
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

บทสรปุส ำหรบัผูบ้ริหำร 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกัน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ด าเนินการตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา   
พ. ศ. 2561 มีผลการด าเนินงานดังนี้  

1 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับข้ันพื้นฐาน การศึกษาพิเศษ : ยอดเยี่ยม  
2. หลักฐานสนับสนุน : ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นต้ังใจและเห็นความส าคัญของการจัด

การศึกษา ระดับข้ันพื้นฐาน การศึกษาพิเศษ จึงส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ส าหรับเด็กท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา พุทธศักราช ๒๕๖2                  
(ฉบับปรับปรุง) ท่ีเหมาะสมกับประเภทความพิการสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และบริบทของ
ท้องถิ่น จัดครูให้เพียงพอกับห้องเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท้ังการอบรมตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  การอบรมอื่นๆท่ีจัดโดยหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น คิดเป็นร้อยละ 100 ส่งเสริม
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูเข้าร่วมกิจกรรม   คิดเป็นร้อยละ 100  ส่งเสริมการเข้าร่วมเป็นวิทยากร
ร่วมกับส านักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาพะเยาเขต 1, 2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการมัธยมศึกษาเขต 36 
(เชียงราย-พะเยา) และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา        
จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ให้มีความปลอดภัย และเพียงพอ   สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกห้องเรียน โดยค านึงถึงความปลอดภัย มีบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้ 
โดยมีการจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ และมีคอมพิวเตอร์พร้อมติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต ส าหรับใช้จัดประสบการณ์ใน
ห้องเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ มีการบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

ครูมีความรู้และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน ท้ังนี้เพราะครูมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการพัฒนาตน 
อย่างต่อเนื่อง โดยเข้ารับการอบรมตามโครงการคูปองครู ผ่านการอบรมจากหน่วยงานอื่น ๆ และต้นสังกัดตาม
ความสนใจ มีการศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาส าหรับ ผู้เรียนท่ีมีความต้อ งการจ า เป็นพิ เศษ                        
สามารถน าความรู้  และทักษะท่ีได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและใช้กระบวนการ PLC ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแก้ปัญหาของผู้ เรียน จัดท าวิ จัย                     
ในช้ันเรียนและผลิตส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลายสอดคล้องตามความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล                
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  มีความพร้อมท้ังในการสาธารณูปโภคและอุปกรณ์การเรียน                      
การสอน ส่ือเทคโนโลยีมีความพร้อมด้านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนได้ทุกห้องเรียนมีคอมพิวเตอร์ Smart TV  อุปกรณ์เพียงพอต่อผู้เรียน  อีกท้ังจัดให้มีสภาพแวดล้อมท่ี
สะอาดมีบรรยากาศร่มรื่นท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน  มีการจัดห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มี
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เช่น ห้องกายภาพบ าบัด  ห้องธาราบ าบัด  ห้องกิจกรรมบ าบัด  ห้องจิตวิทยาคลินิก  
ห้องแก้ไขการพูด  โรงฝึกอาชาบ าบัด  สวนกระตุ้นประสาทสัมผัส ศาลาเอนกประสงค์ ห้องประชุม  ห้องประชุม                       
E-classroom ห้องอินเตอร์เน็ตชุมชน  สนามหญ้าเทียม สวนกระตุ้นพัฒนาการคนพิการและส่งเสริมการออก
ก าลังกายชุมชน ห้องสไลเดอร์บอล ห้องสมุด บ้านทักษะชีวิต สนามฟุตบอล  สวนธรรมชาติบ าบัด วัดศรีโคมค า  
วัดเจดีย์งาม  กว๊านพะเยา อนุสาวรีย์พ่อขุนง าเมือง ไร่ภูกลองฮิลล์ ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มี
ความสนใจได้ร่วมกิจกรรมท่ีหลากหลายและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และความสามารถ
รายบุคคล ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงใช้การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษารวมถึงการส่งเสริม
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย ส่งผลให้การพัฒนาตามศักยภาพ

ก 



ของผู้เรียนแต่ละบุคคลตามท่ีระบุไว้ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)  แผนการให้บริการเฉพาะ
ครอบครัว (IFSP) ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100  ผู้เรียนมีความสามารถเข้าสู่บริการช่วง
เช่ือมต่อ  คิดเป็นร้อยละ 100 หรือส่งต่อเข้าสู่ในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น  คิดเป็นร้อยละ 3.41 หรือการ
ท างาน หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลผ่านเกณฑ์  คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ ได้แก่  ผู้เรียนมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยเด็ก มีสุขภาพ
อนามัยและสุขนิสัยท่ีดี  มีกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ มี
สุขภาพจิตดีและมีความสุข  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรีและการเคล่ือนไหว ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และมีความรับผิดชอบ มีทักษะการช่วยเหลือตนเองและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  รักธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
และท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้ภาษาส่ือสารด้วยภาษาหรือวิธีการอื่น แสดงออกทางจิตใจ มีความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีความอยากรู้อยากเห็นต่อการเรียนรู้ได้เหมาะสมตาม
ความสามารถ มีทักษะการช่วยเหลือตนเองและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ตามศักยภาพ รักธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย ได้เหมาะสมตามความสามารถ  ซึ่งมีผลการประเมินในระดับผ่าน  คิด
เป็นร้อยละ 100 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

แผนกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให้เพิ่มขึ้น 
แผนพัฒนำที่ 1 จัดกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและหลากหลายตามความต้องการจ าเป็น
พิเศษเฉพาะบุคคล  เน้นการให้บริการผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
แผนพัฒนำที่ 2 จัดให้มีการพัฒนาเรื่องนวัตกรรมรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มให้เหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา 
แผนพัฒนำที่ 3 จัดใหม้ีการพัฒนาครูเพื่อสร้างนวตักรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนรายบุคคล
อย่างหลากหลาย   
แผนพัฒนำที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันและทักษะการ
ด ารงชีวิต เพื่อมุ่งเน้นให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้และไม่เป็นภาระต่อสังคม 
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รายงานการประเมินตนเองตนเองของสถานศึกษา  เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาท่ีสะท้อน                            
ผลการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายใน  (ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ        
พ.ศ.2561)  3  มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพผู้เรียน  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผลการวิเคราะห์จุดเด่น  จุดท่ีควร
พัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัด
การศึกษา ในรอบปีท่ีผ่านมา  เพื่อให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา  เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผน  ระบบ
ประเมินคุณภาพภายใน น าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน และรองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป    

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  ขอขอบคุณ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผู้ปกครอง  ชุมชน  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ทุกคน  
ท่ีให้ความร่วมมือและช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า จังหวัด พะเยา  
ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้อย่างดียิ่ง 

 

ลงช่ือ                         
(นายสุวิทย์  สุทาลา)                                

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
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สำรบญั 
 

เร่ือง หน้ำ 
บทสรุปผู้บริหาร ก 
ค าน า ค 
สารบัญ ง 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 1 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับข้ันพื้นฐานการศึกษาพิเศษ 3 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 3 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 7 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10 
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ส่วนที่ 1 
 

1.  ข้อมูลทั่วไป  
  
ช่ือสถานศึกษา     ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา    
ท่ีอยู่      เลขท่ี  262  หมู่ท่ี  1 บ้านเจดีย์งาม  ต าบลท่าวังทอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา    

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ      

ช่ือผู้บริหาร   นายสุวิทย์  สุทาลา ได้รับการย้ายและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง ต้ังแต่ วันท่ี 1    
เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  1 ปี  4 เดือน  

โทรศัพท์/โทรสาร   054-412233     
E-mail      psecphayao@obec.go.th      
Website:http://  www.soonphayao.com 
 
2.  ข้อมูลครูและบุคคลำกรทำงกำรศกึษำ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563) 
 

1) ผู้บริหาร    จ านวน  1  คน 
2) ข้าราชการ    จ านวน 21 คน 
3) พนักงานราชการ   จ านวน  8  คน 
4) ครูอัตราจ้าง    จ านวน  3  คน 
5) พนักงานธุรการ   จ านวน  1  คน 
6) พี่เล้ียงเด็กพิการ   จ านวน 22 คน 
7) จ้างเหมาบริการ   จ านวน  4  คน 
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3. ข้อมูลผู้เรยีน  
 ผู้เรยีนศนูยก์ำรศกึษำพิเศษประจ ำจังหวัดพะเยำ ประจ ำปกีำรศกึษำ 2562  รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 304 คน  (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563) 
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ส่วนที่ 2 

รำยงำนผลกำรประเมนิตนเองตำมมำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศกึษำ 
 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 

มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน 
 

ระดับคุณภำพ  :  ยอดเยี่ยม 
 

1.  วิธีกำรพัฒนำ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสอดคล้องและเป็นไปตาม
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีระบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยมีการ
ประชุมวางแผนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 1 เมษายน 
2562 ) และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 มีการวางแผนก าหนดกระบวนการพัฒนา  
คุณภาพของผู้เรียนท่ีหลากหลาย  มีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมให้
ผู้เรียนท่ีรับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ระดับเตรียมความพร้อม ให้มีพัฒนาการตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล(IEP)  และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ( IFSP) โดยจัดท าโครงการหลักสูตร
สถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน  โครงการพัฒนาระบบการรับนักเรียน ส ามะโนทะเบียนและทะเบียน
นักเรียน  โครงการบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI)  และเตรียมความพร้อม  โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน
เปล่ียนพ่อแม่เป็นครู   โครงการส่งเสริม สนับสนุนงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน งานบริการช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน โครงการพัฒนาและ
ฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง  โครงการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษา
พิเศษ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้เรียนและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้  โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
โครงการกระจายส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวง
อย่างมีคุณภาพ  โครงการผลิตส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  โครงการกีฬาและนันทนาการ 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยใช้กิจกรรมอาชาบ าบัด 
ครูผู้สอนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน คุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   โดยจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยวิธีการลงมือปฏิบัติ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล   มีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดยการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น
พิเศษทางการศึกษา หรือการบ าบัดฟื้นฟูของแต่ละบุคคล ใช้ความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร   
และนักสหวิชาชีพ  เพื่อก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละ
บุคคล ตลอดจนก าหนดส่ือ ส่ิงอ านวความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้เฉพาะ
บุคคลอย่างเป็นระบบและเป็นลายลักษณ์อักษร  จัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)  ซึ่งก าหนดแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ หรือการบ าบัดฟื้นฟู เป็นการเตรียมการสอน หรือการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้   หรือการบ าบัด
ฟื้นฟูไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
คุณภาพผู้เรียนภายใต้กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ซึ่งประกอบด้วย  
ผู้อ านวยสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้างานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และมีการประชุม
น าผลการนิเทศไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เมื่อส้ินปีการศึกษา   มีการประเมิน
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คุณภาพผู้เรียนโดยใช้เครื่องมืออย่างหลากหลายท่ีน่าเช่ือถือ ประกอบด้วย  แบบคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา 9 ประเภท  แบบประเมินความสามารถพื้นฐาน แบบประเมินทักษะด ารงชีวิต แบบวิเคราะห์
หลักสูตร  แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล แบบประเมินความสามารถของนักสหวิชาชีพ แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP)  และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
แบบบันทึกหลังสอน  แบบประเมินก่อน ระหว่าง หลังเรียนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล ( IIP) แผนการ
ให้บริการในระยะเปล่ียนผ่าน (ITP) แบบสรุปผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม แบบสรุป ประเมิน 
ทบทวนและปรับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 ท้ังนี้  ได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ กิจกรรมต่างท่ีหลากหลาย                       
และกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง อาทิเช่น กิจกรรมวันสงกรานต์  กิจกรรมวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันส่ิงแวดล้อมโลก  
กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา กิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 กิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชการท่ี ๙   กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
ผู้เรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา  กิจกรรมวันลอยกระทง  กิจกรรมการแข่งขันมหกรรม
ความสามารถทางศิลปะวิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดพิษณุโลก 
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่–วันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก กิจกรรมวันมาฆบูชา กิจกรรม
กีฬานันทนาการ กิจกรรมโยคะ กิจกรรมธรรมะสวัสดี กิจกรรมสปาร์เท้า กิจกรรมดนตรี กิจกรรมธรรมชาติ
บ าบัด และกิจกรรมกาดหมั้วครัวเช้า มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะท่ีส่งเสริมความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการ
ช่วงเช่ือมต่อเข้าสู่ภายในและภายนอก อาทิเช่น กิจกรรมบ าบัด กายภาพบ าบัด จิตวิทยาคลินิก แก้ไขการพูด 
อาชาบ าบัด ศิลปะบ าบัด อาชีพบ าบัด ธาราบ าบัด และการศึกษาพิเศษ โดยมีครูสอนประจ าแต่ละกิจกรรม              
มีห้องบริการแรกรับและส่งต่อ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น หรือการ
อาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคม ได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เช่น โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียน
เรียนรวม กศน. ส่งต่อประกอบอาชีพเล้ียงตนเอง มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล เป็นต้น นอกจากนี้  ผู้เรียนยัง
ได้พัฒนานวัตกรรมร่วมกับครูผู้สอน บุคลากร ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้  ได้แก่ โครงงาน
กาดหมั้วคัวเจ๊า ท้ังนี้ เนื่องจากผู้เรียนมีสภาพความพิการท่ีหลากหลายและรุนแรง จึงไม่สามารถท่ีจะพัฒนา
นวัตกรรมด้วยตนเองได้ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
2.  ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 

จากการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ดังนี้ 
2.1 ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ด้านการแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ  

ทักษะ ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว (IFSP)   มีผลการเรียนระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่  
ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน  ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา  
ทักษะทางสังคม ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ   ทักษะท่ีจ าเป็นเฉพาะความ
พิการ  กลุ่มทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน  กลุ่มทักษะวิชาการเพื่อการด ารงชีวิต  กลุ่มทักษะส่วนบุคคลและ
สังคม  กลุ่มทักษะการท างานและอาชีพ  

