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ค าน า 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง  (Self – Assessment Report : SAR)  ปีการ ศึกษา 2564                               
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการด าเนินงาน                           
ในปีท่ีผ่านมาให้บุคลากรในสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมน าเสนอแนวทาง                       
การพัฒนาตนเองของสถานศึกษาในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษาในปีต่อไป                                 
อีกท้ัง หน่วยงานต้นสังกัดสามารถใช้ผลการประเมินจากรายงานผลการประเมินตนเอง (Self – Assessment 
Report : SAR) ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด 
โดยเนื้อหาสาระประกอบด้วย บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ข้อมูลการประเมินตนเอง และผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้เรียนทุกคนท่ีเข้าร่วมจัดท ารายงานผล                     
การประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา           
ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : 
SAR) ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยาฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ              
ตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสุวิทย์  สุทาลา) 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 

วันท่ี 23 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 256๕ 
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ส่วนที่ ๑ 
บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ต้ังอยู่เลขท่ี 262 หมู่ ท่ี 1 บ้านเจดีย์งาม                        
ต าบลท่าวังทอง อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000 สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บริหารงานโดย 
นายสุวิทย์  สุทาลา ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา นางสุชาดา                   
ปาดอน ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงบประมาณ นางจารุณีย์                    
ปางพรม ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไปและกลุ่มบริหารงานบุคคล มีข้าราชการครู 
จ านวน 25 คน พนักงานราชการ จ านวน 9 คน ครูอัตราจ้าง จ านวน 3 คน พนักงานธุรการ                 
จ านวน 1 คน พี่เล้ียงเด็กพิการ จ านวน 22 คน จ้างเหมาบริการ 4 คน และมีผู้เรียนท่ีรับบริการ 
จ านวน 304 คน จัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา พุทธศักราช 2564 และหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับผู้เรียนพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
พุทธศักราช 2564 ประจ าปีการศึกษา 2564 มีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program : IEP) แผนการให้บริการ ช่วย เห ลือ เฉพาะครอบครั ว 
(Individualized Family Service Plan : IFSP) แ ผ น ก า ร ส อ น เ ฉ พ า ะ บุ ค ค ล  (Individual 
Implementation Plan : IIP) มีบริการเสริมหลักสูตรท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรจากนักสหวิชาชีพ    
โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล ตามประเภทความพิการ  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์              
ของสถานศึกษาท่ีดีตามอัตลักษณ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ท่ีว่า “พัฒนาการดี                      
มีความสุข” มีการสร้างและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พร้อมท้ังจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกใหเ้หมาะสมและความปลอดภัยของผู้เรียน 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา พบว่า อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” 
 มาตรฐานที 1 คุณภาพของผู้เรียน มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสอดคล้องและเป็นไป          
ตามเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน มีระบบการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามวงจร
คุณภาพ PDCA โดยมีการประชุมวางแผนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560-
2564 (ฉบับปรับปรุง 1 เมษายน 2562 ) และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                  
มีการวางแผนก าหนดกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน มีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมโครงการอย่างหลากหลาย ผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู และชุมชน ได้ร่วมกัน
ด าเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาทักษะการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ รู้จักการวางแผนการท างาน การส่ือสาร                        
และการถ่ายทอดส่ิงท่ีได้จากการเรียนรู้ ผ่านการพัฒนาทักษะการท างานอย่างเป็นระบบ โดยใช้
กิจกรรมคุณธรรมน าพาชีวามีสุข ซึ่งเป็นผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ปีการศึกษา 
2562, 2563, 2564 อย่างต่อเนื่อง  
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีกระบวนการบริหารและการจัดการ
อย่างเป็นระบบท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ตลอดกระบวนการด าเนินการ โดยบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันวิเคราะห์ 
สังเคราะห์นโยบายทางการศึกษา แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด 
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ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ใช้ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลท่ีเกิดจากการสังเคราะห์ผลการ
ประเมินในรอบปีท่ีผ่านมา เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกรอบกลยุทธ์การพัฒนา            
โดยวิสัยทัศน์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา คือ “ภายใน ปี พ.ศ. 2564                                  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ผู้เรียนมีพัฒนาการดี                          
มีคุณธรรม  และด ารงชี วิตอย่างมีความสุข”  มีผลการปฏิบั ติงานท่ีเป็นเลิศจากรูปแบบ                       
การบริหารงานวิชาการ โดยใช้ DOKKAEW Model (ดอกแก้ว โมเดล) ปีการศึกษา 2562, 2563, 
2564 อย่างต่อเนื่อง 
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กระบวนการจัด                   
การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตามรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม                      
7  ขั้นตอน  และการบริหารงานวิชาการ โดยใช้  DOKKAEW  Model  (ดอกแก้วโมเดล) ส่งเสริมให้
ครูมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ครู                                 
ศูนย์การศึกษาพิ เศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา มีผลการปฏิบั ติงานท่ีเป็นเลิศ ( Best Practice)                        
เรื่อง การสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษรายบุคคล  ปีการศึกษา  2562,  2563,  2564                 
อย่างต่อเนื่อง   
 
ตารางที่  1  แสดงจุดเด่น  และจุดท่ีควรพัฒนา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา                       
               แยกตามมาตรฐานการศึกษา 
 

มาตรฐาน          จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีพัฒนาการตามแผนการจัด         
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
(IFSP) คิดเป็น ร้อยละ 100 
2. ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถเข้าสู่
บริการช่วงเช่ือมต่อ หรือส่งต่อเข้าสู่
ระดับการศึกษาท่ี สูงขึ้นหรืออาชีพ  
หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล คิดเป็น  
ร้อยละ 100 
3. ผู้เรียนมีพัฒนาการตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100  

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์เป็นแบบอย่าง  
อย่างต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วม
กิจกรรมทางสังคมและแสดงออก
ถึงศักยภาพในสังคมเพิ่มมากขึ้น 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม               
ในการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม        
มากขึ้น 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ตามศักยภาพด้านต่าง ๆ โดยการ
จัดอบรมจากนักสหวิชาชีพ  
ให้ความรู้เรื่อง การดูแลบ าบัด 
ฟื้นฟูผู้เรียน ให้แก่ผู้ปกครอง                 
ครู บุคลากรทางการศึกษา  
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางที่  1  แสดงจุดเด่น  และจุดท่ีควรพัฒนา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา                        
  แยกตามมาตรฐานการศึกษา (ต่อ) 
 

มาตรฐาน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 4. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 

และความเป็นไทย ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล  คิดเป็น
ร้อยละ 100 
5. ผู้เรียนมีผลการปฏิบัติงานท่ีเป็น
เลิศ (Best Practice)  
 6. ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับ
สถานศึกษา จากการคัดเลือก
ผู้เรียนเพื่อตอบสนองคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด ปีการศึกษา 2564  
โดยได้รับรางวัล จ านวน 24 รางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 7.89 ของผู้เรียนท่ี
รับบริการรูปแบบ ไป – กลับ        
ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา รับบริการท่ีหน่วย
บริการ และท่ีรับบริการท่ีบ้าน 

 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์                 
ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม             
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง     
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม                      
เป็นคณะกรรมการร่วมแสดงความ
คิดเห็น และร่วมก ากับ ติดตาม 
คุณภาพการศึกษา นอกจากนี้
ผู้บริหารเป็นผู้มีความรู้                      
ความเช่ียวชาญด้านการศึกษา
พิเศษ มีการศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม และพัฒนารูปแบบวิธีการ
บริหารงานด้านวิชาการ                
ของสถานศึกษา มีความริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถแสดงความ
คิดเห็นและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ          

1. ควรน าส่ือ เทคโนโลยี ข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุง  
พัฒนางานเพิ่มมากขึ้น 
2. ควรพัฒนาเรื่องการสร้างนวัตกรรม
คุณภาพของสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
3. ควรส่งเสริมการสร้างเครือข่าย 
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
ให้มากขึ้น 
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ตารางที่  1  แสดง จุดเด่น  และจุดท่ีควรพัฒนา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา  
  แยกตามมาตรฐานการศึกษา (ต่อ) 
 

มาตรฐาน       จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา 
 ท่ีเกิดขึ้นภายในศูนย์การศึกษา

พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีความ
กระตือรือร้นในการส่งเสริมให้ครู 
บุคลากรเข้าร่วมผลงานทางวิชาการ 
ให้ค าช้ีแนะ แนวทาง สร้างขวัญ
และก าลังใจให้บุคลากรมีพลังใจ
ผลักดันให้ไปสู่ความส าเร็จ 

 

มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

1. รูปแบบการให้บริการมีความ
หลากหลายตอบสนอง 
ความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน 
แต่ละบุคคล 
2. ครูมีการใช้กระบวนการวิจัย 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
3. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ท่ีหลากหลายท้ังรายบุคคลและกลุ่ม 
4. ครูใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดกิจกรรมผู้เรียนอย่างหลากหลาย
และต่อเนื่อง 
5. ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมท้ังในและนอก
สถานศึกษา 
6. ครูมีการตรวจสอบและ
ประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
และเป็นปัจจุบัน 
7. มีผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice)  เรื่อง การสอน
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ
รายบุคคล ท่ีเป็นแบบอย่าง      
อย่างต่อเนื่อง 

1. ส่งเสริมให้มีนักวิชาชีพจัดกิจกรรม
ท่ีหลากหลาย  โดยใช้เทคนิคเฉพาะ 
ท่ีตรงกับความต้องการจ าเป็น
รายบุคคล 
2. ครูควรใช้เทคนิคการสอนเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษให้มากขึ้น 
3. ครูควรมีการพัฒนานวัตกรรม 
ด้านการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายและเพิ่มขึ้น 
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง   
มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นทั้งในช้ันเรียนและ
ท่ีบ้าน 
5. พัฒนาครูให้มีความรู้  
และความสามารถในด้านการศึกษา
พิเศษให้เพิ่มมากขึ้น 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน มีจุดเด่นคือ ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) 
ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อ หรือส่งต่อเข้าสู่ระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น                     
หรืออาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ผู้เรียนมีพัฒนาการ                     
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล มีผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) และได้รับรางวัล
ระดับสถานศึกษา จากการคัดเลือกผู้เรียนเพื่อตอบสนองคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด ปีการศึกษา 2564 โดยได้รับรางวัล จ านวน 24 รางวัล มีจุดท่ีควรพัฒนาคือ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นแบบอย่างและต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วม
กิจกรรมทางสังคมและแสดงออกถึงศักยภาพในสังคม และสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมมากขึ้น                     
รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพด้านต่าง ๆ โดยการจัดอบรมจากนักสหวิชาชีพ                  
ให้ความรู้เรื่อง การดูแลบ าบัด ฟื้นฟูผู้เรียน ให้แก่ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ มีจุดเด่นคือ ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ใช้การบริหารแบบมีส่วน
ร่วม มีจุดท่ีควรพัฒนาคือ การน าส่ือ เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานเพิ่ม
มากขึ้น พัฒนาเรื่องการสร้างนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีจุดเด่นคือ รูปแบบการให้บริการมีความหลากหลายตอบสนองความต้องการ
จ าเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  มีการ                       
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนท้ังรายบุคคลและกลุ่ม ใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมให้ ผู้ เรียนมี ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมท้ังในและนอกสถานศึกษา มีการตรวจสอบ                        
และประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน รวมท้ังครูมีผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ                   
(Best Practice) เรื่อง การสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษรายบุคคลท่ีเป็นแบบอย่าง อย่างต่อเนื่อง
จุดท่ีควรพัฒนา คือ ส่งเสริมให้นักวิชาชีพจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยใช้เทคนิคเฉพาะทางท่ีตรงกับ
ความต้องการจ าเป็นรายบุคคล  พัฒนาครูให้มีความรู้  ความสามารถในด้านการศึกษาพิเศษ                      
โดยใช้เทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้มากขึ้น มีการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการ
เรียนรู้อย่างหลากหลายและเพิ่มขึ้น รวมท้ังส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นทั้งในช้ันเรียนและท่ีบ้าน  
 
แผนงาน แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิมจนเกิดความยั่งยืน   

แผนพัฒนาที่ 1 พัฒนาระบบงานให้ปฏิบัติเชิงระบบโดยใช้วงจรคุณภาพ (P-D-C-A)                   
มาก ากับจนเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติงานขององค์กร และเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาที่ 2 พัฒนาแนวทางการให้บริการกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเป็นมาตรฐาน 
แผนพัฒนาที่ 3 จัดให้มีการพัฒนาเรื่องนวัตกรรมรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะ

แรกเริ่มให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
แผนพัฒนาที่ 4 จัดให้มีการพัฒนาครูเพื่อสร้างนวตักรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ส าหรับ

ผู้เรียนรายบุคคลอย่างหลากหลาย   
แผนพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลการประเมนิตนเอง 

 
1. ข้อมูลทั่วไป  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่เลขท่ี 262 หมู่ท่ี 1 บ้านเจดีย์งาม                      
ต าบลท่าวังทอง อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ 8 ไร่ - งาน 27.40 ตารางวา  
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม 2542 ได้อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ                                                 
มีมาตรการจัดการศึกษาพิ เศษ โดยให้ ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจ าจังหวัด ท าหน้าท่ีเป็น                                                      
ศูนย์เตรียมการน านโยบายไปสู่การปฏิบั ติ จัดท าและจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ให้บริการการศึกษา บ าบัด ฟื้นฟู และด าเนินการส่งต่อ
โรงเรียนในชุมชมให้โรงเรียนศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา ใน 35 จังหวัด ท าหน้าท่ี เป็น                               
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด และคัดเลือกโรงเรียนอื่นๆ ให้เหมาะสมเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ในอีก 40 จังหวัด ส าหรับจังหวัดพะเยา กรมสามัญศึกษา ได้มอบหมายให้โรงเรียนศึกษาพิเศษน่าน 
ประสานงานการจัดต้ังร่วมกับส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา 
 ในระยะแรก ส านักงาน ต้ังอยู่ โ รงเรียนราชประชานุ เคราะห์  24 จังหวัดพะเยา                                             
โดยโรงเรียนศึกษาพิเศษน่าน เป็นผู้ดูแลให้ค าปรึกษา แนะน าการช่วยเหลือด้านต่างๆ และได้รับ                          
การสนับสนุน จากท่านวินัย พัฒนรัต อดีตผู้เช่ียวชาญกรมสามัญศึกษา คุณบุญจริง ไชยพันธ์พงษ์  
เจ้าของโรงเรียนไชยพันธ์พงษ์เทคโนโลยี  ส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาจังหวัดพะเยา ร่วมกัน                       
สรรหาสถานท่ีท าการแห่งใหม่ โดยในปลายปี พ.ศ. 2543 ได้ย้ายท่ีท าการมาต้ังท่ีโรงเรียน                              
บ้านสันป่าเป้า อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ได้ท าการย้ายท่ีต้ังถาวร มาโรงเรียน                            
บ้านเจดีย์งาม (โรงเรียนถูกยุบเลิก) ต้ังอยู่เลขท่ี 262 หมู่ท่ี 1 ต าบลท่าวังทอง อ าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาส าหรับคนพิการ
ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังจังหวัดพะเยา โดยมีข้อมูลผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ดังนี้ 

12 กุมภาพันธ์ 2554  นางอัมไพ  อุตตาธรรม 
   ต าแหน่ง   หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
20 กุมภาพันธ์ 2556 นางสุชาดา ปาดอน  

ต าแหน่ง ครู คศ. 1 รักษาราชการแทน  
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา  

 3 มกราคม 2557 นายกมล ผาค า  
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน  
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา  

1 ตุลาคม 2557 นายปรัชญา มีพรหมดี  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
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7 มีนาคม 2560  นายกมล ผาค า  
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน  
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา 

1 พฤษภาคม 2560 นางอัมไพ  อุตตาธรรม  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 

1 พฤศจิกายน 2561  นายสุวิทย์ สุทาลา  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีบุคลากรท้ังส้ิน จ านวน 67 คน ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร จ านวน 3 คน ข้าราชการครู จ านวน 25 คน พนักงานราชการ จ านวน 9 คน ครูอัตราจ้าง  
จ านวน 3 คน พนักงานธุรการ จ านวน 1  คน พี่เล้ียงเด็กพิการ จ านวน 22 คน และจ้างเหมาบริการ 
จ านวน 4 คน ให้บริการนักเรียนพิการ 9 ประเภทความพิการทางการศึกษา ได้แก่ บุคคลท่ีมีความ
บกพร่องทางการเห็น บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือ                         
การเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลท่ีมีความบกพร่องทาง                   
การเรียนรู้ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรือ
อารมณ์ บุคคลออทิสติก และบุคคลพิการซ้อน มีรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและ
เตรียมความพร้อม 3 รูปแบบ คือ รับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา รับบริการท่ี
หน่วยบริการ และรับบริการท่ีบ้าน ครอบคลุมพื้นท่ีท้ัง 9 อ าเภอในจังหวัดพะเยา โดยศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีบทบาทหน้าท่ีจัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะ
ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Eaely Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ
เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนรวม โรงเรียนเฉพาะความพิการ                            
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากร
ท่ีจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (Individualization Education Program : IEP) ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาส าหรับคนพิการ จัดระบบบริการช่วงเช่ือมต่อส าหรับคนพิ การ 
ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา                           
เป็นศูนย์ข้อมูล รวมท้ังจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาส าหรับ คนพิการ ตลอดจนจัดระบบ
สนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในจังหวัด 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา จัดต้ังหน่วยบริการ  จ านวน 8 หน่วยบริการ              
โดยให้บริการครอบคลุมพื้นท่ี ท้ัง 8 อ าเภอในจังหวัดพะเยา ดังนี้ 

