการด าเนินงาน
ทุกไตรมาส  
               มีกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการ ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่าง                 
รอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ด าเนินการพัฒนา  
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้  รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้      



6 
 

           การจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  มีการจัดท าแผนพัฒนา                             
การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560-2564  และมีการทบทวนแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี2560-2564                           
(ฉบับปรับปรุง 30 พฤศจิกายน 2561)  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561  มีการประเมินและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา  โดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมพัฒนา
หลักสูตร  เช่น  ผู้ปกครองผู้เรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  มีการจัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับจ านวน
ของผู้เรียนที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  โดยจัดให้มีครูผู้สอน  พนักงานราชการ
และพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ให้บริการเตรียมความพร้อมภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา และหน่วย
บริการประจ าอ าเภอ ดังนี้ ระดับเตรียมความพร้อม จ านวน  15  คน และครูสอนกิจกรรมเสริมทักษะ จ านวน 
5 คน  ได้แก่  ครูสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ จ านวน  4  คน  ครูกายภาพบ าบัด จ านวน   2  คน ครูจิตวิทยา
คลินิก  จ านวน 1 คน ครูอาชาบ าบัด จ านวน 1 คน ครูแก้ไขการพูด จ านวน 1 คน ครูดนตรีบ าบัด/ศิลปะบ าบัด  
จ านวน 1 คน   ครูที่มีประสบการณ์การสอนเด็กพิเศษ จ านวน 5 คน  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จ านวน  5  คน                           
และจัดครูให้บริการที่หน่วยบริการประจ าอ าเภอ จ านวน 6 หน่วย และอีก 1 อ าเภอ เพ่ือให้บริการผู้เรียน                   
ในหน่วยบริการ และผู้เรียนตามบ้าน ประกอบด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการ
อ าเภอดอกค าใต้   ครู จ านวน 2 คน พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จ านวน 2 คน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
หน่วยบริการห้วยแก้ว ครู จ านวน 2 คน พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จ านวน 2 คน  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา หน่วยบริการจุน ครู จ านวน 2 คน พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จ านวน 2 คน  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา หน่วยบริการอ าเภอปง ครู จ านวน 2 คน พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จ านวน 3 คน ศูนย์การศึกษาพิเศษ                       
ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการอ าเภอแม่ใจ ครู จ านวน 1 คน พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จ านวน 2 คน หน่วยบริการ
อ าเภอภูซาง ครู จ านวน 2 คน พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จ านวน 2 คน และอ าเภอเมือง  ครู จ านวน 1 คน                          
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จ านวน 1 คน มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการเด็กพิเศษที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา  โดยจัดให้ครูสอนตรงสาขาวิชา                
และมีความถนัด  ความสนใจ  ความต้องการของครูผู้สอนทุกปีการศึกษา  และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้                  
ทางวิชาชีพ  โดยมีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมประชุมประจ าเดือนทุกเดือน  มีการจัด
สภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย  เช่น  ห้องกายภาพบ าบัด  ห้องธาราบ าบัด  ห้องกิจกรรมบ าบัด โรงอาชาบ าบัด 