2.2 ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อ หรือส่งต่อเข้าสู่ระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น หรือ 
การอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล คิดเป็นร้อยละ 100 โดยแบ่งออกดังนี้ 
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       2.2.1 การบริการช่วงเช่ือมต่อภายใน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ให้บริการกิจกรรมบ าบัด   
กายภาพบ าบัด  ธาราบ าบัด  อาชาบ าบัด  ดนตรีบ าบัด  ศิลปะบ าบัด  จิตวิทยาคลินิก การแก้ไขการพูด   
อาชีพบ าบัด และการศึกษาพิเศษ 
 2.2.2 การบริการช่วงเช่ือมต่อภายนอก คิดเป็นร้อยละ 100  ได้แก่  โรงพยาบาลท้ังในและ 
นอกจังหวัดพะเยา  การด าเนินชีวิตในชุมชนและสังคม หรือการส่งต่อเข้าสู่ระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น  คิดเป็น 
ร้อยละ 3.42  ได้แก่โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่  โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล  โรงเรียน
อนุบาลภูกามยาว  โรงเรียนบ้านบุญเรือง โรงเรียนน่านปัญญานุกูล โรงเรียนบ้านสถาน โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นต้น  

2.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ ผู้เรียนมีร่างกายเจริญเติบโตตาม
วัยเด็ก มีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยท่ีดี   มีกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างเหมาะสม
ตามศักยภาพ   มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข   ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรีและการเคล่ือนไหว  
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมีความรับผิดชอบ  มีทักษะการช่วยเหลือตนเองและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง   รักธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย   อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ปฏิบัติ
ตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม และท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้    ใช้ภาษาส่ือสารด้วยภาษา หรือวิธีการอื่น    
แสดงออกทางจิตใจ มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  มีความอยากรู้
อยากเห็นต่อการเรียนรู้ได้เหมาะสมตามความสามารถ 
 2.4 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  คิดเป็น
ร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นดังนี้ 1)  ผู้เรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรมไทย 2) ผู้เรียนแสดงความ   
ช่ืนชม ความภาคภูมิใจ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย 3) ผู้เรียนใช้ภาษาท้องถิ่นในการส่ือสารกับบุคคลท่ี
ใกล้ชิดได้  4) ผู้เรียนแสดงการทักทายโดยการไหว้ได้อย่างเหมาะสม   
 นอกจากนี้ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับชาติจากการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มการศึกษา
พิเศษและการศึกษาสงเคราะห์) ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 (ภาคเหนือ)  ณ โรงเรียน
พิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง จ านวน 18 เหรียญ ระดับเหรียญเงิน 
จ านวน  5 เหรียญ  ระดับเหรียญทองแดง จ านวน  6 เหรียญ  และได้รับรางวัลเพื่อตอบสนองคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดในงานวันคนพิการสากล จังหวัดพะเยา ประจ าปี 2562 จ านวน  10 คน 
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3. ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนกำรประเมินตนเอง 
 3.1  แบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน 
 3.2  แผนการให้บริการในระยะเปล่ียนผ่าน (ITP) 
 3.3  เอกสารธุรการช้ันเรียน ได้แก่ แบบบันทึกการให้บริการ สมุดส่ือสาร แบบบันทึกสุขภาวะ                       
แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้  แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน แบบบันทึกการ
เข้าร่วมกิจกรรมทักษะสังคม ประกอบด้วยกิจกรรมดนตรีบ าบัด กิจกรรมสปาร์เท้าและนวดแผนไทย กิจกรรม
นันทนาการและโยคะ กิจกรรมธรรมชาติและศิลปะบ าบัด กิจกรรมกาดหมั้วคัวเจ๊า กิจกรรมธรรมะสวัสดี 

3.4 แบบบันทึกการจัดกิจกรรมบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ 
3.5 แบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมเสริมทักษะ 
3.6 แฟ้มสะสมผลงานผู้เรียน 

 3.7 เกียรติบัตรผู้เรียน 
3.8 รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 
3.9 รูปภาพการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2562 
3.10 แบบเก็บมาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน  
 

4. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
 จุดเด่น 
 1.  ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับชาติ คิดเป็นร้อยละ 16.77 ของผู้เรียนท่ีรับบริการรูปแบบไป - กลับใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา และหน่วยบริการ 

2.  ผู้เรียนมีพัฒนาการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.  ผู้เรียนได้รับรางวัลเพื่อตอบสนองคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดในงานวัน
คนพิการสากล จังหวัดพะเยา ประจ าปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 3.80 ของผู้เรียน 
 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
 1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันและทักษะการด ารงชีวิตมากขึ้น 
 2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมทางสังคมและแสดงออกถึงศักยภาพในสังคมเพิ่มมากขึ้น 
 3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมด้วยตนเองหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องมากขึ้น 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 

ระดับคุณภำพ  :  ยอดเยี่ยม 
 

1.  วิธีกำรพัฒนำ 
การบริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา บริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วมพัฒนาโดยใช้ 