1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการแม่ใจ ต้ังอยู่ ท่ี โรงเรียน                            
บ้านแม่จว้าใต้ (ยุบเลิก) อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการดอกค าใต้ เลขท่ี 108 หมูท่ี่ 11                             
ต าบลบ้านถ้ า อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการภูกามยาว ต้ังอยู่ท่ีอาคารองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

4. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการจุน ต้ังอยู่ท่ีโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง                      
(ยุบเลิก) หมู่ท่ี 2 ต าบลห้วยยางขาม อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 
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5. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการปง ต้ังอยู่ท่ีอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลงิม (เดิม) อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

6. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการภูซาง ต้ังอยู่ท่ี อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสบบง หมู่ท่ี 2 ต าบลสบบง อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

7. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการเชียงค า ต้ังอยู่ ท่ีโรงเรียน                                   
บ้านไชยพรม(ยุบเลิก) หมู่ท่ี 4 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

8. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการเชียงม่วน ต้ังอยู่ ท่ี อาคาร           
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวง (เดิม) ต าบลเชียงม่วน อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 

การบริหารงานหน่วยบริการ มีนโยบายให้ข้าราชการครูเป็นหัวหน้าหน่วยบริการ พนักงาน
ราชการและพี่ เ ล้ียงเด็กพิการประจ าอยู่ ท่ีหน่วยบริการ  ใช้หลักการบริหารการมี ส่วนร่วม             
สร้างจิตส านึกร่วมกันระหว่างชุมชน และศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา มีส่วนร่วมใน  
การบริหารและการจัดการศึกษา สร้างแรงจูงใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการท างานแก่ครู บุคลากร
และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง กระจายสารสนเทศท่ีชัดเจนและเป็นปัจจุบันจากผู้บริหารสู่ครู ผู้ปกครอง 
ชุมชน และนักเรียน บริหารแบบพี่น้อง ครอบครัวสัมพันธ์ ร่วมรับรู้ คิด และลงมือปฏิบัติด้วยกัน               
รวมไปถึงการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงานท้ังด้านวิชาการ 
การบริหารบุคลากร การบริหารงบประมาณ และการบริหารท่ัวไป ภายใต้กฎหมายท่ีก าหนด          
แบบประชาธิปไตย  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  
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โครงสร้างการบริหารของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
 

 
                                                                                                                                               

อัตลักษณ์นักเรียน  
“พัฒนาการดี  มีความสุข” 
 

          เอกลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
“แหล่งเรียนรู้เด่น  เน้นอาชาบ าบัด”  
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ตารางที ่2 แสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และ จุดเน้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ จุดเน้น 
“ภายใน ปี พ.ศ. 2564  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดพะเยา           
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
ผู้เรียนมีพัฒนาการดี                
มีคุณธรรม และด ารงชีวิต
อย่างมีความสุข” 
 
 
 
 
 

1. จัดระบบการบริหารจัด
การศึกษาให้สถานศึกษาเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหาร
จัดการศึกษาโดยใช้หลัก           
ธรรมาภิบาล และใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 
2. วิจัย พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา นวัตกรรม        
การจัดการเรียนรู้  และบริการ
ทางการศึกษาส าหรับผู้เรียนท่ีมี
ความต้องการพิเศษ   
โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและ
เทคโนโลยี 
3. ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน      
ท่ีมีความต้องการพิเศษเต็มตาม
ศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล 
4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม
และด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
5. พัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ 

1. สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่ง            
การเรียนรู้ และบริหารจัดการศึกษา
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 
2. วิจัย หลักสูตรสถานศึกษา  
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และ
บริการทางการศึกษา  มีความ
เหมาะสมส าหรับผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ   
3. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษมี
พัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคลตามหลักสูตรของสถานศึกษา   
4. ผู้เรียนมีคุณธรรมและด ารงชีวิต
อย่างมีความสุข 
5. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ
รายบุคคลได้ อย่างเหมาะสม 
6. ครู บุคลากร ครอบครัว ภาคี
เครือข่าย และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้  
ความสามารถในด้านการจัด
การศึกษาพิเศษ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีมี
ความต้องการพิเศษตามศักยภาพ
รายบุคคล 
กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาของผู้เรียนให้ท่ัวถึง 
ครอบคลุม  และได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมี
คุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1. ผู้เรียนมีพัฒนาการดี 
2. เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู ้
3. จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
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ตารางที่  2  แสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และ จุดเน้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา (ต่อ) 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดเน้น 
 6. พัฒนาศักยภาพครู 

บุคลากร ครอบครัว                  
ภาคีเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้อง  
ในด้านการจัดการศึกษาพิเศษ 
7. พัฒนา  ปรับปรุง  
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้  สะอาด  
ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย  
และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
8. พัฒนาระบบการเช่ือมต่อ
อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล  โดยส่งเสริม  
สนับสนุน การมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้อง       
9. ส่งเสริมการปฏิบัติงานโดย
ใช้ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน 

7. สถานศึกษาเอื้อต่อการเรียนรู้  
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย  
และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
8. ระบบการเช่ือมต่อมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ภาคีเครือข่ายและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาอย่างเข้มแข็ง 
9. โรงเรียนจัดกิจกรรมได้ครอบคลุมทุก
มาตรฐานและทุกตัวบ่งช้ี  มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง และ
ผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

 

  

 
จากตารางท่ี  2 พบว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา มีวิสัยทัศน์ “ภายใน ปี พ.ศ. 2564  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา  เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้  ผู้เรียนมีพัฒนาการดี  มีคุณธรรม  และด ารงชีวิตอย่างมีความสุข” โดยก าหนดพันธกิจ จ านวน 9 ข้อ เป้าประสงค์ 9 ข้อ กลยุทธ์ 9 ข้อ ในการพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๒.1  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 

นายสุวิทย์   สุทาลา 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขา : การบริหารการศึกษา 
  โทรศัพท์ : 089-7564526 E-mail : suwitsutala@gmail.com 
  ด ารงต าแหน่งท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา   

ต้ังแต่ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561  จนถึงปัจจุบัน 
2.๒ รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา จ านวน  2  คน  ได้แก่ 

1) นางสุชาดา  ปาดอน 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขา : การบริหารการศึกษา 
  โทรศัพท์ : 084-98622110 E-mail : padxnsuchada@gmail.com 
  รับผิดชอบงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารวิชาการ 
      2) นางจารุณีย์  ปางพรม 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขา : การบริหารการศึกษา 
  โทรศัพท์ : 094-6344106       E-mail : kruvinaka@gmail.com 
  รับผิดชอบกลุ่มงาน กลุ่มบริหารท่ัวไป และกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
3. ข้อมูลนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา และที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา ใหบ้ริการ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 256๕) 
  3.1 จ านวนนักเรียนท้ังหมด 304  คน 
  3.2 จ านวนนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา จ าแนกตามประเภทความพิการ 
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนนักเรียนศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวัดพะเยา จ าแนกตามประเภทความพิการ 
 

ที่ ประเภทความพกิาร 

จ านวน/คน 
(ที่รับบริการที่

ศูนยฯ์) รวม 

จ านวน/คน 
(ที่รับบริการ

ที่ หน่วย
บรกิาร) 

 
รวม 

 

จ านวน/คน 
(ที่รับบริการ

ที่ บ้าน) รวม 
รวม 3 
กลุ่ม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1 บุคคลท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเห็น 
1 - 1 1 2 3 - 2 2 6 

2 บุคคลท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน 

1 2 3 1 1 2 2 1 3 8 

3 บุคคลท่ีมีความบกพร่อง 
ทางสติปัญญา 

7 7 14 39 25 64 14 14 28 106 

4 บุคคลท่ีมีความบกพร่อง 
ทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหว
หรือสุขภาพ 

3 1 4 14 8 22 12 9 21 47 
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนนักเรียนศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวัดพเยา จ าแนกตามประเภทความพิการ     
     (ต่อ) 
 

ที่ ประเภทความพกิาร 

จ านวน/คน 
(ที่รับบริการที่

ศูนยฯ์) 
รวม 

จ านวน/คน 
(ที่รับบริการ

ที่ หน่วย
บรกิาร) 

 
รวม 

 

จ านวน/คน 
(ที่รับบริการ

ที่ บ้าน) รวม 
รวม 3 
กลุ่ม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
5 บุคคลท่ีมีความบกพร่อง 

ทางการเรียนรู ้
- - - 1 - 1 1 - 1 2 

6 บุคคลท่ีมีความบกพร่อง 
ทางการพูดและภาษา 

1 - 1 - - - - - - 1 

7 บุคคลท่ีมีความบกพร่อง 
ทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 

- - - 2 - 2 1 - 1 3 

8 บุคคลออทิสติก 21 1 22 12 1 13 2 - 2 37 
9 บุคคลพิการซ้อน 13 9 22 15 24 39 17 16 33 94 

รวม 47 20 67 85 61 146 49 42 91 304 

หมายเหตุ  นักเรียนจ าแนกตามประเภทความพิการ  หมายถึง  นักเรียนพิการท่ีรับบริการในศูนย์การศึกษา
พิเศษ  รับบริการท่ีหน่วยบริการ  และรับบริการท่ีบ้าน 
  
 จากตารางท่ี 3 พบว่ามีจ านวนนักเรียนท่ีรับบริการท้ังหมด จ านวน 304 คน โดยจ าแนกตามประเภท
ความพิการเรียงจากจ านวนสูงสุด ได้แก่ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน  106 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35 รองลงมาคือ บุคคลพิการซ้อน จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 31 และบุคคลท่ีมีความบกพร่องทาง
ร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ จ านวน  47 คน คิดเป็นร้อยละ 15 
   
 3.3 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะรวมทั้งสิ้น 304 คน  
  
ตารางที่ 4 แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะรวมทั้งส้ิน 304 คน 

 

ท่ี กลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ 
จ านวน/คน รวม/

คน ชาย หญิง 
1 นักเรียนรับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 47 20 67 
2 นักเรียนรับบริการท่ีหน่วยบริการ จ านวน 8 หน่วย 85 61 146 
๓ นักเรียนรับบริการท่ีบ้าน 49 42 91 

รวม 181 123 304 
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 จากตารางท่ี 4 พบว่า จ านวนนักเรียนจ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะรวมท้ังส้ิน                      
304 คน โดยกลุ่มเป้าหมายสาธารณะท่ีมีจ านวนสูงสุดตามล าดับ ได้แก่ ล าดับท่ี 1 นักเรียนรับบริการท่ีหน่วย
บริการจ านวน 8 หน่วย จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 48 ล าดับท่ี 2 นักเรียนรับบริการท่ีบ้าน                 
จ านวน 91 คน  คิดเป็นร้อยละ 30 ล าดับท่ี 3 นักเรียนรับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
จ านวน 67 คน  คิดเป็นร้อยละ 22   
 
        3.4 ข้อมูลจ านวนนักเรียนที่ไม่ใช่นักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา                                            
ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยาให้บริการ ในปีการศึกษา 256๔ 
 

ตารางที่ 5 แสดงจ านวนนักเรียนท่ีไม่ใช่นักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  
ท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยาให้บริการ ในปีการศึกษา 256๔ 

 

ท่ี รายการ (สถานที่/สถานศึกษา) 

จ านวนนักเรียน/
คน 

รวม/คน 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนที่
ศูนย์ฯ

ให้บริการ 

ชาย หญิง 

1 นักเรียนรับบริการท่ีศูนย์การเรียนส าหรับเด็ก 
ในโรงพยาบาล 

๑๖ ๒๓ ๓๙ ๓๙ 

2 นักเรียนรับบริการท่ีห้องเรียนคู่ขนานส าหรับ 
บุคคลออทิสติก จ านวน 2 โรงเรียน 

8 1 9 9 

3 นักเรียนรับบริการท่ีโรงเรียนจัดการเรียนรวม        
(สังกัด สพฐ.) 

2 3 5 5 

 รวม 26 27 53 53 
 
จากตารางท่ี 5 พบว่า จ านวนนักเรียนท่ีไม่ใช่นักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา         

ท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยาให้บริการ ในปีการศึกษา 256๔ รวมท้ังหมด จ านวน 53 คน    
เป็นนักเรียนรับบริการท่ีศูนย์การเรียนส าหรับเด็กในโรงพยาบาลจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 73.58 
นักเรียนรับบริการท่ีห้องเรียนคู่ขนานส าหรับบุคคล ออทิสติก จ านวน 2 โรงเรียน รวม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.98 และนักเรียนรับบริการท่ีโรงเรียนจัดการเรียนรวม (สังกัด สพฐ.) จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.43 
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 3.5 จ านวนนักเรียนที่ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออื่นใด                
ทางการศึกษาตามระบบคูปองการศึกษา ในปีการศึกษา 256๔ 
 
ตารางที่ 6 แสดงจ านวนนักเรียนท่ีได้รับส่ิงอ านวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการ 

ศึกษา ตามระบบคูปองการศึกษา ในปีการศึกษา 256๔ 
 

ท่ี สังกัด จ านวนคน จ านวนบาท 
1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 714 1,013,332 
2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 11 21,978 
3 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  185 368,843 

รวม 910 1,404,153 

หมายเหตุ นักเรียนท่ีได้รับส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา                   
ตามระบบคูปองการศึกษา หมายถึง นักเรียนพิการทุกคนในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ
ให้บริการและได้รับบริการตามระบบคูปองการศึกษา 
 
 จากตารางท่ี 6 พบว่า จ านวนนักเรียนท่ีได้รับส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษาตามระบบคูปองการศึกษา ในปีการศึกษา 256๔ จ านวนท้ังส้ิน 910 คน แยกตามสังกัด             
ท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด คือ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 714 คน คิดเป็นร้อยละ 
78.46 รองลงมาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 185 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.32 และสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 11 คน คิดเป็น                       
ร้อยละ 1.20 
 3.6 จ านวนนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ท่ีเข้าถึงและได้รับบริการส่ิงอ านวย
ความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาจ านวน 359 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.7 จ านวนนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ท่ีได้รับบริการช่วงเช่ือมต่อ                     
หรือการส่งต่อ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา จ านวน 304  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.8 จ านวนนักเรียนท่ีได้รับบริการกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และนันทนาการ 304 คน คิดเป็นร้อยละ  
100  
          ๓.๙ อัตราส่วนครูต่อผู้รับบริการ      
                 ครู ๑ คน : นักเรียน 8 คน 

หมายเหตุ นับเฉพาะครูท่ีให้บริการนักเรียนท่ีในศูนย์การศึกษาพิเศษ ท่ีหน่วยบริการ และท่ีบ้าน ต่อ จ านวน
นักเรียนท้ังหมด (เศษปัดท้ิง ใช้เกณฑ์ 1 : 4 อย่างน้อย) 
 3.๑๐ การส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ/การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัว
และชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา (CBR) จ านวน 2 อ าเภอ 2 จุด 
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร (ณ วันที่ 31 มีนาคม 256๕) 
ตารางที่  7  แสดงจ านวนบุคลากรแยกตามประเภทบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 

      ในปีการศึกษา 256๔ 
 

 
ท่ี 

ข้อมูลครูและบุคลากร 
จ านวน 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

วุฒิ 
ป.เอก 
(คน) 

วุฒ ิ
ป.โท 
(คน) 

วุฒ ิ
ป.ตรี 
(คน) 

ต่ ากว่า 
วุฒ ิ
ป.ตรี 

1 ข้าราชการครู  28 8 20 - 8 20 - 
2 พนักงานราชการ 9 1 8 - 1 8 - 
3 ครูอัตราจ้าง  3 - 3 - - 3 - 
4 จ้างเหมาบริการ 4 2 2 - - - 4 
5 พี่เล้ียงเด็กพิการ 22 5 17 - - 18 4 
6 พนักงานธุรการ 1 - 1 - - 1 - 
รวมจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 67 16 51 - 9 50 8 

   
จากตารางท่ี 7 พบว่า ในปีการศึกษา 2564 มีจ านวนบุคลากรท้ังส้ิน 67 คน แยกตามประเภท

บุคลากรเรียงตามล าดับ ดังนี้ ข้าราชการครู จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมา พี่เล้ียงเด็กพิการ 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 32.84 พนักงานราชการ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00  
 
5. ข้อมูลอาคารสถานที่ (ข้อมูลด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น) 
ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลอาคารสถานท่ี (ข้อมูลด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่น) 
 

ท่ี รายการ ควรมี มี ขาด เกิน 
อาคารเรียน    

1 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ แบบประหยัด  √   
2 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด              

(ด้านธาราบ าบัด) 
 √   

3 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด               
(ด้านห้องสมุด) 

 √   

4 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด  
(ส่วนหน้า) 

 √   

อาคารโรงอาหาร หอประชุม 
5 อาคารโรงอาหาร  √   
6 อาคารเอนกประสงค์ (ห้องประชุม)  √   

อาคารประกอบอื่น ๆ 
7 อาคารอาชาบ าบัด  √   
8 ศาลาธรรมอเนกประสงค์  √   
9 อาคารอเนกประสงค์ (อสม.)  √   
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ท่ี รายการ ควรมี มี ขาด เกิน 
10 อาคาร สพฐ. 4 (ส้วม 4 ทีนั่ง)  √   
๑๑ อาคารพยาบาล   √   
๑๒ อาคารบ้านพักครู 8 หน่วย (แบบแฟลต 8 

หน่วย) 
 √   

๑๓ ห้องน้ าห้องส้วมผู้เรียนชาย 4 ที/49  √   
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ 

๑๔ เสาธง  √   
๑๕ สนามบาสเกตบอล  √   
๑๖ ถนน คสล.  √   
๑๗ ซุ้มประตูและรั้ว  √   
๑๘ สนามเด็กเล่น  √   

           
จากตารางท่ี 8 พบว่า อาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่น  ๆ  มีความเหมาะสม                     