สนามกระตุ้นประสาทสัมผัส  ศาลาธรรมอเนกประสงค์  ห้องประชุม ห้องประชุม E-Classroom                                
ห้องอินเทอร์เนตชุมชน สนามหญ้าเทียม สวนกระตุ้นพัฒนาการคนพิการและส่งเสริมการออกก าลังกายชุมชน 
ห้องสไลเดอร์บอล ห้องสมุด บ้านทักษะชีวิต ห้องแก้ไขการพูด ห้องจิตวิทยาคลีนิค สนามฟุตบอล กว๊านพะยา 
วัดศรีโคมค า วัดเจดีย์งาม วัดลี ปางช้างเผือกจังหวัดเชียงราย วัดร่องขุ่น  ไร่บุญรอด ตลาดน้ าอโยธยา                       
วัดใหญ่ไชยมงคล  พระราชวังบางปะอิน สวนสนุกดรีมเวอร์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าบางแสน สวนนกชัยนาท                       
และ บึงบอระเพ็ด ซ่ึงช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความสนใจ  ได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย                       
และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและความสามารถรายบุคคล   มีสื่อเพ่ือการเรียนรู้                        
อย่างเพียงพอหลากหลาย  โดยมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อสื่อที่ส่งเสริมพัฒนาการผู้ เรียน                         
อย่างเพียงพอ   มีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ  และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการให้บริการ
ผู้เรียนอย่างทั่วถึง  โดยจัดให้มีมุมคอมพิวเตอร์และทีวีที่เชื่อมต่ออินเทอร์เนตในทุกห้องเรียน  มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง มีการชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม                    
จนเป็นแบบอย่างท่ีดีและได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
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2.ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  มีแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี2560-2564                       
(ฉบับปรับปรุง 30 พฤศจิกายน 2561)  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561  มีหลักสูตรสถานที่สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา   โดยออกแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เหมาะสมตามศักยภาพและความต้องการ
จ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชนและท้องถิ่น  จัดครูเหมาะสมกับ
ภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาพิเศษหรือผ่านการอบรมการด้านการศึกษาพิเศษหรือมี
ประสบการณ์การสอนด้านการศึกษาพิเศษอย่างพอเพียงกับห้องเรียน  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  มีทักษะในการให้บริการเฉพาะบุคคล                     
ตามความต้องการของผู้เรียนและการประเมินพัฒนาการผู้เรียน  ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัด
กิจกรรม  มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน  และครอบครัว  
จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย   ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคลและกลุ่มเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ  มีมุมประสบการณ์หลากหลาย  มีสื่อการเรียนรู้  เช่น  ของเล่น  
หนังสือนิทาน  สื่อที่ครูผลิตขึ้น  สื่อเทคโนโลยี  สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้   อ านวยความสะดวก                                
และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  วัสดุ  และอุปกรณ์  เพ่ือสนับสนุนการให้บริการและพัฒนาครู                       
และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาพิเศษ  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา                     
ที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด  และด าเนินการตามแผน  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด า เนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี                                    
น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด   มีการก ากับติดตามการด าเนินกิจกรรม
โครงการทุกไตรมาส 
 