วงจรคุณภาพ PDCA ร่วมกับรูปแบบบริหารทางด้านวิชาการ โดยใช้ DOKKAEW Model (ดอกแก้ว โมเดล) 
เพื่อให้การจัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 
D - Desired Characteristics หมายถึง การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 12 
ข้อ ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา  O = Objectification หมายถึง เลือกใช้ส่ือการสอน เทคโนโลยีส่ิง
อ านวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาท่ีตรงกับความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะ
บุคคล โดยการเรียนรู้จากส่ือท่ีเป็นรูปธรรม ให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์จริงท่ีเช่ือมโยงในชีวิตประจ าวัน รวมทั้ง
การใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมีในท้องถิ่น มาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้   K = Knowledge Sharing 
หมายถึง ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
บุคลากรท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมกับครอบครัว คณะสหวิชาชีพ สถานศึกษา 
ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาผู้เรียน K = Knowing หมายถึง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรอบรู้และทักษะ
ในทุกด้าน ได้แก่ ทักษะพื้นฐาน ทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการ และทักษะการด ารงชีวิต พัฒนาเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษโดยองค์รวมด้วยรูปแบบและกระบวนการท่ีหลากหลายผ่านกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย
และพัฒนาการ A = Active Learning หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ครอบคลุม E = Environment หมายถึง  
จัดสภาพแวดล้อมท้ังภายใน  และภายนอกห้องเรียนท่ีมีความหมายต่อการเรียนรู้อย่างรอบด้าน   
และ W = Willingness หมายถึง ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีความมุ่งมั่นต้ังใจพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  มาประยุกต์ใช้ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานท้ัง 4 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่ม
บริหารวิชาการ   กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารท่ัวไป และกลุ่มบริหารงานบุคคล  มีการนิเทศก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานทุกไตรมาส  มีกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  มีการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการ ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน         
ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
ด าเนินการพัฒนา  ครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้  รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อต่อ 
การจัดการเรียนรู้      

 การจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัด 
การศึกษา ปีการศึกษา 2560-2564  และมีการทบทวนแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี2560-2564                           
(ฉบับปรับปรุง 1 เมษายน 2562)  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา  โดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมพัฒนาหลักสูตร  
เช่น  ผู้ปกครองผู้เรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง มีการจัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
จ านวนของผู้เรียนท่ีมารับบริการท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  โดยจัดให้มีครูผู้สอน   
พนักงานราชการและพี่เล้ียงเด็กพิการ ให้บริการเตรียมความพร้อมภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา และหน่วยบริการประจ าอ าเภอ ดังนี้ ระดับเตรียมความพร้อม จ านวน  11  คน และครูสอนกิจกรรมเสริม
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ทักษะ จ านวน 7 คน  ได้แก่  ครูสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ จ านวน  5  คน  ครูกายภาพบ าบัด จ านวน   2  คน 
ครูกิจกรรมบ าบัด 1 คน ครูจิตวิทยาคลินิก  จ านวน 1 คน ครูอาชาบ าบัด จ านวน 1 คน ครูแก้ไขการพูด จ านวน 
1 คน ครูงานอาชีพ/ศิลปะบ าบัด  จ านวน 1 คน  ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนเด็กพิเศษ จ านวน 6 คน  พี่เล้ียง
เด็กพิการ จ านวน  7  คน และจัดครูให้บริการท่ีหน่วยบริการประจ าอ าเภอ จ านวน 6 หน่วย เพื่อให้บริการผู้เรียน
ในหน่วยบริการ และผู้เรียนตามบ้าน ประกอบด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการอ าเภอ
ดอกค าใต้   ครู จ านวน 2 คน พี่เล้ียงเด็กพิการ จ านวน 2 คน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วย
บริการห้วยแก้ว ครู จ านวน 1 คน   พี่เล้ียงเด็กพิการ จ านวน 2 คน  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
หน่วยบริการจุน ครู จ านวน 1 คน  พี่เล้ียงเด็กพิการ จ านวน 2 คน  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
หน่วยบริการอ าเภอปง ครู จ านวน 1 คน พี่เล้ียงเด็กพิการ จ านวน 2 คน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา หน่วยบริการอ าเภอแม่ใจ  ครู จ านวน 1 คน พี่เล้ียงเด็กพิการ จ านวน 2 คน หน่วยบริการอ าเภอ 
ภูซาง ครู จ านวน 1 คน พี่เล้ียงเด็กพิการ จ านวน 2 คน และจัดครูให้บริการผู้เรียนท่ีบ้าน  ครูกายภาพบ าบัด 
จ านวน 4 คน พี่เล้ียงเด็กพิการ จ านวน 2 คน มีการส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญในการให้บริการเด็กพิเศษท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา  โดยจัดให้ครูสอนตรงสาขาวิชา
และมีความถนัด  ความสนใจ  ความต้องการของครูผู้สอนทุกปีการศึกษา  และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) โดยมีการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกิจกรรมประชุมประจ าเดือนทุกเดือน  มีการจัดสภาพแวดล้อม
อย่างปลอดภัย  เช่น  สนามเด็กเล่นกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิการ  สวนธรรมชาติบ าบัด ห้องกายภาพบ าบัด   
ห้องธาราบ าบัด  ห้องกิจกรรมบ าบัด   โรงอาชาบ าบัด สนามกระตุ้นประสาทสัมผัส    ศาลาธรรมอเนกประสงค์ 
ห้องประชุมดอกแก้ว  ห้องนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ห้องให้บริการเครือข่ายผู้เรียนท่ีบ้าน   
สนามหญ้าเทียม สวนกระตุ้นพัฒนาการคนพิการและส่งเสริมการออกก าลังกายชุมชน  ห้องสไลเดอร์บอล 
ห้องสมุด บ้านทักษะด ารงชีวิต ห้องแก้ไขการพูด ห้องจิตวิทยาคลินิค สนามฟุตบอล   กว๊านพะยา วัดศรีโคมค า  
วัดเจดีย์งาม วัดป่าแดงบุญนาก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ไร่องุ่นภูกลองฮิลล์ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุน 
ง าเมือง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล  ศูนย์การค้าท้อป
พลาซ่า สาขาพะเยา ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความสนใจ ได้ร่วมกิจกรรมท่ีหลากหลาย    
และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและความสามารถรายบุคคล  มีส่ือเพื่อการเรียนรู้ 
อย่างเพียงพอหลากหลาย  โดยมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อส่ือท่ีส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนอย่างเพียงพอ   
มีการให้บริการ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  และส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้เรียนอย่างท่ัวถึง  โดยจัด
ให้มีมุมคอมพิวเตอร์ และ SMART TV ท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตในทุกห้องบริการ  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและต่อเนื่อง มีการช้ีแนะระหว่างการปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ซึ่งมีระดับความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  คิดเป็นร้อยละ 91 ข้ึนไป โดยมีค่าความส าเร็จ 
สูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด  จนเป็นแบบอย่างท่ีดีและได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้า 
มาศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์  ท้ังนี้ได้มีการนิเทศ ก ากับติดตามโดยคณะกรรมการนิเทศ ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่ม และหัวหน้างานอย่างเป็นระบบ  มีการน าผลการนิเทศ ผลการปฏิบัติงาน 
มาสรุป ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาอย่างต่อเนื่องเมื่อส้ินปีการศึกษา 
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2.  ผลกำรพัฒนำ 