กับการให้บริการ 
 
6. ข้อมูลงบประมาณ 
ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลพื้นฐานในการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕6๕ 
 

รายรับ 
เงินงบประมาณ 

จ านวน/บาท 
รายจ่าย 

เงินงบประมาณ 
จ านวน/บาท 

- งบบุคลากร     2,228,600 - งบบุคลากร     2,228,600 
- งบด าเนินงาน     2,394,385 - งบด าเนินงาน     2,394,385 
- งบอุดหนุน     1,676,070 - งบอุดหนุน     1,676,070 
- งบลงทุน     4,359,000 - งบลงทุน     4,359,000 

เงินนอกงบประมาณ    
เงินอื่นๆ 1,671,50 เงินอื่นๆ 1,671,50 

รวมรายรับ 10,658,055 รวมรายจ่าย 10,658,055 
  
 จากตารางท่ี 9 พบว่า ข้อมูลพื้นฐานในการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕6๕ มีรายรับ                   
จากเงินงบระมาณประกอบด้วย งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบอุดหนุน งบลงทุน และเงินอื่นๆ                               
จ านวน 10,658,055 บาท 
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7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
7.1 สภาพพื้นท่ีการให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 

7.1.1 จังหวัดพะเยา มีประชากร ชาย 184,963 คน หญิง 197,609 คน รวมประชากร 
ท้ังส้ิน จ านวน 382,572 คน ความหนาแน่นประชากร (แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน              
สถานบริการและข้อมูลบุคคล จากฐาน HDC ปี 2561) อาชีพหลักของชุมชนคือ ท านา พืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ 
ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ล าไย และยางพารา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ท่ีรู้จักโดยท่ัวไป ได้แก่ งานบวงสรวงพ่อขุนง าเมือง ประเพณีไหว้พระเจ้าตนหลวง ประชากรส่วนใหญ่                      
จบการศึกษาระดับภาคบังคับ (มัธยมศึกษาปีท่ี 3)   

7.1.2 สภาพชุมชน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ต้ังอยู่หมู่บ้านเจดีย์งาม  
ต าบลท่าวังทอง อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  

7.1.3 ในชุมชนมีความเคารพผู้น าในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตัวอย่างท่ีดี                  
ในการด าเนินงานตามประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สภาพภูมิประเทศมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอื้อต่อ                         
การมีงานท า และสร้างรายได้ของชุมชน 

7.1.4 ในการพัฒนาชุมชนได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นบริบท                                
ในการพัฒนาชุมชน  

7.1.5 ชุมชนยังขาดระบบในการจัดการพัฒนาสังคมท่ีเช่ือมโยงกับนโยบายประชากร 
7.1.6 ในชุมชนมีทัศนคติในสังคมและคุณภาพชีวิตไม่ชัดเจน   

7.2 ลักษณะภูมิศาสตร์ภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศแวดล้อมไปด้วยเทือกเขา ท้ังทางด้านตะวันออก ตะวันตก ด้านใต้ และตอนกลาง
ของจังหวัด เทือกเขาเหล่านี้จะทอดตัวเป็นแนวยาวจากเหนือลงใต้ มีท่ีรสบเหมาะแก่การเพาะปลูกอยู่สองข้าง
เทือกเขาและระหว่างแม่น้ า มีเนื้อที่ภูเขาสูงและสูงมากท่ีสุด ประมาณร้อยละ 47 ของพื้นท่ีจังหวัด มีพื้นท่ีเนิน
เขาผสมท่ีราบ ประมาณร้อยละ 35 และมีท่ีราบลุ่มน้อยท่ีสุดประมาณร้อยละ 18 ระดับความสูงของพื้นท่ี
จังหวัดพะเยา มีความสูงระหว่าง 300-1,550 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง เทือกเขาท่ีส าคัญ                        
ของจังหวัดพะเยา ได้แก่เทือกเขาดอยภูลังกา ดอยสันปันน้ า ดอยแม่สุก ดอยขุนแม่ฝาด ดอยขุนแม่ต๋ า                       
และดอยขุนแม่ต๋อม แม่น้ าส าคัญท่ีไหลผ่านจังหวัดพะเยา คือแม่น้ าอิง แม่น้ าลาว และแม่น้ ายม 
  7.3 ผู้ปกครอง 
  ผู้ปกครองส่วนมากยอมรับความพิการของบุตรหลานต้ังแต่อายุยังน้อย ส่งผลให้เด็กพิการได้รับ                
การพัฒนาอย่างทันท่วงที สถานศึกษาในจังหวัดให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ส่งผล                   
ให้สามารถส่งต่อเด็กพิการ และเพิ่มโอกาสให้เด็กพิการได้รับการจัดการศึกษา กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายท่ี 8 เปิดโอกาสให้เด็กพิการได้แสดงความสามารถ
อย่างหลากหลาย ส่งผลให้ เ ด็กพิการไ ด้รับประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น  และหน่วยงานท่ี เกี่ ยวข้อง                       
ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ส่งผลให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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7.4 โอกาสและข้อจ ากัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา ได้น าข้อมูลท้ังด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก             

ท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน มาท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อหาปัจจัยท่ีส่งผลความส าเร็จ          
และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยการน าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ในด้านโอกาสกับอุปสรรค 
และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในท่ีแสดงถึงจุดแข็งกับจุดอ่อน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ SWOT                     
ท าการวิเคราะห์ท้ัง โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อน มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดทิศทางและพัฒนา
กลยุทธ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ให้สามารถพัฒนา ส่งเสริมและปรับปรุงปัจจัยท่ีท าให้
ภารกิจศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้                                                      
  7.4.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะท างานได้รวบรวมผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดพะเยา โดยภาพรวมสรุปได้ว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีปัจจัยท่ีเป็นโอกาส
มากกว่าอุปสรรค กล่าวในภาพรวมคือ ผู้ปกครองส่วนมากยอมรับความพิการของบุตรหลานต้ังแต่อายุยังน้อย 
ส่งผลให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาอย่างทันท่วงที หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา เปิดโอกาสให้เด็กพิการได้แสดงความสามารถอย่างหลากหลาย ส่งผลให้เด็กพิการได้รับประสบการณ์
เพิ่มมากขึ้น ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพิ่มโอกาสให้เด็กพิการได้รับ                               การ
จัดการศึกษา ในด้านกฎหมาย มีนโยบาย ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเอื้อต่อการจัดการศึกษาส าหรับ               
คนพิการ ส่งผลให้การด าเนินงาน มีประสิทธิภาพ คล่องตัวมากขึ้น คนพิการได้รับการพัฒนาอย่างท่ัวถึง                     
และมีคุณภาพ และในด้านเทคโนโลยี เด็กพิการและครอบครัวสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้สะดวกส่งผลให้
ผู้ปกครองสามารถศึกษาหาความรู้และน ามาพัฒนาเด็กพิการได้ อีกท้ังมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้                    
ส่งผลให้มีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
  7.4.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
  คณะท างานได้รวบรวมผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา โดยภาพรวม สรุปได้ว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีจุดแข็งมากกว่า
จุดอ่อน ในภาพรวมคือ นโยบายจากต้นสังกัดและโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์ฯมีความชัดเจนส่งผลให้                         
การด าเนินงานเป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีและมีทิศทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน  บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม                    
ในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ท าให้ทราบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระบบงบประมาณ 
การเงิน บัญชี และพัสดุ มีความคล่องตัวเป็นระบบ เนื่องจากมีความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท าให้มีช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็ว บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน มีความสามารถท่ีหลากหลาย และ
มีวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม ส่งผลให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรได้รับ           
การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ ส่งผลให้สามารถน าความรู้มาพัฒนาเด็กพิการได้อย่างมีคุณภาพ  อีกท้ังมีการ
ด าเนินงานตามระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยผู้บริหารใช้หลักการบริหารอย่างมีส่วนร่วม ส่งผลให้                             
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  
  7.4.3 ผลการประเมินสถานภาพ 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก และผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา อยู่ในช่วงเอื้อและแข็ง (STAR)  หมายความว่า 
สภาพแวดล้อมภายนอกของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีปัจจัยภายนอกท่ีเป็นโอกาสหรือพร้อม
ท่ีจะให้การสนับสนุน  และปัจจัยภายในมีความแข็ง  เป็นกลยุทธ์ เ ชิงรุก  ต้อง  สร้ าง  เพิ่ ม  ขยาย                      
ความเจริญเติบโตให้มีความยั่งยืน และพัฒนางานต่อยอดต่อไป 
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ผลการประเมนิตนเอง 
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ผลการประเมนิตนเอง 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน 

ปกีารศึกษา 256๔ 
 

- จ านวนนักเรียนที่รับการประเมิน จ านวน 304 คน 
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ผลการประเมินตนเอง 
 

1. มาตรฐาน 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 
2. ระดับคุณภาพ 
 ระดับคุณภาพ 5 แปลผล ยอดเย่ียม 
 
3. หลักฐานสนับสนนุ 
 

๓.๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีการระบุเป้าหมายคุณภาพ
ของผู้เรียน ดังนี้   

มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา/ค าอธิบาย 
ค่าเป้าหมาย  
ที่ก าหนด  

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

มาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

 

1.1  ผลการพัฒนาผู้เรียน 
 

1.1.1 มีการพัฒนาผู้เรียนแต่ละบุคคล                      
ท่ีแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ตามท่ีระบุไว้ใน แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว 

ระดับ                
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 93 
 

ระดับ             
ยอดเยี่ยม 

1.1.2 มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการ 
ช่วงเช่ือมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษา 
ในระดับท่ีสูงขึ้นหรือการอาชีพหรือ 
การด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพ 
ของแต่ละบุคคล 

ระดับ                
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 93 
 
 

ระดับ          
ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

 

1.2.1 การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ได้แก่ 
       ๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
       ๒) ซื่อสัตย์สุจริต   
       ๓) มีวินัย 
       ๔) ใฝ่เรียนรู้ 
       ๕) อยู่อย่างพอเพียง 
       6) มุ่งมั่นในการท างาน 
       7) รักความเป็นไทย 
       8) มีจิตสาธารณะ 

ระดับ                
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 93 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ            
ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา/ค าอธิบาย 
ค่าเป้าหมาย  
ที่ก าหนด  

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

๑.๒.๒ มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความ
เป็นไทย ตามศักยภาพของผู้เรียน 
แต่ละบุคคล ได้แก่ 
        1) ส่วนร่วมในการอนุรักษ ์
แหล่งเรียนรู้ ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมไทย
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและประเภท
ความพิการ 

  2) การแต่งกายตามวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น หรือส่ือสารภาษาท้องถิ่น หรือ        
เข้าร่วมกิจกรรม 

ระดับ                
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 93 
 
 
 

 
 

ระดับ            
ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ 
ระดับ                
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 93 

ระดับ            
ยอดเยี่ยม 

 
 

๓.๒ สรุปในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีผลการพัฒนาผู้เรียน
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้  
  ๓.๒.๑ ผลการพัฒนาผูเ้รียน  

๓.๒.๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ 100 แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามท่ีระบุ
ไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  
 
    สูง    เท่า            ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ 
 

๓.๒.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๓.๒.2.1 ผู้เรียนร้อยละ  100 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา

ก าหนด ได้แก่ ๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ๒) ซื่อสัตย์สุจริต  ๓) มีวินัย  ๔) ใฝ่เรียนรู้  ๕) อยู่อย่างพอเพียง             
6) มุ่งมั่นในการท างาน  7) รักความเป็นไทย  8) มีจิตสาธารณะ 
 
    สูง    เท่า            ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ 
 

๓.๒.๒.๒ ผู้เรียนร้อยละ 100  มีความภูมิ ใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย                     
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล ได้แก่ 1) ส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม
ไทยตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและประเภทความพิการ  2) การแต่งกายตามวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือส่ือสาร
ภาษาท้องถิ่น หรือเข้าร่วมกิจกรรม 
 
    สูง    เท่า            ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ 
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๓.๓ ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 – 256๔ 
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 
ตารางที่ 10 แสดงผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 – 256๔ 

      เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 
 

ปี
การศึกษา 

ค่า 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมินตนเอง 
(1) ก าลังพัฒนา (2) ปานกลาง (3) ดี (4) ดีเลิศ (5) ยอดเยี่ยม 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

2561 90 - - - - 15 8 - - 189 92 
2562 91 - - - - - - - - 304 100 
256๓ 92 - - - - - - - - 278 100 
๒๕๖๔ 93 - - - - - - - - 304 100 

 
จากตารางท่ี 10 พบว่า 
ปีการศึกษา 256๑ ผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีผู้เรียนท้ังหมด จ านวน 

204 คน ผู้เรียน จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 92 มีผลการประเมินตนเองในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม                            
ซึ่งผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดคือ ร้อยละ 90 

ปีการศึกษา 256๒ ผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีผู้เรียนท้ังหมด จ านวน  
304 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการประเมินตนเองในระดับ ยอดเยี่ยม ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดคือ                         
ร้อยละ 91  

ปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีผู้เรียนท้ังหมด จ านวน  
278 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการประเมินตนเองในระดับ ยอดเยี่ยม ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดคือ                             
ร้อยละ 92  

ปีการศึกษา 256๔ ผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ผู้เรียนท้ังหมด จ านวน  
304 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการประเมินตนเองในระดับ ยอดเยี่ยม ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดคือ                            
ร้อยละ 93 
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 – 256๔ 
                 เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 
 

 
 
4. วิธีการพัฒนามาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีการพัฒนาผู้เรียน จนมีผลการประเมินตนเอง                       
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสอดคล้องและ เป็นไปตาม
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีระบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยมีการ
ประชุมวางแผนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 1 เมษายน 
2562 ) และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 มีการวางแผนก าหนดกระบวนการพัฒนา  
คุณภาพของผู้เรียนท่ีหลากหลาย มีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริม                  
ให้ผู้เรียนท่ีรับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ระดับเตรียมความพร้อม ให้มีพัฒนาการตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP)  และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
(Individualized Family Service Plan:IFSP) โดยจัดท าโครงการหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียน
การสอน โครงการพัฒนาระบบการรับนักเรียน ส ามะโนทะเบียนและทะเบียนนักเรียน  โครงการบริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความพร้อม โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปล่ียนพ่อแม่เป็นครู 
โครงการส่งเสริม สนับสนุนงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ โครงการส่งเสริม สนับสนุน งานบริการ
ช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน โครงการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ 
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ โครงการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้เรียนและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการกระจายส่ือ ส่ิงอ านวย
ความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างมีคุณภาพ โครงการผลิตส่ือ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา โครงการกีฬาและนันทนาการ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ครูผู้สอน  
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จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามทักษะพื้นฐาน ทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ ท่ีระบุไว้ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education 
Program : IEP) หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Service Plan : 
IFSP) มีการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาหรือการบ าบัดฟื้นฟูของแต่ละบุคคลร่วมกัน
ระหว่างผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร และนักสหวิชาชีพ เพื่อก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล ตลอดจนก าหนดส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษา  ให้เฉพาะบุคคลอย่างเป็นระบบและเป็นลายลักษณ์อักษร  มีการจัดท าแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) ซึ่งก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ หรือการบ าบัดฟื้นฟู 
เป็นการเตรียมการสอน การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้  หรือการบ าบัดฟื้นฟูไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ                  
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) และจัดกิจกรรม                      
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยวิธีการ                    
ลงมือปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล                   
มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม คุณภาพผู้เรียนภายใต้กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการนิเทศ 
ติดตาม ซึ่งประกอบด้วย  ผู้อ านวยสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
หัวหน้างานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และมีการประชุมน าผลการนิเทศไปปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เมื่อส้ินปีการศึกษา มีการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือท่ีหลากหลาย
และน่าเช่ือถือ ประกอบด้วย แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา แบบประเมินพัฒนาการเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษอายุแรกเกิด - 6 ปี แบบวิเคราะห์หลักสูตร แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล แบบประเมิน
ความสามารถของนักสหวิชาชีพ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) และแผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว (Individualized Family Service Plan:IFSP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual 
Implementation Plan : IIP) แบบบันทึกผลการสอน แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) แผนการเปล่ียนผ่านเฉพาะบุคคล ( ITP) แบบสรุปผลการ
เรียนรู้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม แบบสรุปประเมิน ทบทวนและปรับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 
ท่ีหลากหลายและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กิจกรรมหนูน้อยสุขใจผู้ให้สุขสันต์ กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน 
กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทร
เทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ                          
ในรัชการท่ี ๙ กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมทัศนศึกษา                    
แหล่งเรียนรู้ภายนอก กิจกรรมวันมาฆบูชา กิจกรรมกีฬานันทนาการ กิจกรรมธรรมะสวัสดี กิจกรรมคุณธรรม
น าพาชีวามีสุข กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิต กิจกรรมหนูน้อยนักดนตรี กิจกรรมศิลปะบ าบัด                     
และกิจกรรมตลาดนัดความรู้ มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะท่ี ส่งเสริมความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการ                        
ช่วงเช่ือมต่อภายในและภายนอก ได้แก่ กิจกรรมบ าบัด กายภาพบ าบัด จิตวิทยาคลินิก แก้ไขการพูด                      
อาชาบ าบัด ศิลปะบ าบัด ธาราบ าบัด ดนตรีบ าบัด นันทนาการและกีฬาบ าบัด และการศึกษาพิเศษ โดยมีครู
สอนประจ าแต่ละกิจกรรม มีห้องบริการแรกรับและส่งต่อ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนส่งต่อเข้าสู่
การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคม ได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เช่น 
โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนเรียนรวม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งต่อ                 
ด้านการประกอบอาชีพ มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจ                    
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ในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล  นอกจากนี้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู และชุมชน                     
ได้ร่วมกันด าเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย โดยใช้กิจกรรมคุณธรรมน าพาชีวามีสุข                    
ซึ่งเป็นผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ของผู้เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าหวัดพะเยา                           
และมีการเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ อาทิเช่น เว็ปไซด์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา เฟสบุ๊ค  
แอปพลิเคช่ันไลน์ 
                 