3.ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนกำรประเมินตนเอง 

     3.1 แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 30 พฤศจิกายน 2561) 
     3.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561   
     3.3  รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 
     3.4  หลักสูตรสถานศึกษา 
     3.5  รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ 
  

4.จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ 
จุดเด่น 
 ผู้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ผู้บริหาร    
มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มีการติดตามการด าเนินงานโครงการต่างๆ และมีความคิดริเริ่มและมีเจตคติที่ดีต่อการ
จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการบริหาร   
เชิงระบบ (PDCA) ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4  กลุ่มงาน  
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จุดควรพัฒนำ 
 1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  ควรให้มีการสนับสนุนมากยิ่งข้ึน 
 2.  การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 3.  การด าเนินการด้านระบบประกันคุณภาพภายในควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 
มำตรฐำนที ่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ระดับคุณภำพ  :  ยอดเยี่ยม 
 
1.กระบวนกำรพัฒนำ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา   มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้น
ผู้เรียนรายบุคคล จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยใช้หลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะ
แรกเริ่ม  ส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการศึกษา 9 ประเภทความพิการ (ฉบับปรับปรุง 2561 )  มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความ
ต้องการจ าเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคลโดยค านึงถึงความคาดหวังของผู้ปกครอง อีกท้ังผู้ปกครองยังมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม               
โดยผู้เรียนได้ร่วมสรุปผังความคิด (Mind Mapping) มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
โดยมีการจัดมุมประสบการณ์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน ตามลักษณะการเรียนรู้ของแต่ละประเภทความพิการ เช่น  
ห้องเรียนออทิสติกมีการแบ่งขอบเขตที่ชัดเจน ใช้สื่อรูปภาพ รูปแบบการจัดโต๊ะเรียน ให้เด็กได้เรียนรู้การท า
กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมรายบุคคล ห้องเรียนส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือ
สุขภาพ มีการจัดการเรียนการสอนและการใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบ าบัดเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ เรียน                           
โดยครูกายภาพบ าบัด ห้องเรียนพิการซ้อน มีข้ันตอนการจัดกิจกรรมที่เป็นแบบแผนเพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนในแต่ละวัน มีการจัดมุมประสบการณ์ที่หลากหลาย รูปแบบการจัดโต๊ะเรียนเพ่ือให้เด็กได้เรี ยนรู้
กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมรายบุคคลเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการคิดที่เป็นรูปธรรม รวมถึง                   
มีการใช้สื่อที่หลากหลาย เป็นต้น การให้บริการในห้องเรียนในหน่วยบริการประจ าอ าเภอ มีรูปแบบการบริหาร
จัดการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่มารับบริการในหน่วยบริการและการรับบริการที่บ้าน โดยค านึงถึง      
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูใช้เทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน อาทิเช่น เทคนิคการสอนแบบ
วิเคราะห์งาน  เทคนิคการชี้แนะ เทคนิคการให้รางวัลและการลงโทษ  เทคนิคการตะล่อมกล่อมเกลา เทคนิค
การสอนแบบ3R  การสื่อความหมายทดแทน (Augmentative and Alternative Communication; AAC)  
การสอนแบบ workbox system การสอนแบบทีช  การสอนแบบเพคส์  และการสอนตามแนววอลดอร์ฟ  
นอกจากนี้ครูผู้สอนมีการผลิตสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 
 
2.ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
 ครูมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)  
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว(IFSP)  จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษา  โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนรายบุคคลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล(IEP)   แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว(IFSP)  ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ได้มี
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีการบริหาร
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จัดการในชั้นเรียนเชิงบวก โดยใช้เทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนดังนี้เทคนิคการสอนแบบวิเคราะห์งาน  
เทคนิคการชี้แนะ เทคนิคการให้รางวัลและการลงโทษ  เทคนิคการตะล่อมกล่อมเกลา เทคนิคการสอนแบบ 3 
R การสื่อความหมายทดแทน (Augmentative and Alternative Communication; AAC)  การสอนแบบ 
workbox system การสอนแบบทีช  การสอนแบบเพคส์   และการสอนตามแนววอลดอร์ฟ  มีการจัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามประเภทความพิการ การจัดท า จัดหา สิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล น าสื่อภูมิปัญญา เทคโนโลยี และรายงานผลการใช้สื่อ มีการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม                       
ในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยได้จัดท าผังความคิด (Mind Mapping) หลังจากการร่วมกิจกรรม                        
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
 
3. ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนกำรประเมินตนเอง 

3.1 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
3.2 แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  (IFSP) 
3.3 แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
3.4 แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน (FCSP) 
3.5  หลักสูตรสถานศึกษา 
3.6  คู่มือการใช้สื่อ/รายงานการใช้สื่อ  

          3.7  งานวิจัยในชั้นเรยีน 
 
4. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ 
จุดเด่น 
 1. มีนักสหวิชาชีพที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละประเภทความพิการ  
 2. มีการจัดการเรียนการสอน และการจัดสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 3. มีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกท่ีหลากหลาย 
 4. เป็นสถานที่ให้ความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในจังหวัดพะเยา 
ให้แก่นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 
จุดควรพัฒนำ 
 1. มีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน  
 2. มีการวางแผนการจัดท าแผนการเปลี่ยนผ่าน ให้แก่ผู้เรียนที่มีความพร้อม และสามารถกลับไปใช้
ชีวิตในชุมชนได้อย่างมีความสุข 
 3. มีการวางแผนรูปแบบการให้บริการ  และด าเนินการจัดกิจกรรมตามแนวทางท่ีก าหนด 
 4. เน้นการสอนผู้เรียนรายบุคคล  และให้ผู้ปกครองน าไปต่อยอดที่บ้าน 
 5.จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการ 
 6.มีการนิเทศตดิตามอย่างสม่ าเสมอ 
 7.มีการน านวัตกรรมและสร้างนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 
 8.ส่งเสริมทักษะและความสามารถทางวิชาการในระดับประเทศให้มากข้ึน 
 