1.  จากการก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า“ภายใน ปี พ.ศ.2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ผู้เรียนมีพัฒนาการดี  มีคุณธรรม  และด ารงชีวิตอย่างมีความสุข” ซึ่งน ามาสู่การ
ก าหนดพันธกิจและเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง               
๑ เมษายน 2562)  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  อย่างชัดเจน สามารถน ามาปฏิบัติได้จริง               
โดยมีผลของการด าเนินงานตามโครงการ จ านวน 50 โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 100  
ส่งผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยการน าวงจรคุณภาพ 
 (PDCA) มาใช้ในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการท้ังในส่วนการวางแผน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน า
แผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียน  สร้างการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัล
ผู้สนับสนุนงานด้านคนพิการจังหวัดพะเยา จากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในวันงานคนพิการสากล ประจ าปี
การศึกษา 2562 ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ ครั้งท่ี 9 ปี
การศึกษา 2562  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
OBEC AWARDS การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ ครั้งท่ี 9 ปีการศึกษา 2562   ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน ครูผู้สอน และเกียรติบัตรการน าเสนอผลงานวิชาการ ระดับชาติ ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งท่ี 8 ระหว่างวันท่ี  20-21  สิงหาคม  2562  ณ  โรงแรมกานต์มณี  
พาเลซ  กรุงเทพฯ  
 3.  มีรูปแบบบริหารทางด้านวิชาการ โดยใช้ DOKKAEW Model (ดอกแก้ว โมเดล) ส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถพึ่งตนเองได้ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

4. ครูและบุคลากรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) คิดเป็น    
ร้อยละ 100 สามารถแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) รายงานการปฏิบัติงาน SAR ครูและบุคลากร 

5.  มีแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่ผู้เรียน มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการ 
เรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน และเป็นนวัตกรรมท่ีเป็นแบบอย่างด้านการศึกษาพิเศษได้  

6.  มีข้อมูลและสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน สามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่าง 
สะดวกรวดเร็ว ท้ังในรูปแบบของ ICT  และรูปแบบของรูปเล่มเอกสาร 

 
3. ข้อมูล  หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนกำรประเมินตนเอง  

1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา (ฉบับปรับปรุง 1 เมษายน 2562)  

2. แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 
3. รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
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4. รายงานการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
2562 ตามไตรมาส 

5. รายงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  ด้านวิชาการ การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ ครั้งท่ี 9  ปีการศึกษา 
2562 

6. แบบบันทึกชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
7. แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) 
8. รายงานการปฏิบัติงาน 
9. สารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 และ ประจ าปีการศึกษา 2563 
10. สรุปรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ 
11. ระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษ 
12. เกียรติบัตร 

 
4. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

 จุดเด่น  
ผู้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจ าจังหวัดพะเยา มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มีการติดตามการด าเนินโครงการต่างๆ และมีความคิดริเริ่ม และ
มีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ในการบริหารจัดสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน โดยใช้วงจร
คุณภาพ PDCA ครอบคลุมภารกิจท้ัง 4 งาน  และมีการนิเทศ ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง และชัดเจน  
มีการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน  