5. จุดเด่นมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

1. ผู้เรียนมีพัฒนาการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการให้บริการช่วยเหลือ 
เฉพาะครอบครัว (IFSP) คิดเป็น ร้อยละ 100 

2. ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อ หรือส่งต่อเข้าสู่ระดับการศึกษาท่ี สูงขึ้นหรือ 
อาชีพ  หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล คิดเป็น ร้อยละ 100 

3. ผู้เรียนมีพัฒนาการตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 
4. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  คิดเป็น 

ร้อยละ 100 
5. ผู้เรียนมีผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)  
6. ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับสถานศึกษา จากการคัดเลือกผู้เรียนเพื่อตอบสนองคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ปีการศึกษา 2564 โดยได้รับรางวัลเกียรติบัตร จ านวน 24 รางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 7.89 ของผู้เรียนท่ีรับบริการรูปแบบไป - กลับในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา         
รับบริการท่ีหน่วยบริการ และท่ีรับบริการท่ีบ้าน 
 
6. จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นแบบอย่าง อย่างต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมทางสังคมและแสดงออกถึงศักยภาพในสังคมเพิ่มมากขึ้น 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมมากขึ้น 

 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพด้านต่าง ๆ โดยการจัดอบรมจากนักสหวิชาชีพ               
ให้ความรู้เรื่อง การดูแลบ าบัด ฟื้นฟูผู้เรียน ให้แก่ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง 
   
7. แผนพัฒนาให้ได้มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ที่สูงขึ้น/ยั่งยืน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

แผนพัฒนาที่ 1 พัฒนาแนวทางการให้บริการกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเป็นมาตรฐาน 
แผนพัฒนาที่ 2 จัดให้มีการพัฒนาเรื่องนวัตกรรมรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มให้

เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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๘. ผลการพัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program 
: IEP) หรือ แผนการใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Service Plan : 
IFSP) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 
ตารางที่ 11 แสดงผลการพัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education  
                  Program : IEP) หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualized Family  
                  Service Plan : IFSP) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

ปี
การศึกษา 

ค่า 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมินตนเอง 
(1) ก าลัง
พัฒนา 

(2) ปาน
กลาง 

(3) ดี (4) ดีเลิศ (5) ยอดเยี่ยม 

คน ร้อย
ละ 

คน ร้อย
ละ 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

2561 90 - - - - 15 8 - - 189 92 
2562 91 - - - - - - - - 304 100 
256๓ 92 - - - - - - - - 278 100 
๒๕๖๔ 93 - - - - - - - - 304 100 

 
จากตารางท่ี 11 พบว่า 
ปีการศึกษา 256๑ ผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ผลการพัฒนาผู้เรียนตาม

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized Education Program : IEP) หรือ แผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Service Plan : IFSP) ผู้เรียนจ านวน 189 คน คิดเป็น
ร้อยละ 92 มีผลการประเมินตนเองในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดคือ ร้อยละ 90 

ปีการศึกษา 256๒ ผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ผลการพัฒนาผู้เรียนตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized Education Program : IEP) หรือ แผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Service Plan : IFSP) ผู้เรียนจ านวน  304 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 มีผลการประเมินตนเองในระดับ ยอดเยี่ยม ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดคือ ร้อยละ 91 

ปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ผลการพัฒนาผู้เรียนตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized Education Program : IEP) หรือ แผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Service Plan : IFSP) ผู้เรียนจ านวน 278 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 มีผลการประเมินตนเองในระดับ ยอดเยี่ยม ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดคือ ร้อยละ 92  

ปีการศึกษา 256๔ ผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ผลการพัฒนาผู้เรียนตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized Education Program : IEP) หรือ แผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Service Plan : IFSP) ผู้เรียนจ านวน 304 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 มีผลการพัฒนาตนเองในระดับ ยอดเยี่ยม ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดคือ ร้อยละ 93 
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ผลการประเมนิตนเอง 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
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ผลการประเมินตนเอง 
 
1. มาตรฐาน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
2. ระดับคุณภาพ 
 ระดับคุณภาพ 5 แปลผล ยอดเย่ียม 
 
3. หลักฐานสนับสนนุ 
 
 ๓.๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีการระบุเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดังนี ้ 
 

มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา/ค าอธิบาย 
ค่า

เป้าหมายที่
ก าหนด  

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

 

๒.๑ มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ก าหนดชัดเจน 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบท  
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล
และของต้นสังกัด รวมทั้งทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 

ระดับ           
ดีขึ้นไป 

ระดับ                
ยอดเยี่ยม 

 

 ๒.๒ มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ    
ศูนย์การศึกษาพิเศษต่อ
ผลการจัดการศึกษา 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษสามารถ
บริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็น
ระบบ ท้ังในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการ 
ศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
มีการบริหารอตัราก าลัง 
ทรัพยากรทางการศึกษา  
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
มีระบบการนิเทศภายใน  

ระดับ                
ดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ                
ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา/ค าอธิบาย 
ค่า

เป้าหมาย
ที่ก าหนด  

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

  

การน าข้อมูลและสารสนเทศมาใช้
ในการพัฒนา บุคลากรผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน 
ปรับปรุง พัฒนา และร่วม
รับผิดชอบ 

 

 

 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรศูนย์
การศึกษาพิเศษ และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษบริหารจัดการ
เกี่ยวกับงานวิชาการ ท้ังด้าน  
การพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนตาม
ศักยภาพและประเภทของความ
พิการ และใหค้รอบคลุมทุกประเภท
ความพิการ เช่ือมโยงชีวิตจริง 

ระดับ                
ดีขึ้นไป 

 
 
 
 

 

ระดับ                
ยอด
เย่ียม 

 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 
     
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร  
ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ระดับ              
ดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 

ระดับ                
ยอด
เย่ียม 

 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและทางสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  
  
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษจัดหรือปรับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา
ให้ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ 
จัดเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความ
สะดวก ส่ือ บริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
ให้ผู้เรียนได้เข้าถึง และใช้ประโยชน์
ได้จากแหล่งเรียนรู้ ตามศักยภาพ
และประเภทของความพิการ 

ระดับ              
ดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับ                
ยอด
เย่ียม 
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มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา/ค าอธิบาย 
ค่า

เป้าหมาย
ที่ก าหนด  

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

 ๒.๖ จัดระบบเทคโน โลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
 
 
 

สถานศึกษาจัดหาพัฒนาและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเป็น
ระบบ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพ
และประเภทของความพิการ 

ระดับ              
ดีขึ้นไป 

 

ระดับ                
ยอด
เย่ียม 

 
         ๓.๒ สรุปในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีผลการพัฒนา
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดังนี้  

๓.๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษก าหนดชัดเจน 
     ๓.๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษต่อผลการจัดการศึกษา 
  ๓.๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
            ๓.๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  ๓.๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 
  ๓.๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
  ในภาพรวมทั้ง ๖ ข้อ ได้ ระดับคุณภาพ  5  แปลผล ยอดเยี่ยม 

 
    สูง    เท่า            ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ 
 
ตารางที่ 12  แสดงผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา  

       2561 – 256๔ เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 
 

ปีการศึกษา 
ค่า 

เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 

(1) ก าลังพัฒนา (2) ปานกลาง (3) ดี (4) ดีเลิศ (5) ยอดเยี่ยม 

2561 90 - - - - 100 
2562 91 - - - - 100 
256๓ 92 - - - - 100 
๒๕๖๔ 93 - - - - 100 
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จากตารางท่ี 12 พบว่า 
ปีการศึกษา 256๑ ผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ คิดเป็น

ร้อยละ 100 แปลผล ยอดเยี่ยม  ซึ่งผลการพัฒนาสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดคือ ร้อยละ 90 
ปีการศึกษา 256๒ ผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ คิดเป็น

ร้อยละ 100 แปลผล ยอดเยี่ยม  ซึ่งผลการพัฒนาสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดคือ ร้อยละ 91 
ปีการศึกษา 256๓ ผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ คิดเป็น

ร้อยละ 100 แปลผล ยอดเยี่ยม  ซึ่งผลการพัฒนาสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดคือ ร้อยละ 92 
ปีการศึกษา 256๔ ผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ คิดเป็น

ร้อยละ 100 แปลผล ยอดเยี่ยม  ซึ่งผลการพัฒนาสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดคือ ร้อยละ 93 
 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ปีการศึกษา  
     2561 – 256๔  เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 
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ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปกีารศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
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4. วิธีการพัฒนา มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีกระบวนการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ             

ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินการ บุคลากร                         
ท่ีเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์นโยบายทางการศึกษา แนวทางการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ใช้ข้อมูลสารสนเทศและ
ข้อมูลท่ีเกิดจากการสังเคราะห์ผลการประเมินในรอบปีท่ีผ่านมา เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก (SWOT Analysis) ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกรอบ                      
กลยุทธ์การพัฒนา โดยวิสัยทัศน์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา คือ “ภายใน ปี พ.ศ.2564   
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีพัฒนาการดี มีคุณธรรม  
และด ารงชีวิตอย่างมีความสุข” และได้ก าหนดพันธกิจซึ่งประกอบด้วย จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้
สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และใช้โรงเรียนเป็นฐาน        
มีการวิจัย พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และบริการทางการศึกษาส าหรับผู้เรียนท่ีมี
ความต้องการพิเศษ โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ
เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมและด ารงชีวิตอย่างมีความสุข พัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร ครอบครัว                    
ภาคีเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้อง ในด้านการจัดการศึกษาพิเศษ พัฒนา ปรับปรุง สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา        
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาระบบการเช่ือมต่อ                   
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของภาคีเครื อข่ายและผู้เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560-
2564 และมีการทบทวนแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 1 เมษายน 
2562) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา                              
จัดท ารายละเอียดโครงการ กิจกรรม ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของการจัดการศึกษา                      
มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ท้ังในระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบผล
การด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ของศูนย์การศึกษาพิเศษ              
ประจ าจังหวัดพะเยา น าผลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การจัดสภาพแวดล้อม และการบริหารจัดการ เพื่อน าไปสู่มาตรฐานการศึกษา
ท่ีก าหนดไว้ รวมท้ังด าเนินการประเมินผลและจัดท ารายงานผลโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล การจัดกิจกรรมและผลการด าเนินงานของสถานศึกษา เพื่อเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชนต่อไป  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา น ากระบวนการบริหารเชิงระบบและวงจรคุณภาพ PDCA 
ขับเคล่ือนคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศจากรูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้  
DOKKAEW Model (ดอกแก้ว โมเดล) ขับเคล่ือนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
ผู้เรียนมีพัฒนาการดี มีคุณธรรม และด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ตามวิสัยทัศน์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ              
ซึ่งม ี4 องค์ประกอบหลัก คือ  
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องค์ประกอบท่ี 1 ปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย 1) บุคลากร 2) งบประมาณ 3) วัสดุ อุปกรณ์ และ      
4) กระบวนการ  

องค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการ ประกอบด้วย  
1) Desired Characteristics : D หมายถึง การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 8 ข้อ ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ ๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์สุจริต              
๓) มีวินัย ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการท างาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ                   
โดยก าหนดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความพร้อม                   
เด็กพิการ ด าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จ านวน 6 กิจกรรม 
ได้แก่ กิจกรรมหนูน้อยนักดนตรี กิจกรรมทักษะกลไก กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจ กิจกรรมศิลปะ
บ าบัด กิจกรรมจิตอาสาพวกเราท าดี กิจกรรมธรรมะสวัสดี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะ                        
ท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จ ากสถานการณ์จริง                    
ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2) Objectification : O หมายถึง เลือกใช้ส่ือการสอน เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก 
บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาท่ีตรงกับความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยการเรียนรู้
จากส่ือท่ีเป็นรูปธรรม ให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์จริงท่ีเช่ือมโยงในชีวิตประจ าวัน รวมท้ังการใช้แหล่งเรียนรู้            
ต่าง ๆ ท่ีมีในท้องถิ่น มาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้  โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา                              
จัดท าโครงการพัฒนางานการกระจายส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด                        
ทางการศึกษาตามกฎกระทรวง อย่างมีคุณภาพ โครงการผลิตส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
เพื่อให้ครูผู้สอนได้ผลิตส่ือ นวัตกรรมตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) และแผนการให้บริการ
เฉพาะครอบครัว (IFSP) ผลิตส่ือภูมิปัญญา ตลอดจนผลิตส่ือเทคโนโลยี ท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
พิเศษของผู้เรียนรายบุคคล 

3) Knowledge Sharing : K หมายถึง ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้                   
โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมกับ
ครอบครัว คณะสหวิชาชีพ สถานศึกษา ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาผู้เรียน โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา จัดโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปล่ียนพ่อแม่เป็นครู มีกิจกรรมจัดท าค่ายพ่อแม่ 
ผู้ปกครองเด็กพิการท่ีรับบริการท่ีบ้านและชุมชน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Day camp) โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน มีกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านร่วมกับการฟื้นฟู 
สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษา โครงการสัมพันธ์ชุมชน
เครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์ นอกจากนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
ฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  

4) Knowing : K หมายถึง ส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีความรอบรู้มีพัฒนาการท่ีดีขึ้ นโดยผ่าน
กระบวนการคิด และการปฏิบัติจริง เช่ือมโยงและปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ตามศักยภาพและประเภทความ
พิการของผู้เรียน แต่ละบุคคล โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล                            
ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นโดยผ่านกระบวนการคิด                    
และการปฏิบัติจริง เช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวัน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพและประเภทความพิการของผู้เรียนแต่ละบุคคล พัฒนาเด็กด้วยรูปแบบและกระบวนการ           
ท่ีหลากหลายผ่านกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ  



36 

5) Active Learning : A หมายถึง การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                       
อย่างหลากหลายนอกเหนือจากการเรียนการสอนในช้ันเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถผ่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละบุคคล ได้แก่                      
กิจกรรมอาชาบ าบัด กิจกรรมบ าบัด กายภาพบ าบัด ธาราบ าบัด จิตวิทยาคลินิก ดนตรีบ าบัด แก้ไขการพูด 
แพทย์แผนไทย กีฬาและนันทนาการ การฝึกทักษะอาชีพ การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม                            
และการเคล่ือนไหว กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ทัศนศึกษา บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคอมพิวเตอร์ 

6) Environment : E หมายถึง จัดสภาพแวดล้อมท้ังภายใน  และภายนอกห้องเรียนท่ีมี
ความหมายต่อการเรียนรู้อย่างรอบด้าน โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา จัดท าโครงการพัฒนา
อาคารสถานท่ี สุขาภิบาลและภูมิทัศน์ มีกิจกรรม Big clearning day กิจกรรมห้องเรียนสีขาว การจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุข และโครงการส่งเสริมการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน เข้าถึงและใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างท่ัวถึง 

7) Willingness : W หมายถึง ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีความมุ่งมั่นต้ังใจพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ          
ทางวิชาชีพครูโดยได้รับการอบรมสอดคล้องกับหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ ให้สามารถน ามาใช้ในการพัฒนางานและ               
การเรียนรู้ของผู้เรียน และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 องค์ประกอบท่ี 3 ผลผลิต ประกอบด้วย 1) องค์กรแห่งการเรียนรู้ 2) ผู้เรียนมีพัฒนาการท่ีดี                  
3) ผู้เรียนมีคุณธรรม และ 4) ผู้เรียนด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 องค์ประกอบท่ี 4 ข้อมูลป้อนกลับ ประกอบด้วย 1) การรายงานผล 2) การน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไข 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ                     
ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล                   
โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง เข้าร่วม                        
ในการวางแผนพัฒนาและด าเนินการพัฒนาวิชาการ ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร โดยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ สภาพและความต้องการของชุมชน ประวัติความเป็นมาของชุมชน ภาษาท้องถิ่น 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท่ีมีในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ท้ังด้านบุคลากร อาคารสถานท่ี ส่ือการเรียนการสอนต่าง ๆ งบประมาณ                        
เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตในการเรียนการสอน รวมท้ังพัฒนาการท่ีคาดหวังให้ผู้เรียนบรรลุ                  
ตามจุดประสงค์ โดยการวิเคราะห์ร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดท าหลักสูตรท่ีมุ่ง พัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนอย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน                        
ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
มีการนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตรสถานศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม                     
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและครอบคลุม ประเมินผล ปรับปรุง 
แก้ไขหลักสูตรสถานศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา จัดตารางครูปฏิบัติหน้าท่ีการสอนท่ีตรงกับความรู้  
ความสามารถ ตรงตามสาขาวิชาเอกและความเช่ียวชาญ ให้เพียงพอและเหมาะสมกับจ านวนของผู้เรียนท่ีมารับ
บริการ จนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา โดยจัดให้มีข้าราชการครู พนักงาน
ราชการและพี่เล้ียงเด็กพิการ ในการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม จ านวน 3 รูปแบบ ดังนี้   
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คร,ู 10

พี่เลี้ยงเด็กพิการ, 7

ครูการศึกษาพิเศษ, 1

ครูกายภาพบ าบัด, 1

ครูจิตวิทยา, 1

ครูอาชาบ าบัด, 1

ครูแก้ไขการพูด, 1

ครูดนตรี, 1
ครูกีฬาและนันทนาการ, 1

ครูนวัตกรรมและเทคโนโลยี, 1

รูปแบบที่ 1 จ านวนครูและบุคลากรที่ให้บริการ
ในศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา

ครู, 8

พี่เลี้ยงเด็กพิการ, 14

ครูกายภาพบ าบัด, 1

ครูกิจกรรมบ าบัด, 1
ครูจิตวิทยา, 1

รูปแบบที่ 2 จ านวนครูและบุคลากรที่ให้บริการ
ที่หน่วยบริการ

ครู พี่เล้ียงเด็กพิการ ครูกายภาพบ าบัด ครูกิจกรรมบ าบัด ครูจิตวิทยา
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ท้ังนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ได้ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากร                        

ให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยส่งให้ครูเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาในเรื่อง                            
ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา หรือเรื่องอื่น ๆ ท่ีครูสนใจในตลอดปีการศึกษา ให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ                
ในวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะให้สูงขึ้น และน าความรู้ท่ีได้รับมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียนร่วมกันผ่านการประชุมประจ าเดือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครู
และบุคลากรท่ีจบการศึกษาในสาขาวิชาอื่น ๆ ได้มีความรู้ ความสามารถ และน าความรู้มาพัฒนาผู้เรียนให้มี
พัฒนาการตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เปิดโอกาสให้คณะครูและบุคลากรศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ให้สอดคล้องกับความต้องการและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีส่งผลดีต่อผู้เรียนได้ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ        
การจัดการเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ผู้เรียนและชุมชนสามารถเข้าถึง ใช้ประโยชน์ได้และมีความ
ปลอดภัย เช่น ห้องกายภาพบ าบัด ห้องธาราบ าบัด ห้องกิจกรรมบ าบัด ห้องนวัตกรรมและเทคโนโลยี              
ห้องแก้ไขการพูด ห้องจิตวิทยาคลินิก ห้องการศึกษาพิเศษ ห้องดนตรีบ าบัด ห้อง ศิลปะบ าบัด ห้องสมุด                  
ห้องประชุมดอกแก้ว สนามเด็กเล่นกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิการ สวนธรรมชาติบ าบัด โรงฝึกอาชาบ าบัด             
สนามกระตุ้นประสาทสัมผัส ศาลาธรรมอเนกประสงค์ สนามหญ้าเทียม สนามฟุตบอล ลานออกก าลังกาย
กลางแจ้ง สวนเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยบริการดอกค าใต้ หน่วยบริการภูกามยาว หน่วยบริการจุน หน่วย
บริการปง หน่วยบริการแม่ใจ หน่วยบริการภูซาง กว๊านพะเยา วัดศรีโคมค า วัดเจดีย์งาม ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ าจืดพะเยา วัดบ้านต้า วัดห้วยยางขาม แม่น้ าสบบง วัดสบบง ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้                  
มีความสนใจ ได้ร่วมกิจกรรมท่ีหลากหลาย    

ครู, 4

พี่เล้ียงเด็พิการ, 1

ครูกายภาพบ าบัด, 3

ครูจิตวิทยา, 1

รูปแบบที่ 3 จ านวนครูและบุคลากรที่ให้บริการ
ที่บ้าน

ครู พี่เล้ียงเด็พิการ ครูกายภาพบ าบัด ครูจิตวิทยา
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ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา จัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อสนับสนุน             
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยด าเนินการจัดระบบสารสนเทศ 5 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบส ารวจ และแบบบันทึกเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การตรวจสอบข้อมูล โดยการน าข้อมูลท่ีได้มาพิจารณาความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล การประมวลผล
ข้อมูล โดยการน าข้อมูลท่ีได้รวบรวมมาจัดหมวดหมู่ จัดกลุ่ม แยกแยะตามลักษณะและประเภทของสารสนเทศ 
การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ โดยจัดท าในรูปแบบของตาราง แผนภาพ กราฟ หรือการบรรยาย ให้เหมาะสม
กับการน าไปใช้ มีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ โดยจัดเก็บในลักษณะของเอกสาร แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์  และ
ระบบสารสนเทศส าหรับการศึกษาพิเศษฯ (SET) ซึ่งคณะครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศและมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศกับทุกฝ่าย มีการ
ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง  และเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศ และผลการด าเนินงานของสถานศึกษา รายงานประจ าปี ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบในช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัดพะเยา การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา การประชุมผู้ปกครอง และในรูปแบบออนไลน์ โดยการจัดท า QR Code ท่ีเช่ือมโยง
กับฐานข้อมูล การจัดท าลิงค์บนเว็ปไซด์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ซึ่งผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
และผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าถึงได้ง่าย ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีมีความถูกต้อง แม่นย า สามารถน าไปใช้ประโยชน์                   
ในการบริหารและพัฒนาการเรียนการสอน 
 
5. จุดเด่นมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน                         
เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ ร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมก ากับ ติดตาม คุณภาพการศึกษา 
นอกจากนี้ ผู้บริหารเป็นผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านการศึกษาพิเศษ มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม                    
และพัฒนารูปแบบวิธีการบริหารงานด้านวิชาการของสถานศึกษา มีความริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแสดงความ
คิดเห็น และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีความกระตือรือร้น
ในการส่งเสริมให้ครู บุคลากรเข้าร่วมผลงานทางวิชาการ ให้ค าช้ีแนะ แนวทาง สร้างขวัญและก าลังใจให้
บุคลากรมีพลังใจผลักดันให้ไปสู่ความส าเร็จ  
 
6. จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

1. ควรพัฒนาเรื่องการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานเพิ่มมากขึ้น 
2. ควรพัฒนาเรื่องการสร้างนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. ควรส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการให้มากขึ้น 

 
7. แผนพัฒนามาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น/ยั่งยืน                             
ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

แผนพัฒนาที่ 1  พัฒนาระบบงานให้ปฏิบัติเชิงระบบโดยใช้วงจรคุณภาพ (P-D-C-A) มาก ากับ                   
จนเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติงานขององค์กร  และเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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ผลการประเมนิตนเอง 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ทีเ่นน้ผู้เรียนเปน็ส าคญั 
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ผลการประเมินตนเอง 
 

1. มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

2. ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ 5 แปลผล ยอดเย่ียม 
 

3. หลักฐานสนับสนนุ 
 
๓.๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีการระบุเป้าหมายกระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ ดังนี้  
 

มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา/ค าอธิบาย 
ค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด  

 
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

มาตรฐานที่ ๓
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 

 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีพฒันาการท่ีดี
ขึ้นโดยผ่านกระบวนการ
คิด และการปฏิบัติจริง 
เช่ือมโยง และปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ตาม
ศักยภาพและประเภท
ความพิการของผู้เรียนแต่
ละบุคคล    

 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามท่ีระบุ
ไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร
ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ 
ให้นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น 
โดยผ่านกระบวนการคิด  
และการปฏิบัติจริง เช่ือมโยงกับ
ชีวิตประจ าวัน การมีส่วนร่วม 
ของผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
และประเภทความพิการ 
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

ระดับ            
ดีขึ้นไป              

ร้อยละ 93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ      
ยอดเยี่ยม 

 ๓.๒ ผลิตหรือพัฒนา
ปรับปรุง  ส่ือ                      
ส่ือเทคโนโลยี                
และส่ือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

มีการผลิต หรือพัฒนาปรับปรุง 
ส่ือ เทคโนโลยี และส่ือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อน ามาพัฒนาผู้เรียน
สอดค ล้อ งกั บคว าม ต้องการ
จ าเป็นพิเศษตามศักยภาพและ
ประเภทความพิการของผู้เรียน                              
แต่ละบุคคล 

ระดับ            
ดีขึ้นไป              

ร้อยละ 93 
 
 
 

 

ระดับ      
ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา/ค าอธิบาย 
ค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด  

 
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

 ๓.๓ ใ ช้ ส่ือ  เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่ือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 

มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา ส่ือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ โดยน ามาใช้ในการจัด                         
การเรียนรู้  และสร้างโอกาส 
ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ 
ตามศักยภาพของผู้เรียนจากส่ือ 
ท่ีหลากหลาย 

ระดับ            
ดีขึ้นไป              

ร้อยละ 93 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับ      
ยอดเยี่ยม 

 ๓.๔ มีการ จัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร/กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่าง
หลากหลายนอกเหนือจากการ
เรียนการสอนในช้ันเรียน 
เพื่อเสริมสร้างทักษะ 
ประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถผ่านการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและ
ความต้องการของแต่ละบุคคล 
ได้แก่ อาชาบ าบัด  
กิจกรรมบ าบัด กายภาพบ าบัด 
ธาราบ าบัด จิตวิทยาคลินิก ดนตรี
บ าบัด  แก้ไขการพูด การฝึก
ทักษะอาชีพ การสร้าง
ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม 
และการเคล่ือนไหว กิจกรรม
วิชาการ กิจกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ทัศนศึกษา บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
คอมพิวเตอร์ 
 
 

ระดับ            
ดีขึ้นไป              

ร้อยละ 93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ      
ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา/ค าอธิบาย 
ค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด  

 
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

 ๓.๕ มีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนเชิงบวก  
 

มีการบริหารจัดการช้ันเรียน 
เชิงบวก โดยเน้นการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การสร้าง
และการรักษาส่ิงแวดล้อมของ
ห้องเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน ใช้เทคนิคการสอน 
เชิงพฤติกรรมโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล สามารถ
เรียนรู้ร่วมกนัอย่างมีความสุข 

ระดับ            
ดีขึ้นไป              

ร้อยละ 93 
 
 
 
 
 

 

ระดับ      
ยอดเยี่ยม 

 ๓.6 มีการตรวจสอบและ
ป ร ะ เ มิ น คุณภ าพ ก าร
จัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ และน าผลไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 

มีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ มีข้ันตอนชัดเจน                    
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ท่ี เ ห ม า ะ สม กั บ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้                              
อย่างหลากหลาย และให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ปกครอง
เพื่อน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

ระดับ            
ดีขึ้นไป              

ร้อยละ 93 
 
 
 
 
 
 

ระดับ      
ยอดเยี่ยม 

 3.7 มี ก า รแลก เป ล่ี ยน
เ รี ย น รู้ แ ล ะ ใ ห้ ข้ อ มู ล
สะท้อนกลับเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง                        
การจัดการเรียนรู้   
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

ระดับ            
ดีขึ้นไป              

ร้อยละ 93 
 
 
 
 

ระดับ      
ยอดเยี่ยม 

 3 .8 มี ก า รพัฒนาการ
จั ด ก า ร เ รี ย น โ ด ย ใ ช้
กระบวนการการวิจัยใน                
ช้ันเรียน 

ครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการวิ จัยในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนและน า
ผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 

ระดับ            
ดีขึ้นไป              

ร้อยละ 93 
 
 
 

ระดับ      
ยอดเยี่ยม 
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๓.๒ สรุปในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีการพัฒนามาตรฐาน
ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

๓.๒.1 ครูร้อยละ 100 สามารถจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นโดยผ่าน
กระบวนการคิด และการปฏิบัติจริง เช่ือมโยงและปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ตามศักยภาพและประเภท                   
ความพิการของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
    สูง    เท่า            ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ 

 
๓.2.๒ ครูร้อยละ 100 ผลิตหรือพัฒนาปรับปรุง ส่ือ ส่ือเทคโนโลยี และส่ือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    สูง    เท่า            ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ 
 
  3.๒.3 ครูร้อยละ 100 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้        
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
    สูง    เท่า            ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ 
 
  3.๒.4 ครูร้อย 100 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    สูง    เท่า            ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ 
 

 3.๒.5 ครูร้อยละ 100 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
    สูง    เท่า            ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ 
 
  3.2.6 ครูร้อยละ 100 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ และน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
    สูง    เท่า            ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ 

 
  3.2.7 ครูร้อยละ 100 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุง                
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
    สูง    เท่า            ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ 
 
  3.2.8 ครูร้อยละ 98.20 มีการพัฒนาการจัดการเรียนโดยใช้กระบวนการการวิจัย                        
ในช้ันเรียน 
    สูง    เท่า            ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ 
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          ๓.๓ สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
ตารางที่ 13 แสดงผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

      ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

ปี
การศึกษา 

 
 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(1) ก าลัง
พัฒนา 

(2) ปาน
กลาง 

(3) ดี (4) ดีเลิศ (5) ยอด
เยี่ยม 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อย
ละ 

คน ร้อย
ละ 

คน ร้อยละ 

2561 90 - - - - - - - - - 100 
2562 91 - - - - - - - - - 100 
256๓ 92 - - - - - - - - - 100 
๒๕๖๔ 93 - - - - - - - - - 100 

 

จากตารางท่ี 13 พบว่า 
ปีการศึกษา 256๑ ผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน                 

เป็นส าคัญ คิดเป็นร้อยละ 100 แปลผลร ยอดเยี่ยม ซึ่งผลการพัฒนาสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดคือ                      
ร้อยละ 90 

ปีการศึกษา 256๒ ผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน                 
เป็นส าคัญ คิดเป็นร้อยละ 100 แปลผล ยอดเยี่ยม ซึ่งผลการพัฒนาสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดคือ                     
ร้อยละ 91 

ปีการศึกษา 256๓ ผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน                
เป็นส าคัญ คิดเป็นร้อยละ 100 แปลผล ยอดเยี่ยม ซึ่งผลการพัฒนาสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดคือ                       
ร้อยละ 92 

ปีการศึกษา 256๔ ผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน                
เป็นส าคัญ คิดเป็นร้อยละ 100 แปลผล ยอดเยี่ยม ซึ่งผลการพัฒนาสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดคือ                       
ร้อยละ 93 
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แผนภูมิท่ี 3 แสดงผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ       
      ปีการศึกษา 2561 – 256๔  เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 
 

               
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4. วิธีการพัฒนา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 256๔ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 256๔ ดังนี้ 
 ครูมีกระบวนการรับบริการ ท่ี เป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน โดยเริ่ มจากกระบวนการแรกรับ                                   
ในการให้ค าปรึกษาผู้ปกครอง การรับสมัคร การเก็บรวมรวมข้อมมูลพื้นฐานของผู้มารับบริการ ครอบครัว         
และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมท้ังร่วมประเมินความสามารถพื้นฐานจากนักสหวิชาของศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดพะเยา เพื่อน าไปวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program 
: IEP) แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ( Individualized Family Service Plan : IFSP) อีกท้ัง                   
ครูห้องบริการแรกรับซึ่งเป็นครูจิตวิทยคลินิกจะคอยปรับพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ และสร้างความคุ้นเคย
ให้กบัผู้เรียนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หลังจากการร่วมประชุมแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Program : IEP)  แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  (Individualized Family Service 
Plan : IFSP) โดยผู้ปกครองและคณะกรรมการเพื่อส่งต่อไปยังห้องบริการตามประเภทความพิการของผู้เรียน
แต่ละบุคคล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามความต้องการจ าเป็นพิเศษและศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล                     
ท่ี ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย ส า ห รั บ เ ด็ ก ท่ี มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร จ า เ ป็ น พิ เ ศ ษ                                                        
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา พุทธศักราช 2564 และหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับผู้เรียนพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา พุทธศักราช 2564 
นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบด้วย กิจกรรมบ าบัด กายภาพบ าบัด แก้ไขการ
พูด อาชาบ าบัด นวัตกรรมและเทคโนโลยี จิตวิทยาคลินิก การศึกษาพิเศษ ดนตรีบ าบัด กีฬาและนันทนาการ 
ตามการวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized Education Program : IEP) แผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ( Individualized Family Service Plan : IFSP)  ร่วมกัน มีการจัดท า
กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม                   
หนูน้อยนักดนตรี  กิจกรรมทักษะกลไก กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต สุขภาพใจ กิจกรรมศิลปะบ าบัด กิจกรรม

ปีการศึกษา 2561 

84
86
88
90
92
94
96
98

100
102

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
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หนูน้อยจิตอาสาท าความดี กิจกรรมธรรมะสวัสดี และแนวการส่งเสริมผู้เรียนท่ีรับบริการท่ีบ้าน ส าหรับผู้เรียน
พิการไม่รุนแรง และส าหรับผู้เรียนพิการรุนแรง  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา แบ่งการให้บริการ
ออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้  1)  รูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มในศูนย์การศึกษาพิ เศษ                        
ประจ าจังหวัดพะเยา 2) รูปแบบการให้บริการในหน่วยบริการ  3) รูปแบบการให้บริการท่ีบ้าน  
 ครูทุกคนน าส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด               
ทางการศึกษา ส่ือภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีกิจกรรม/โครงการรองรับ
โดยมีครูผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้วางแผนด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มีการใช้เทคนิควิธีการอย่างหลากหลาย การเลือกส่ือการสอนท่ีผ่านการตรวจสอบและ
ประเมินจากคณะกรรมการ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนแต่ละทักษะ ตามแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว  ( Individualized Family Service Plan : IFSP) สร้ าง โอกาสให้ ผู้ เรียนไ ด้แสวงหาความรู้                        
ตามศักยภาพของผู้เรียนจากส่ือท่ีหลากหลาย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนา
ส่ือเทคโนโลยี และส่ือภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามศักยภาพและประเภทความพิการของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยครูทุกคนมีการบันทึกผล
การพัฒนาผู้เรียนทุกครั้งท่ีสอน และน าผลการพัฒนาร่วมประชุมทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program : IEP) แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualized 
Family Service Plan : IFSP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan) อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ได้รับทราบมีการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง การจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล และรายกลุ่ม มีการจัดท า
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( Individual Development Plan : ID PLAN) และพัฒนาตนเองตามแผนท่ี
ก าหนดไว้ ท้ังนี้ มีการตรวจสอบผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ดังนี้                 
1) การตรวจสอบผลการพัฒนาผู้เรียนทุกเดือนจากคณะกรรมการงานวัดและประเมินผล 2) จากคณะ                  
กรรมนิเทศ ติดตาม การประเมินห้องเรียนคุณภาพ การประเมินการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ 3) จากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อย ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน  
หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อร่วมประเมิน ให้ข้อเสนอแนะและรับทราบผล
การปฏิบัติงาน และรายงานผลการประเมินเสนอผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
 มี ก า รน า ผลการประ เมิ นมาพัฒนาการ จัดก าร เ รี ยนการสอนของครู อ ย่ า ง เป็ นระบบ                               
โดยศูนย์กาศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา ก าหนดให้ครูทุกคนน าผลจากการประเมิน ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จากคณะกรรมการ น ามาปรับปรุง  พัฒนา พร้อมท้ังรายงานผลการพัฒนาให้ผู้บริหารรับทราบด้วยวิธีการ
บันทึกข้อความรายงานผ่านหัวหน้างาน การรายงานผ่านแอปพลิเคช่ันไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น ท้ังนี้มีการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Programmable logic Control : PLC) ส่งเสริมให้ครูพัฒนา และแก้ไข
พฤติกรรมผู้เรียน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีความต่อเนื่อง 
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 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน                 
โดยครูทุกคนมีการน าผลการพัฒนาจากข้อเสนอแนะจากคณะกรรม การน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้                 
1) ครูผู้สอนแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการสอนผู้เรียนแต่ละห้องบริการ 2) การแลกเปล่ียนเรียนรู้กิจกรรมสภากาแฟ
ของหน่วยบริการ 3) การแลกเปล่ียนเรียนรู้กิจกรรมตลาดนัดความรู้ 4) จากการน าเสนอผลการอบรม ศึกษา      
ดูงาน ในการประชุมประจ าเดือน แลกเปล่ียนเรียนรู้/ศึกษาดูงานหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และเปล่ียนเรียนรู้กับ
บุคคลอื่นผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น 
 
5. จุดเด่นมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ ปีการศึกษา 256๔ 

1) รูปแบบการให้บริการมีความหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคล                       
และมีการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มตามกระบวนการ 7 ขั้นตอนท่ีชัดเจน 

2) ครูมีการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
3) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังรายบุคคลและกลุ่ม 
4) ครูใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมผู้เรียนอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 
5) ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท้ังในและนอกสถานศึกษา 
6) ครูมีการประเมินและตรวจสอบผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
7) มีผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)  เรื่อง การสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษรายบุคคล 

ท่ีเป็นแบบอย่าง อย่างต่อเนื่อง 
 
6. จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 256๔ 

1) เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมโดยนักสหวิชาชีพอย่างหลากหลาย 
2) ครูควรใช้เทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษท่ีเห็นชัดเจนขึ้น 
3) ครูควรมีการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและท่ัวถึง 
4) ส่ง เสริม สนับสนุนให้ ผู้ปกครองมี ส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น                                  

ท้ังในห้องเรียนและท่ีบ้าน 
5) พัฒนาครูให้มีความรู้  และความเช่ียวชาญการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิเศษ ความต้องการจ าเป็น

พิเศษรายบุคคล 
 

7. แผนพัฒนามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น/
ยั่งยืน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

แผนพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
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คณะผู้จัดท า 
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินคุณภาพภายใน 

1. นายกมล  ดาระสุวรรณ์   ข้าราชการบ านาญ 
2. นางศิริพร  ดาระสุวรรณ์   ข้าราชการบ านาญ 
3. ดร. นรินทร  ชมช่ืน  ศึกษานิเทศ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
3. ดร. ประพันธ์  เทียนวิหาร   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน                      

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
คณะกรรมการด าเนินงาน  

1. นายสุวิทย์   สุทาลา ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2. นางสุชาดา  ปาดอน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
3.  นางจารุณีย์ ปางพรม รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
4. นางอมรรัตน์  ยาวิราช ครูช านาญการพิเศษ 
5. นางสาวอัญชลี เครือบุญ ครูช านาญการ 
6. นางสาวชัญญาภัค  ปวงงาม ครูช านาญการ 
7. นางสาวบุญสิตา วงศรี ครูช านาญการ 
8. นางสาวปาริฉัตร ปรังเขียว ครูช านาญการ 
9. นางสาวสุกานดา  ก๋าซ้อน ครูช านาญการ 

10. นางสาวสลักจิต  ค าวัน ครู 
11. นายเอกราช ตามี่ ครู 
12. นายชวลิต กันธิยะ  ครู 
13. นางสาวจีรวรรณ  บุญทา ครู 
14. นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์ ครู 
15. นางชฎาพร  ยศกลาง ครู 
16. นางสาวพิมพ์พิการ  เข่ือนวัง ครู 
17. นางสาวรัตนาภรณ์  จันทร์ปิง ครู 
18. นายวัชรพงษ์  วงศ์ศรีใส ครู 
19. นางสาวหทัยชนก  วงศ์วิเศษ ครู 
20. นางสาวชื่นนภา  ขันธพันธ ์ ครูผู้ช่วย 
21. นายนราธิป  พุทธวัตร์ ครูผู้ช่วย 
22. นายภูมิพัฒน์  รัตนเริงวิทย์กุล ครูผู้ช่วย 
23. นางสาวจิรรัชยา  ศรีทอง ครูผู้ช่วย 
24. นางสาวอภิชญา  กิ่งแก้ว ครูผู้ช่วย 
25. นางสาวเกษรา  ไชยงาม ครูผู้ช่วย 
26. นายมนัสชล  แก้วบังเกิด ครูผู้ช่วย 
27. นางจันทร์สุรีย์  สุคันโธ ครูผู้สอน 
28. นางสาวอนุสรา  เมื่องช่ืน ครูผู้สอน 
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คณะผู้จัดท า (ต่อ) 
29. นายวิทยา  ประสงค์ใจ ครูผู้สอน 
30. นางสาวนุชจรี  นามวงศ์ ครูผู้สอน 
31. นางสาวกรวิกา  จักรแก้ว ครูผู้สอน 
32. นางสาวนิภาพร ปินตาค า ครูผู้สอน 
33. นางสาวสิริยาภรณ์  ช านาญ ครูผู้สอน 
34. นางสาวกรรณิการ์  โพธิ ครูอัตราจ้าง 
35. นางสาวการิพา  การินทร์ ครูอัตราจ้าง 
36. นางสาวมณีวรรณ  กันทา ครูอัตราจ้าง 
37. นางสาวอุทุมพร  กติกาโชคสกุล พนักงานธุรการ 
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ค านิยาม 
                ช่วงเชื่อมต่อ หมายถึง การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน จากโปรแกรมหนึ่งไปสู่อีกโปรแกรมหนึ่ง                   
การเปล่ียนจากระดับหนึ่งไปสู่ อีกระดับหนึ่ง เช่น การเปล่ียนแปลงสถานท่ี สภาพแวดล้อม ระยะเวลาจาก                    
ท่ีหนึ่งไปสู่ท่ีหนึ่ง โดยมีเป้าหมายข้างหน้าท่ีดีกว่าปัจจุบันทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา  
 
      การส่งต่อ หมายถึง การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ ส่งต่อไปรับบริการอื่นท่ีเหมาะสมเช่นบริการทาง
การแพทย์บริการทางสังคม บริการทางการศึกษา ไห้แก่ผู้เรียนเมื่อมีผลการพัฒนาศักยภาพผ่าน ตามเกณฑ์                   
ท่ีก า หนดสามารถส่งต่อเข้าสู่ระบบการศึกษาในช้ันเรียนท่ีสูงขึ้น หรือย้ายสถานศึกษา หรือรับบริการด้านอื่น ๆ 
ต่อไป 
 

    การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติท่ีท าให้ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประสบความส าเร็จ หรือ สู่ความเป็นเลิศ ตามเป้าหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการ หรือ 
วิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ 
ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร  เผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน หรือ ภายนอก สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ 
 

   นวัตกรรม ( Innovation) หมายถึง แนวคิด หรือ วิธีการท่ีน ามาใช้ในการปฏิบัติ แก้ปัญหา                      
การพัฒนา  ซึ่งท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางความคิด  กระบวนการ หรือองค์กร อย่างส้ินเชิง หรืออย่างเห็นได้
ชัด เป็นการพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่า มีเป้าหมายเชิงบวก 
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ภาคผนวก  
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
 

๑. ค าส่ังท่ีเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายในมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดพะเยา 

 
 
๒. หนังสือราชการท่ีเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายในมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน                       

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  

 
 
๓. ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 

 
 
๔. สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา 

 
 
๕. งาน/โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจ าจังหวัดพะเยา 

 
 

๖. รูปภาพกิจกรรม โครงการ เกียรติบัตร โล่รางวัล ฯลฯ ท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา 
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๗. รางวัลท่ีนักเรียนได้รับ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา 
 
ตารางที่  14  แสดงรางวัลท่ีนักเรียนได้รับ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล นักเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ สถานที่/หน่วยงาน/
องค์กรที่มอบ 

1 เด็กชายชัยวัฒน์  ตันกูล เป็นผู้มีพัฒนาการยอดเยี่ยมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
ด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดพะเยา 

2 เด็กหญิงธัญพิชชา  สุขศรีราษฎร์ เป็นผู้มีพัฒนาการยอดเยี่ยมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
ด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดพะเยา 

3 เด็กหญิงวิชญาพร  สุขสมศักดิ์ เป็นผู้มีพัฒนาการยอดเยี่ยมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
ด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดพะเยา 

4 เด็กหญิงหทัยรัตน์  เทพค าปลิว เป็นผู้มีพัฒนาการยอดเยี่ยมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
ด้านความซื่อสัตย์  สุจริต 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดพะเยา 

5 เด็กหญิงสุพรรณิกา  แปงอุด เป็นผู้มีพัฒนาการยอดเยี่ยมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
ด้านความซื่อสัตย์  สุจริต 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดพะเยา 

6 นางสาวนันทิชา  สารสา เป็นผู้มีพัฒนาการยอดเยี่ยมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
ด้านความซื่อสัตย์  สุจริต 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดพะเยา 

7 เด็กหญิงณัฐชาวีร์  เมืองซื่อ เป็นผู้มีพัฒนาการยอดเยี่ยมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
ด้านความมีวินัย 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดพะเยา 

8 เด็กหญิงเมษา  ส้มแก้ว เป็นผู้มีพัฒนาการยอดเยี่ยมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
ด้านความมีวินัย 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดพะเยา 

9 เด็กหญิงภัทราภรณ์  คงเกิด เป็นผู้มีพัฒนาการยอดเยี่ยมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
ด้านความมีวินัย 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดพะเยา 

10 นางสาวศศิธร  สุขตัว เป็นผู้มีพัฒนาการยอดเยี่ยมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
ด้านใฝ่เรียนรู้ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดพะเยา 
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ท่ี ชื่อ - สกุล นักเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ สถานที่/หน่วยงาน/
องค์กรที่มอบ 

11 เด็กชายพยุงทรัพย์  อิทธิพล เป็นผู้มีพัฒนาการยอดเยี่ยมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
ด้านใฝ่เรียนรู้ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดพะเยา 

12 เด็กหญิงณัฐภัทร  บุญประเสริฐ เป็นผู้มีพัฒนาการยอดเยี่ยมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
ด้านใฝ่เรียนรู้ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดพะเยา 

13 เด็กชายวรินทร  ฟูแสง เป็นผู้มีพัฒนาการยอดเยี่ยมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
ด้านอยู่อย่างพอเพียง 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดพะเยา 

14 เด็กหญิงกวินธิดา  สักลอ เป็นผู้มีพัฒนาการยอดเยี่ยมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
ด้านอยู่อย่างพอเพียง 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดพะเยา 

15 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โท๊ะเป้ีย เป็นผู้มีพัฒนาการยอดเยี่ยมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
ด้านอยู่อย่างพอเพียง 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดพะเยา 

16 เด็กหญิงชญานิศ  อ้ายตุ้ย เป็นผู้มีพัฒนาการยอดเยี่ยมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
ด้านมุ่งมั่นในการท างาน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดพะเยา 

17 เด็กชายธนบูรณ์  สุขทองงาม เป็นผู้มีพัฒนาการยอดเยี่ยมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
ด้านมุ่งมั่นในการท างาน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดพะเยา 

18 นายสุขุมพันธ์  ใจยพรหม เป็นผู้มีพัฒนาการยอดเยี่ยมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
ด้านมุ่งมั่นในการท างาน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดพะเยา 

19 นายปาฏิหาริย์  ใจช้ืน เป็นผู้มีพัฒนาการยอดเยี่ยมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
ด้านรักความเป็นไทย 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดพะเยา 

20 เด็กหญิงกัญญาพร  ศรีกอนติ เป็นผู้มีพัฒนาการยอดเยี่ยมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
ด้านรักความเป็นไทย 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดพะเยา 

21 นางสาวสุดารัตน์  แซ่ม้า เป็นผู้มีพัฒนาการยอดเยี่ยมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
ด้านรักความเป็นไทย 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดพะเยา 

22 เด็กชายพลภัทร  โหง่นแก้ว เป็นผู้มีพัฒนาการยอดเยี่ยมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
ด้านมีจิตสาธารณะ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดพะเยา 
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ท่ี ชื่อ - สกุล นักเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ สถานที่/หน่วยงาน/
องค์กรที่มอบ 

23 เด็กชายพัชรพล  แซย่าง เป็นผู้มีพัฒนาการยอดเยี่ยมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
ด้านมีจิตสาธารณะ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดพะเยา 

24 เด็กชายชยังกูร  บุญเทียม เป็นผู้มีพัฒนาการยอดเยี่ยมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
ด้านมีจิตสาธารณะ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดพะเยา 

 
จากตาราง ท่ี  14 พบว่ า ผู้ เรียน จ านวน 24 คน ไ ด้รับรางวัล เป็น ผู้มีพัฒนาการยอดเยี่ยม                          

ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา โดยแบ่งเป็นด้าน 8 ด้าน ดังนี้ ด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต ด้านมีวินัย ด้านใฝ่เรียนรู้ ด้านอยู่อย่างพอเพียง ด้านมุ่งมั่นในการท างาน ด้านรักความ
เป็นไทย  ด้านมีจิตสาธารณะ ซึ่งได้รับรางวัลจากศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา 
 
๘. นวัตกรรม/วิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
ตารางที่ 15 แสดงนวัตกรรม/วิธีท่ีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ท่ี ชื่อนวัตกรรม วิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ การเผยแพร่
และได้รับการ

ยอมรับ 
1 คุณธรรมน าพา

ชีวามีสุข 
          

 
 
        เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อน ารูปแบบกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมคุณธรรม พัฒนาผู้เรียนด้วย  DSPM Model โดยใช้
หลักการ คุณธรรมน าพา ชีวา มีสุข เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และมีคุณธรรมท่ี
ยั่งยืน มีการด าเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 
 

 
www.phayao-

sec.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M
Moral

คุณธรรม

D
Discipline
การมีวินัย

S

Sufficiency
ความ

พอเพียง

P
Public mind

การมีจิต
สาธารณะ
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ท่ี ชื่อนวัตกรรม วิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ การเผยแพร่
และได้รับการ

ยอมรับ 
D = Discipline การมีวินัย 

 ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มกีารแสดงออกถึงการยึดมั่น 
ในข้อตกลง กฎเกณฑ์และระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว 
สถานศึกษาและสังคม 
 มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยเน้นการลงมือ
ปฏิบัติ มีการปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียน รู้จักปฏิบัติตามกฎ
กติกาในห้องเรียน ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
ในชีวิตประจ าวัน รับผิดชอบในการท างาน 

S = Sufficiency ความพอเพียง 
 ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีการแสดงออกถึงการด าเนิน
ชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยเน้นการลงมือ
ปฏิบัติ มีการปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนรับประทานอาหาร  
ด่ืมนม ให้หมด ไม่เหลือท้ิง ปิดน้ า ปิดไฟ หลังการใช้งาน รักษา
ส่ิงของท่ีใช้ร่วมกับผู้อื่น 

P = Public mind การมีจิตสาธารณะ 
 ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มกีารแสดงออกถึงการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น  ชุมชน 
และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน 
          M = Moral คุณธรรม    
           คุณธรรม 3 ประการท่ีควรปลูกฝัง ก็คือการมีวินัย  
ความพอเพียง จิตสาธารณะ                                                       
 มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยเน้นการลงมือ
ปฏิบัติ มีการปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนช่วยเหลือพ่อ – แม่ 
ท างานบ้าน ช่วยเหลือครูและเพื่อนในห้องเรียนด้วยความเต็มใจ 
เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น การเก็บขยะ การกวาด
ลานวัด เป็นต้น   

 
จากตารางท่ี 15 พบว่าผู้เรียนมีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ กิจกรรมคุณธรรมน าพาชีวามีสุข เพื่อน า 

รูปแบบกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม พัฒนาผู้เรียนด้วย  DSPM Model ประกอบด้วย D = Discipline                           
การมีวินัย S = Sufficiency ความพอเพียง P = Public mind การมีจิตสาธารณะ M = Moral คุณธรรม                                                                     
 
 
๙. การเป็นที่ยอมรับของเครือข่ายที่เก่ียวข้อง ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ (การศึกษาดูงาน,การเผยแพร่ผลงาน)  
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ตารางที่ 16 แสดง การเป็นท่ียอมรับของเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ การศึกษาดูงาน,                                   
                การเผยแพร่ผลงาน 
 

ท่ี วัน เดือน ป ี ชื่อคณะศึกษาดูงาน/การเผยแพร่ผลงาน/ชื่อเร่ือง สถานที่ศึกษาดูงาน/
เผยแพร่ผลงาน 

1 1 เมษายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดแพร่  
- หลักสูตรสถานศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา 