 จุดที่ควรพัฒนำ    
1.  ควรมีการนิเทศติดตามการด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
2.  ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา และสร้างเครือข่ายการศึกษา 

ให้มากขึ้น 
3.  ควรพัฒนาเรื่องนวัตกรรมรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มให้เหมาะสมกับบริบทของ

สถานศึกษา และพัฒนารูปแบบการบริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ท่ีมีประสิทธิภาพ 
4.  ควรมีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษาพิเศษท้ังในและต่างประเทศ 

ให้มากขึ้น 
 
มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ระดับคุณภำพ  :  ยอดเยี่ยม 
 

1.  วิธีกำรพัฒนำ 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีระบบ โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล ( IEP ) ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง) มีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ( IEP ) 
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แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ( IFSP ) แผนการสอนเฉพาะบุคคล ( IIP ) มีบริการเสริมหลักสูตร
ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรจากนักสหวิชาชีพ ได้แก่ กิจกรรมบ าบัด กายภาพบ าบัด แก้ไขการพูด อาชาบ าบัด 
บริการเทคโนโลยี อาชีพบ าบัด ศิลปะบ าบัด และการศึกษาพิเศษด้วยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย  
มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จ านวน 12 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 48 กิจกรรม สอดคล้องกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีรูปแบบและแนวทางในการจัดกิจกรรมทักษะสังคม 
ได้แก่ กิจกรรมดนตรีบ าบัด กิจกรรมสปาร์เท้าและนวดแผนไทย กิจกรรมนันทนาการและโยคะ กิจกรรม
ธรรมชาติและศิลปะบ าบัด กิจกรรมกาดหมั้วคัวเจ๊า กิจกรรมธรรมะสวัสดี มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลากหลาย 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงเมื่อจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแล้วครูให้ผู้เรียนได้จัดท าแผนผังความคิด (Mind Mapping) เช่ือมโยงเหตุการณ์ สถานการณ์ 
และชีวิตประจ าวันของผู้เรียน ท้ังนี้ได้น าผู้ปกครอง ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมให้กับผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนได้รับการฝึกให้มีทักษะ และการแสดงความ
คิดเห็นตามศักยภาพ และประเภทของความพิการ  ท้ังนี้ครูได้ใช้ ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยขอสนับสนุนส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ตามกฎกระทรวง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน รวมถึงการพัฒนา ส่งเสริมให้ครู  
และบุคลากรทุกคนรับการอบรมเรื่องการผลิตส่ือ เทคนิคการน าส่ือไปใช้กับผู้เรียน และก าหนดให้ครู 
และบุคลากรทุกคนผลิตส่ือตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล อย่างน้อยปีการศึกษาละ 4 ช้ิน เพื่ อใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ส่ือตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) ส่ือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และส่ือเทคโนโลยี เป็นต้น ครูมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ เช่น ระบบสารสนเทศ
ส าหรับการศึกษาพิเศษ (SET) เพื่อน ามาวางแผนในการให้บริการผู้เรียนเป็นรายบุคคล น าแอพพลิเคช่ันไลน์ 
กลุ่มผู้ปกครองแต่ละห้องบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มมาวางแผนการให้บริการผู้เรียนและการพัฒนา
พฤติกรรม น าโปรแกรม Google Map มาใช้เพื่อระบุต าแหน่งท่ีต้ังของผู้เรียนท่ีมารับริการเพื่อสะดวกต่อ 
การติดตามและให้บริการอย่างต่อเนื่อง  เป็นต้น ประกอบกับได้ส่งเสริมให้ครูมีการใช้แหล่งเรียนรู้ ท้ังภายใน
และภายนอกในการพัฒนาผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง เช่น สนามหญ้าเทียม สนามกระตุ้นประสาทสัมผัส 
สวนธรรมชาติบ าบัด แปลงสาธิตเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สนามเด็กเล่นกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ  
ลานออกก าลังกายกลางแจ้ง ห้องสมุดเคล่ือนท่ี โรงเล้ียงม้าพร้อมลานฝึก วัดในชุมชนต่าง ๆ  เป็นต้น  ในการนี้
ครูและบุคลากรมีการบันทึกผลการใช้แหล่งเรียนรู้ทุกครั้ง ส่งเสริมให้ครูใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ อาทิเช่น กะลาฝึกเดิน ราวฝึกเดิน กระแตเวียน การละเล่นพื้นบ้าน การนวดแผนไทย เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังส่งเสริม และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนจากส่ือท่ีหลากหลาย  
ครูมีการบริหารจัดการผู้เรียนเชิงบวก โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  ครูรักเด็ก  ให้เด็กรักครู และรักท่ีจะ
เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  มีการจัดกิจกรรม อาทิเช่น การรับส่งผู้เรียน การเคารพธงชาติ 
การสวดมนต์ การให้ความรู้หน้าเสาธง การทักทายก่อนเข้าห้องบริการโดยใช้สัญลักษณ์กอด หัวใจ ก าป้ัน   
จับมือ ไหว้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสนองความต้องการผู้เรียนเป็นรายบุคคล ใช้ภาษาท่ี
สุภาพกับผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเรียนรู้และสภาพความพิการ แก้ไขพฤติกรรมผู้เรียนโดยใช้
เทคนิคแรงเสริมทางบวก มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนรายบุคคล และรายกลุ่ม มีการจัดกิจกรรมโฮมรูม มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
เป็นต้น  ซึ่งครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการสังเกตพฤติกรรมและพัฒนาการของ
ผู้เรียนจากสภาพจริง จากแฟ้มสะสมผลงานผู้เรียน จากการทดสอบ การปฏิบัติจริง  การสัมภาษณ์ผู้เรียน 
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง การเปรียบเทียบพัฒนาการก่อนและหลัง และตรวจสอบประเมินจากบันทึกหลังสอน 
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วัดผลประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) แผนบริการโดย
ครอบครัวและชุมชน (FCSP)  สรุปจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทุกภาคเรียน มีการทบทวนแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  มีรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนต่อ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร
สถานศึกษา และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้  ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้ครูสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) การน าเสนอผลการปฏิบัติงานทุกภาคเรียนโดยจัดเป็นนิทรรศการและน าเสนอให้เพื่อนครูได้
แลกเปล่ียนเรียรู้ประสบการณ์ และมีการน าเสนอผลงานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง  ร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้  รายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม ในท่ีประชุมประจ าเดือนของบุคลากร และไลน์กลุ่มบุคลากรเพื่อ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้   
 