2 4 สิงหาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดเชียงราย 
- งานให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและ

เตรียมความพร้อม 
- งานหน่วยบริการ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา 

3 4 ตุลาคม 2564              
ถึง  

5 กุมภาพันธ์ 
2565 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
- งานให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและ

เตรียมความพร้อม 
- ฝึกภาคปฏิบัติการปฏิบัติงานพยาบาล  

(การประเมินภาวะสุขภาพและการสร้างเสริม
สุขภาพเด็กวัยต่างๆ) 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา 

4  24 พฤศจิกายน 
2564  
  ถึง                 

2 มีนาคม 2565 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
- ฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัดในสถานการณ์

จริงกับผู้ป่วยท่ีมีปัญหาด้านการเคล่ือนไหว 
ในเด็ก 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา 

 
จากตารางท่ี 16 พบว่า ศูนย์การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  สามารถ                        

เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับสถานศึกษาเครือข่ายและหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีสถานศึกษา
เครือข่ายเข้ามาศึกษาดูงาน ประกอบด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดแพร่  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดเชียงราย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

๑. ค าส่ังท่ีเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ   ประจ าจังหวัดพะเยา 

 
 
๒. หนังสือราชการท่ีเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการ

จัดการ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา 

 
 
๓. ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ของ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา 

 
 
๔. สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ของศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจ าจังหวัดพะเยา 

 
 
๕. งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ของศูนย์

การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา 

 
 
๖. รูปภาพกิจกรรม โครงการ เกียรติบัตร โล่รางวัล ฯลฯ ท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหาร

และการจัดการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา 
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๗. รางวัลผู้บริหารท่ีได้รับ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 

ตารางที่ 17 แสดงรางวัลผู้บริหารท่ีได้รับ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 

ท่ี ชื่อ นามสกุล รางวัลที่ได้รับ ที่มาของรางวัล 
1 นายสุวิทย์  สุทาลา รางวัลระดับชาติ 

1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม 
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC     
ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน  

ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โครงการประกวดหน่วยงาน
และผู้มีผลงานดีเด่นท่ี
ประสพผลส าเร็จเป็นท่ี
ประจักษ์ ครั้งท่ี 10 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม 
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน 

ระดับภาค 
1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 

AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม 
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน  

ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โครงการประกวดหน่วยงาน
และผู้มีผลงานดีเด่นท่ี
ประสพผลส าเร็จเป็นท่ี
ประจักษ์ ครั้งท่ี 10 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม 
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน 

ระดับกลุ่มสถานศึกษา/ระดับจังหวัด 
1. ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่น  

ของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6         
เนื่องในวันครู ประจ าปี 2564 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  
กลุ่ม 6 
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ท่ี ชื่อ นามสกุล รางวัลที่ได้รับ ที่มาของรางวัล 
2 นางสุชาดา  ปาดอน ระดับสมาคม 

1. ได้รับรางวัลรองผู้อ านวยการดีเด่น  
ประเภทศูนย์การศึกษาพิเศษ  

สมาคมรองผู้อ านวยการ 
สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

ระดับกลุ่มสถานศึกษา/ระดับจังหวัด 
1. ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่น  
ของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 เนื่องในวันครู 
ประจ าปี 2564 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  
กลุ่ม 6 

3 นางจารุณีย์ ปางพรม ระดับภาค  
1. ได้รับรางวัลรองผู้อ านวยการดีเด่น  

ประเภทศูนย์การศึกษาพิเศษ  
สมาคมรองผู้อ านวยการ 
สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

ระดับกลุ่มสถานศึกษา/ระดับจังหวัด 
1. ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่น  

ของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6            
เนื่องในวันครู ประจ าปี 2564 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  
กลุ่ม 6 

 
จากตารางท่ี 17 พบว่าในปีการศึกษา 2564 ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัล ซึ่งประกอบด้วยรางวัล

ระดับชาติ จ านวน 2 รางวัล รางวัลระดับภาค จ านวน 3 รางวัล รางวัลระดับสมาคม จ านวน 1 รางวัล                  
และรางวัลระดับกลุ่มสถานศึกษา/ระดับจังหวัด จ านวน 3 รางวัล 
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๘. รางวัลสถานศึกษาที่ได้รับ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ตารางที่ 18 แสดงรางวัลสถานศึกษาท่ีได้รับ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 

ท่ี   รางวัลที่ได้รับ ที่มาของรางวัล 

1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเย่ียม 
ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  
โครงการประกวดหน่วยงาน 

และผู้มีผลงานดีเด่น 
ท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์  

ครั้งท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 
2563 

2 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเย่ียม 
ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ด้านวิชาการ 

3 ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 
2564 รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับท่ี 1 
ประเภท ศูนย์การศึกษาพิเศษ ระดับกลุ่มสถานศึกษา  
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6  

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

4 รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจ าปี พ.ศ.2564  
ปีท่ี 2 ติดต่อกัน 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

5 เกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว  
กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีท่ียืน โครงการโรงเรียน 
คุณธรรม สพฐ. 

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

6 เกียรติบัตรได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ ระดับทอง ระหว่างวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2564  
ถึง วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2567   

กรมอนามัย 

7 เกียรติบัตรหน่วยงานท่ีสนับสนุนงานด้านคนพิการ  
ระดับ “ดีเย่ียม” ประจ าปี 2563  

จังหวัดพะเยา 

8 เกียรติบัตรส่งเสริมและสืบสานคุณค่าเอกลักษณ์ 
ทางวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ป๋ีใหม่เมือง)  
ด้วยการแต่งผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าทอ ผ้าถิ่น  

กระทรวงวัฒนธรรม 

9 เกียรติบัตรหน่วยงานท่ีมี “จิตอาสา พัฒนาชุมชน 
บ้านเจดีย์งาม”   

อ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา ร่วมกับ 
หมู่บ้านเจดีย์งาม ต าบลท่าวังทอง 

 
จากตารางท่ี 18 พบว่าในปีการศึกษา 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ได้รับรางวัล 

จ านวน 9 รางวัล ซึ่งประกอบด้วยรางวัลระดับชาติ จ านวน 6 รางวัล รางวัลระดับภาค จ านวน 1 รางวัล 
รางวัลระดับจังหวัด จ านวน 2 รางวัล 
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๙. นวัตกรรม/วิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ตารางที่ 19 แสดงนวัตกรรม/วิธีท่ีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ท่ี ชื่อนวัตกรรม วิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

การเผยแพร่และ
ได้รับการยอมรับ 

(คณะ/คนที่มาศึกษา 
ดูงาน/การเผยแพร่) 

1 การบริหารจัดการ 
โดยใช้หลักการ
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice)  
DOKKAEW  
Model  (ดอกแก้ว
โมเดล)                           

         ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ใช้
กระบวนการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการด าเนินการ ซึ่งน าทฤษฎีเชิงระบบมา
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ได้แก่ 1) ปัจจัยน าเข้า 
( input) 2 )  ก ระบวนการ  ( process) 3)  ผลผ ลิ ต 
(output) โดยมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ท่ีมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับองค์ประกอบท้ังสามส่วน 
ส าหรับองค์ประกอบด้านปัจจัยน าเข้า ( input) คือ
ทรัพยากรท่ีใช้ในการบริหาร ได้แก่ บุคลากร (man) 
งบประมาณ (money) วัสดุ อุปกรณ์ (material) และ
การบริหารจัดการ (management) และได้ด าเนิน
กระบวนการพัฒนางานวิชาการของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา โดยใช้ DOKKAEW Model 
(ดอกแก้ว โมเดล) ประกอบด้วย 

1 . D = Desired Characteristics ก า ร จั ด
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 12 ข้อ ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา 

2. O : Objectification หมายถึง เลือกใช้ส่ือ
การสอน เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก บริการ และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ท่ีตรงความต้องการ
จ าเป็นเฉพาะบุคคล 

3. K : Knowledge Sharing หมายถึง ส่งเสริม
ให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ 

4. K : Knowing หมายถึง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรอบรู้และทักษะในทุกด้าน 

5. A : Active Learning ห ม าย ถึ ง  ก า ร จั ด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

6. E : Environment หมายถึง                      
จัดสภาพแวดล้อมท้ังภายใน  และภายนอกห้องเรียน 

- การแลกเปล่ียน
เรียนรู ้
นวัตกรรม/Best  
Practice  ของ
เครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา 
- www.phayao-
sec.ac.th 
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ท่ี ชื่อนวัตกรรม วิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

การเผยแพร่และ
ได้รับการยอมรับ 

(คณะ/คนที่มาศึกษา 
ดูงาน/การเผยแพร่) 

7. W : Willingness หมายถึง ส่งเสริมให้ครู
ทุกคนมีความมุ่งมั่นต้ังใจพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

โดยน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ทุกๆกิจกรรม
ของการบริหารงานวิชาการ  

ผลผลิต (output) ซึ่งเป็นผลท่ีเกิดขึ้นจากการ
บริหารงานวิชาการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา ได้แก่ ผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (best 
practice) และองค์ประกอบสุดท้าย คือข้อมูลป้อนกลับ 
ซึ่งเป็นการรายงานผล และการน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแก้ไข ดังปรากฏในแผนภูมิ 

 

 
 

แผนภูมิการบริหารงานวิชาการโดยใช้                        
ดอกแก้ว โมเดล “DOKKAEW Model” 

2 การพัฒนาระบบ
การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา  
ศูนย์การศึกษา
พิเศษ  ประจ า
จังหวัดพะเยา  
“ACTION  
Model” 

              งานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหาร
วิชาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา      
ใ ช้รูปแบบการพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิ เศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา “ACTION” ซึ่งน าทฤษฎีเชิงระบบ
มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ได้แก่ 1) ปัจจัยน าเข้า  
2) กระบวนการ 3) ผลผลิต โดยมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ  
และมี อ ง ค์ประกอบ  “ACTION  Model”  ไ ด้ แก่                    
1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการ 4) การวัด
และประเมินผล 5) เงื่อนไขส าคัญท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ  
มีรายละเอียดดังนี้ 
ขั้นที ่1 สร้างความตระหนัก (Awareness: A) โดยการ
ให้ความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากร 
ขั้นที ่2 สร้างเสริมความรู้และความสามารถด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (Construction: C)  

- การแลกเปล่ียน
เรียนรู ้
นวัตกรรม/Best  
Practice  ของ
เครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา 
- www.phayao-
sec.ac.th 
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ท่ี ชื่อนวัตกรรม วิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

การเผยแพร่และ
ได้รับการยอมรับ 

(คณะ/คนที่มาศึกษา 
ดูงาน/การเผยแพร่) 

ขั้นที ่3 ร่วมกันรับผิดชอบ (Them : T)  
ขั้นที ่4 สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา (Information : I)  
ขั้นที ่5 ปฏิบัติการตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา (Operation: O)  
ขั้นที่ 6 ติดตาม ตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องมีมาตรฐาน (Norm :  N)   
โดยน าวงจรคุณภาพ  PDCA  มาใช้ทุก ๆ กิจกรรมของ
การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ดังปรากฏ 
ในแผนภูมิ 

 
3 รูปแบบการ

บริหารงานด้าน
ความปลอดภัยใน
สถานศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด
พะเยา 

       รูปแบบการบริหารงานด้านความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 4S Model (4 Safety Measures Model) 
คือ มาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย   
       1) มาตรการความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุ (S1 : 
Safety measures of an accident)  
      2) มาตรการความปลอดภัยด้านภัยธรรมชาติ  ( 
S2 : Safety measures of natural disaster )   
      3) มาตรการความปลอดภัยด้านสังคม (S3 : 
Safety measures for social) และ    
     4) มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (S4 : 
Safety measures for  hygiene)  
      มุ่งพัฒนาสถานศึกษาด้วยวงจรการบริหารงาน
คุณภาพ PDCA ท่ีเน้นการมีส่วนร่วม (Participations) 
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร เพื่อให้เป็น
สถานศึกษาปลอดภัยแก่นักเรียน ครูบุคลากร ผู้ปกครอง 
ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริง ประกอบด้วย 

- การแลกเปล่ียน
เรียนรู ้
นวัตกรรม/Best  
Practice  ของ
เครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา 
- www.phayao-
sec.ac.th 
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ท่ี ชื่อนวัตกรรม วิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

การเผยแพร่และ
ได้รับการยอมรับ 

(คณะ/คนที่มาศึกษา 
ดูงาน/การเผยแพร่) 

องค์ประกอบส าคัญ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ                           
2) วัตถุประสงค์ 3) รูปแบบการบริหารงานด้านความ
ป ลอ ดภั ย ใ น สถ าน ศึ ก ษ า  4S Model ( 4 Safety 
Measures Model) 4) การวัดและประเมินผล 5) ปัจจัย
สนับสนุน และ6) เงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบไปใช้ 

 
 

 จากตารางท่ี 19 พบว่า วิธีท่ีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ                    
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการ โดยใช้หลักการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)  
DOKKAEW  Model (ดอกแก้วโมเดล) 2) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา “ACTION Model” 3) รูปแบบการบริหารงานด้านความปลอดภัย
ในสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐. การเป็นวิทยากร ของผู้บริหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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ตารางที่ 20 แสดงการเป็นวิทยากร ของผู้บริหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
ท่ี ชื่อ นามสกุล เร่ืองที่เป็นวิทยากร 
1 นายสุวิทย์ สุทาลา 1. เป็นวิทยากร “กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม

คุณภาพสถานศึกษาร่วมพัฒนา” ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 ผ่าน
โปรแกรม VOOV มอบโดย ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
2. เป็นวิทยากร “การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลบุคคลออทิสติก”    
มอบโดย ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดพะเยา 
3. เป็นวิทยากรหัวข้อ “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Leaning Community : PLC)” ประจ าปีการศึกษา 2564  
มอบโดย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
4. เป็นวิทยากร “โครงการอบรมจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล แผนการสอนรายบุคคล (IEP)” ประจ าปีงบประมาณ 2564  
มอบโดย เทศบาลต าบลงิม 
5. เป็นวิทยากร “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา         
เพื่อเด็กด้อยโอกาส” มอบโดย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
6. การอบรมหลักสูตรผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา  
ประจ าปี 2564 

2 นางสุชาดา  ปาดอน 1. เป็นวิทยากร “การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา”  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ประจ าปีพุทธศักราช 2564  
มอบโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  
2. เป็นวิทยากร “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

เพื่อเด็กด้อยโอกาส” มอบโดย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
3. เป็นวิทยากรหัวข้อ “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  
Leaning Community : PLC)” ประจ าปีการศึกษา 2564  
มอบโดย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
4. เป็นวิทยากร “โครงการอบรมจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล แผนการสอนรายบุคคล (IEP)” ประจ าปีงบประมาณ 2564  
มอบโดย เทศบาลต าบลงิม 
5. การอบรมหลักสูตรผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา  
ประจ าปี 2564 
6. เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรท่ี 
จัดการเรียนรวมในโรงเรียนน าร่อง (โรงเรียนบ้านจ าป่าหวาย) 
7. เป็นวิทยากร “การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ CAPER” มอบโดย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา 
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ท่ี ชื่อ นามสกุล เร่ืองที่เป็นวิทยากร 
3 นางจารุณีย์  ปางพรม 1. เป็นวิทยากร “การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ CAPER” มอบโดย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา 
2. เป็นวิทยากรหัวข้อ “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  
Leaning Community : PLC)” ประจ าปีการศึกษา 2564  
มอบโดย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
3. การอบรมหลักสูตรผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา  
ประจ าปี 2564 

 
จากตารางท่ี 20 พบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ จนได้รับเกียรติเป็น

วิทยากรในการด าเนินงานต่างๆ ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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๑๑. การเปน็ที่ยอมรับของเครือข่ายทีเ่ก่ียวข้อง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (การศึกษาดูงาน,การเผยแพร่ผลงาน)  
ตารางที่ 21 แสดงการเป็นท่ียอมรับของเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ การศึกษาดูงาน 

การเผยแพร่ผลงาน 
 

 
จากตารางท่ี 21 พบว่าผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยาเป็นท่ียอมรับของเครือข่าย

ท่ีเกี่ยวข้องโดยมีสถานศึกษาเข้ามาศึกษาดูงาน  ประกอบด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดแพร่                      
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเชียงราย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี วัน เดือน ป ี ชื่อคณะศึกษาดูงาน/การเผยแพร่ผลงาน/ชื่อเร่ือง สถานที่ศึกษาดูงาน/
เผยแพร่ผลงาน 

1 1 เมษายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดแพร่  
- หลักสูตรสถานศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา 

2 4 สิงหาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดเชียงราย 
- งานให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและ

เตรียมความพร้อม 
- งานหน่วยบริการ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา 

3 4 ตุลาคม 2564              
ถึง  

5 กุมภาพันธ์ 
2565 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
- งานให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและ

เตรียมความพร้อม 
- ฝึกภาคปฏิบัติการปฏิบัติงานพยาบาล (การ

ประเมินภาวะสุขภาพและการสร้างเสริม
สุขภาพเด็กวัยต่างๆ) 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา 

4  24 พฤศจิกายน 
2564  
  ถึง                 

2 มีนาคม 2565 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
- ฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัดในสถานการณ์

จริงกับผู้ป่วยท่ีมีปัญหาด้านการเคล่ือนไหวใน
เด็ก 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
 

๑. ค าส่ังท่ีเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 

 
 
๒. หนังสือราชการท่ีเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 

 
 
๓. ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 

 
 
๔. สรุปผลการประเมินแต่ละมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา 

 
 
๕. งาน/โครงการ/กรรม ท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา 

 
 
๖. รูปภาพกิจกรรม โครงการ เกียรติบัตร โล่รางวัล ฯลฯ ท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
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๗. รางวัลครูที่ได้รับ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ตารางที่ 22 แสดงรางวัลครูท่ีได้รับ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 