2.  ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
 1.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลท่ีสอดคล้องกับ 
หลักสูตรของสถานศึกษา ท่ีเน้นให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เช่ือมโยงกับ
ชีวิตประจ าวัน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดยผู้เรียนได้รับ การฝึกให้มีทักษะ และการแสดง
ความคิดเห็นตามศักยภาพและประเภทของความพิการ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่งผลให้ผู้เรียน 
ครู ผู้บริหารและสถานศึกษา ได้รับรางวัลในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับกลุ่ม ระดับภาค และ
ระดับชาติ ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมากมาย อาทิเช่น รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 
การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ ครั้งท่ี 9 ปีการศึกษา 2562  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการและเกียรติบัตรการ
น าเสนอผลงานวิชาการ ระดับชาติ  

2.  ครู จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีการใช้เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้  และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ตามศักยภาพของ
ผู้เรียนจากส่ือท่ีหลากหลาย ส่งผลให้ครูมีความช านาญในการผลิตส่ือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และส่งผล
ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized Education Program : IEP) 
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Service Plan : IFSP) คิดเป็นร้อยละ 
100 

๓.  ครู จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีการบริหารจัดการผู้เรียนเชิงบวก ส่งผลให้ครูมี 
แนวทางในการพัฒนาและให้บริการผู้เรียนรายบุคคล  มีงานวิจัยในช้ันเรียน ครูมีนวัตกรรม ครูมีผลงานทาง
วิชาการ ผู้เรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นและมีโอกาสทางการศึกษาได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ  และส่งผลให้ครูรัก
เด็กให้เด็กรักครู  รักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข   

๔.  ครู จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับ แก่ผู้เรียน และผู้ปกครองเพื่อนน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง  

๕.  ครู จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ 
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 
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3. ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนกำรประเมินตนเอง 
1. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

           3. แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  (IFSP) 
           4. แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 

๕. แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน (FCSP) 
๖. แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๗. แบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน 
๘. คู่มือการใช้ส่ือ/รายงานการใช้ส่ือ 
๙. สารสนเทศปีการศึกษา 2562 
๑๐. เกียรติบัตรครู /เกียรติบัตรผู้เรียน/ผู้บริหาร/สถานศึกษา 

          ๑๑. งานวิจัยในช้ันเรียน 
          ๑๒. บันทึกPLC 
          ๑๓. บันทึกการประชุมประจ าเดือน 
          ๑๔. รูปภาพการด าเนินกิจกรรม 
  
4. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ 

จุดเด่น 
1. รูปแบบการให้บริการมีความหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลายท้ังรายบุคคลและกลุ่ม 
3. ครูใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมผู้เรียนอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 
4. ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท้ังในและนอกสถานศึกษา 
5. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

 

จุดควรพัฒนำ 
1. ครูควรเน้นการให้บริการผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้มากขึ้น 
2. ครูควรใช้เทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้มากขึ้น 
3. ครูควรจัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล 
4. ครูควรมีการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและเพิ่มขึ้น 
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึน้ท้ังใน 

ช้ันเรียนและท่ีบ้าน 
6. พัฒนาครูให้มีความรู้  และความสามารถในด้านการศึกษาพิเศษให้เพิ่มมากขึ้น 
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