ท่ี ชื่อ นามสกุล รางวัลที่ได้รับ ที่มาของรางวัล 

1 นางอมรรัตน์  ยาวิราช ระดับภาค 
1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 
AWARDS “เหรียญเงิน” ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ(บกพร่องทาง
สติปัญญา)ด้านบริหารจัดการ 

ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โครงการประกวดหน่วยงาน
และผู้มีผลงานดีเด่นท่ีประสพ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครั้งท่ี 
10 ประจ าปีการศึกษา 2563 

ระดับกลุ่มสถานศึกษา/ระดับจังหวัด 
1. ครูด้านการจัดการเรียนรู้ดีเด่น ของกลุ่ม
สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 เนื่องในวันครู 
ประจ าปี 2565 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  

กลุ่ม 6 

2. รางวัลประเมินคุณภาพวิจัยในช้ันเรียน  
ระดับดีเย่ียม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2564 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา 

2 นางสาวอัญชลี เครือบุญ ระดับประเทศ 
1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 
AWARDS  
“รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง”ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
(บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านวิชาการ 

ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โครงการประกวดหน่วยงาน
และผู้มีผลงานดีเด่นท่ีประสพ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครั้งท่ี 
10 ประจ าปีการศึกษา 2563 

ระดับภาค 
1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 
AWARDS  
“รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เหรียญทอง” 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
(บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านวิชาการ 

ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โครงการประกวดหน่วยงาน
และผู้มีผลงานดีเด่นท่ีประสพ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครั้งท่ี 
10 ประจ าปีการศึกษา 2563 
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ท่ี ชื่อ นามสกุล รางวัลที่ได้รับ ที่มาของรางวัล 

ระดับกลุ่มสถานศึกษา/ระดับจังหวัด 
1. ผู้มีผลงานดีเด่น ระดับกลุ่มสถานศึกษา สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์

และศึกษาพิเศษ 
  2. รางวัลครูด้านการจัดการเรียนรู้ดีเด่น 

ของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 เนื่องในวันครู 
ประจ าปี 2565 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  

กลุ่ม 6 

3 นางสาวบุญสิตา วงศรี ระดับประเทศ 
1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 
AWARDS  
“รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง” ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
(บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านบริหารจัดการ 

ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โครงการประกวดหน่วยงาน
และผู้มีผลงานดีเด่นท่ีประสพ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครั้งท่ี 
10 ประจ าปีการศึกษา 2563 

ระดับภาค 
1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 
AWARDS  
“รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เหรียญทอง”
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
(บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านวิชาการ 

ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โครงการประกวดหน่วยงาน
และผู้มีผลงานดีเด่นท่ีประสพ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครั้งท่ี 
10 ประจ าปีการศึกษา 2563 

ระดับสถานศึกษา 
1. ครูดีในดวงใจ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 ประจ าจังหวัดพะเยา 
4 นางสาวปาริฉัตร               

ปรังเขียว 
ระดับภาค 
1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 
AWARDS  
รางวัล “เหรียญทอง” ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทาง
ร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ) 
ด้านวิชากา 

ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โครงการประกวดหน่วยงาน
และผู้มีผลงานดีเด่นท่ีประสพ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครั้งท่ี 
10 ประจ าปีการศึกษา 2563 
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ท่ี ชื่อ นามสกุล รางวัลที่ได้รับ ที่มาของรางวัล 

ระดับกลุ่มสถานศึกษา/ระดับจังหวัด 
1. ครูด้านการจัดการเรียนรู้ดีเด่น ของกลุ่ม
สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 เนื่องในวันครู 
ประจ าปี 2565 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  

กลุ่ม 6 
 

5 นางสาวสุกานดา               
ก๋าซ้อน 

ระดับกลุ่มสถานศึกษา/ระดับจังหวัด 
1. ครูด้านการจัดการเรียนรู้ดีเด่น ของกลุ่ม
สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 เนื่องในวันครู 
ประจ าปี 2565 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  

กลุ่ม 6 

6 นางสาวชัญญาภัค               
ปวงงาม 

ระดับสถานศึกษา 
1. ครูดีในดวงใจ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจ าจังหวัดพะเยา 

7 นางสาวสลักจิต ค าวัน ระดับประเทศ 
1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 
AWARDS “รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง” 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
(บกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหว
หรือสุขภาพ) ด้านบริหารจัดการ 

ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โครงการประกวดหน่วยงาน
และผู้มีผลงานดีเด่นท่ีประสพ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครั้งท่ี 
10 ประจ าปีการศึกษา 2563 

ระดับภาค 
1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 
AWARDS “ชนะเลิศเหรียญทอง” ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
(บกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหว
หรือสุขภาพ) ด้านบริหารจัดการ 

ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โครงการประกวดหน่วยงาน
และผู้มีผลงานดีเด่นท่ีประสพ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครั้งท่ี 
10 ประจ าปีการศึกษา 2563 

ระดับกลุ่มสถานศึกษา/ระดับจังหวัด  
1. ครูต้นแบบ ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 เนื่องใน
วันครู ประจ าปี 2565 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  

กลุ่ม 6 
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ท่ี ชื่อ นามสกุล รางวัลที่ได้รับ ที่มาของรางวัล 

8 นายเอกราช ตามี่ ระดับกลุ่มสถานศึกษา/ระดับจังหวัด 
1. ครูด้านการจัดการเรียนรู้ดีเด่น ของกลุ่ม
สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 เนื่องในวันครู 
ประจ าปี 2565 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  

กลุ่ม 6 

9 นายชวลิต กันธิยะ ระดับกลุ่มสถานศึกษา/ระดับจังหวัด 
1. ครูต้นแบบด้านคุณธรรม ของกลุ่ม
สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 เนื่องในวันครู 
ประจ าปี 2565 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  

กลุ่ม 6 

10 นางสาวจีรวรรณ        
บุญทา 

ระดับกลุ่มสถานศึกษา/ระดับจังหวัด 
1. ครูด้านการจัดการเรียนรู้ดีเด่น ของกลุ่ม
สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 เนื่องในวันครู 
ประจ าปี 2565 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  
กลุ่ม 6 

11 นางสาวพิมพ์พิกา       
เข่ือนวัง 

ระดับสถานศึกษา 
1. ครูดีในดวงใจ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจ าจังหวัดพะเยา 
12 นางสาวฐานิต           

ปัญญาสุข 
ระดับภาค 
1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 
AWARDS “เหรียญทอง” ครูผู้สอนยอด
เย่ียมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทาง
ร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ) 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน 

ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โครงการประกวดหน่วยงาน
และผู้มีผลงานดีเด่นท่ีประสพ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครั้งท่ี 
10 ประจ าปีการศึกษา 2563 

13 นายนิรวิทธ์ ทองภาพ ระดับประเทศ 
1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 
AWARDS 
“รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง” ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
(บกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหว
หรือสุขภาพ) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียน 

ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โครงการประกวดหน่วยงาน
และผู้มีผลงานดีเด่นท่ีประสพ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครั้งท่ี 
10 ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
 



75 

ท่ี ชื่อ นามสกุล รางวัลที่ได้รับ ที่มาของรางวัล 

ระดับภาค 
1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 
AWARDS “ชนะเลิศระดับเหรียญทอง” 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
(บกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหว
หรือสุขภาพ) ด้านบริหารจัดการ 

ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โครงการประกวดหน่วยงาน
และผู้มีผลงานดีเด่นท่ีประสพ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครั้งท่ี 
10 ประจ าปีการศึกษา 2563 

14 นางสาวชื่นนภา           
ขันธพันธ ์

ระดับกลุ่มสถานศึกษา/ระดับจังหวัด 
1. ครูด้านการจัดการเรียนรู้ดีเด่น ของกลุ่ม
สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 เนื่องในวันครู 
ประจ าปี 2565 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  

กลุ่ม 6 

14 นางจันทร์สุรีย์ สุคันโธ ระดับสถานศึกษา 
1. ครูดีในดวงใจ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจ าจังหวัดพะเยา 
15 นางสาวอนุสรา เมืองช่ืน ระดับภาค 

1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 
AWARDS “เหรียญเงิน” ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทาง
ร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ) 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน 

ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โครงการประกวดหน่วยงาน
และผู้มีผลงานดีเด่นท่ีประสพ
ผลส าเร็จเปน็ท่ีประจักษ์ ครั้งท่ี 
10 ประจ าปีการศึกษา 2563 

ระดับกลุ่มสถานศึกษา/ระดับจังหวัด 
1. ครูด้านการจัดการเรียนรู้ดีเด่น ของกลุ่ม
สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 เนื่องในวันครู 
ประจ าปี 2565 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  
กลุ่ม 6 

16 นางสาวกรวิกา จักรแก้ว ระดับสถานศึกษา 
1. ครูดีในดวงใจ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจ าจังหวัดพะเยา 
17 นายวิทยา ประสงค์ใจ ระดับสถานศึกษา 

1. ครูดีในดวงใจ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา 
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ท่ี ชื่อ นามสกุล รางวัลที่ได้รับ ที่มาของรางวัล 

18 นางสาวนุชจรี นามวงศ์ ระดับสถานศึกษา 
1. ครูดีในดวงใจ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจ าจังหวัดพะเยา 
19 นางสาวนิภาพร                

ปินตาค า 
ระดับกลุ่มสถานศึกษา/ระดับจังหวัด 
1. ครูต้นแบบด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 เนื่องใน
วันครู ประจ าปี 2565 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  

กลุ่ม 6 

 
จากตารางท่ี 22 พบว่าครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ได้รับรางวัล 

ระดับประเทศ จ านวน 4 รางวัล ระดับภาค จ านวน 8 รางวัล ระดับกลุ่มสถานศึกษา จ านวน 13 รางวัล               
และระดับสถานศึกษา จ านวน 7 รางวัล 
 
๘. งานวิจัยในชั้นเรียน/นวัตกรรม/วิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ตารางที่ 23 แสดงงานวิจัยในช้ันเรียน/นวัตกรรม/วิธีท่ีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ของครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน/นวัตกรรม/วิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของครู 

1 นางอมรรัตน์ ยาวิราช ผลการใช้หนังสือภาพเพื่อพัฒนาการพูดค าศัพท์หมวดสัตว์ 
ของเด็กออทิสติกระดับเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดพะเยา 

2 นางสาวอัญชลี  เครือบุญ การใช้แรงเสริมท่ีเป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการรู้จักสี  
ของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา 

3 นางสาวชัญญาภัค ปวงงาม ผลการใช้สมุดภาพการวิเคราะห์งานท่ีมีต่อการท างานบ้าน 
ของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

4 นางสาวบุญสิตา  วงศรี การศึกษาความสามารถในการนับจ านวน 1-10 ของเด็กออทิสติก
โดยใช้ส่ือตัวเลขและจ านวน 

5 นางสาวปาริฉัตร   ปรังเขียว การสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการ 
ทรงตัวของผู้เรียน 

6 นางสาวสุกานดา  ก๋าซ้อน การเพิ่มสมาธิบุคคลออทิสติก ด้วยกิจกรรมการปั้น 

7 นางสาวสลักจิต  ค าวัน ผลการใช้โปรแกรม 2 seat เพื่อพัฒนาความสามารถในการทรงท่า
ของเด็กสมองพิการชนิด Ataxic ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา 
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ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน/นวัตกรรม/วิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของครู 

8 นายเอกราช ตามี่ การพัฒนาความสามารถในการนับจ านวน 1-10 โดยใช่ส่ือ ICT 
นับเลข 1-10 กันเถอะ ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  
หน่วยบริการแม่ใจ 

9 นายชวลิต  กันธิยะ การใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถการประสานสัมพันธ์
ระหว่างตากับมือ ท่ีมีต่อความสามารถการประสานสัมพันธ์ระหว่าง
ตากับมือ ของผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคล่ือนไหว หรือสุขภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
หน่วยบริการภูซาง 

10 นางชฎาพร ยศกลาง การใช้เกมท่ีมีต่อความสามารถในการจ าพยัญชนะไทยของผู้เรียน 
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ 

11 นางสาวณิชา วงศ์สุฤทธิ์ การพัฒนาความสามาถในการจ าค าศัพท์ภาษามือ หมวดสี ของเด็ก
ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  

12 นางสาวจีรวรรณ  บุญทา การใช้เทคนิคการเสริมแรงด้วยกิจกรรมท่ีมีต่อพฤติกรรมอยู่ไม่นิง่
ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

13 นางสาวพิมพ์พิกา  เข่ือนวัง การพัฒนาความสามารถการจับดินสอของเด็กออทิสติก 
โดยใช้ Pencil Grip 

14 นางสาวรัตนาภรณ์  จันทร์ปิง ผลการใช้นวัตกรรม “Walk เดิน เคล่ือน ตัว” ร่วมกับโปรแกรม
การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาความสามารถในการเดินทรงตัว 
ขณะเคล่ือนไหวในเด็กท่ีมีความบกพร่องทางด้นร่างกายหรือการ
เคล่ือนไหวหรือสุขภาพ ระดับเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา เด็กพิการท่ีรับบริการท่ีบ้าน 
ปีการศึกษา 2564 

15 นายวัชรพงษ์ วงศ็ศรีใส  การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา โดยฝช้กิจกรรมการปั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการปง 

16 นางสาวหทัยชนก วงศ์วิเศษ ผลการใช้ส่ือ ยก เล่ือน เคล่ือนครึ่งวง เพื่อเพิ่มองศสาการ
เคล่ือนไหวของข้อไหลในเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือ 
การเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ ระดับเตรียมตวามพร้อม รับบริการ 
ท่ีบ้าน 

17 นายกิตติธัช ทับทิมเขียว การสอนนับจ านวน 1-10 เด็กท่ีมีความบกพร่องด้านร่างกาย 

18 นางสาวชื่นนภา  ขันธพันธ ์ การฝึกพับผ้า โดยการใช้เทคนิคการสอนแบบ 3R 

19 นายนราธิป  พุทธวัตร์ การศึกษาการใช้โปรแกรมดนตรีบ าบัด เพิ่มสมาธิเด็กออทสติก 
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ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน/นวัตกรรม/วิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของครู 

20 นายภูมิพัฒน์ รัตนเรงิวิทย์กุล การศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเดินบนกระดาษA4เพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการเดินแบบธรรมชาติของบุคคลออทิสติก 

21 นางสาวอภิชญา กิ่งแก้ว ผลการใช้กิจกรรมร้อยลูกปัดเพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กใน
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

22 นางสาวจิรรัชยา ศรีทอง การศึกษาผลการใช้เบี้ยอรรถกรท่ีมีต่อพฤติกรรมการควบคุมตนเอง
ในการท างานของผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

23 นางสาวเกษรา  ไชยงาม การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้เรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการได้ยินโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

24 นายมนัสชล แก้วบังเกิด การสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กดยใช้ศิลปะการระบายสี และเพิ่ม
จินตนาการของผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

25 นางสาววรรณรัตน์  แรกเลียง การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา โดยใช้ชุดส่ือกระตุ้นกล้ามเนื้อมัดเล็ก 

26 นางจันทร์สุรีย์ สุคันโธ การพัฒนาการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1-10 โดยใช้ส่ือสมุดภาพการรู้
ค่าจ านวนตัวเลขของเด็กออทิสติก 

27 นางสาวกรวิกา  จักรแก้ว ศึกษาผลของการฝึกซักผ้าด้วยมือโดยใช้ภาพและการเสริมแรงเพื่อ
พัฒนาทักษะการท างานบ้านของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา 

28 นางสาวอนุสรา เมืองช่ืน การพัฒนาทักษะการเดินของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย 
หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ โดยใช้โปรแกรมเดินตามแบบ 

29 นายวิทยา ประสงค์ใจ การพัฒนาทักษะการทรงตัวบนหลังม้าในท่าต่าง ๆ เพื่อลดการ
กระตุ้นตนเอง และน าไปสู่การมีสมาธิ 

30 นางสาวนุจรี  นามวงค์ การใช้ส่ือ พี่สิงโตช่วยพับ เพื่อพัฒนาทักษะการพับเส้ือของผู้เรียน
พิการซ้อน ห้องบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความ
พร้อม 3 

31 นางสาวพรรณรัตน์  แก้วเป้ีย ผลของการใช้ส่ือไอติมตามส่ังเพื่อเพิ่มก าลังกล้ามเนื้อมือส าหรับ
ผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหว 

32 นางสาวนิภาพร ปินตาค า การให้บริการกิจกรรมเสริมหลักสูตรบริการการศึกษาพิเศษ โดยใช้
เทคนิค 3R 

33 นางสาววิภารัตน์  พุทธสอน การฝึกใช้ตะเกียบในการรับประทานอาหารประเภทเส้นของบุคคล
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

34 นางสาวสิริยาภรณ์  ช านาญ การสอนบอกค่าตัวเลข 1-10 ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา 

35 นางกรรณืการ์ โฑธ ิ การสอนโดยใช้ป้ายกระดานส่ือสารเพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวันของเด็กออทิสติก 

36 นางสาวมณีวรรณ  กันทา การพัฒนาการจ าตัวเลขและการรู้ค่าของจ านวน 1 – 10 โดยใช้
ชุดฝึกทักษะการบอกค่าของจ านวน 
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ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน/นวัตกรรม/วิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของครู 

37 นางสาววิรงรอง  ชมภูทิพย์ การสอนหยิบลูกบอลใส่ตะกร้าของผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
ร่างกายการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ 

38 นางสาวสิริภรณ์  พุดดี การพัฒนาความสามารถการใช้มือหยิบอาหารใส่ปาก โดยใช้ข้าว
เหนียวก้อนเล็ก 

39 นายอัครชา นันตรัตน์ การจัดเก็บท่ีนอนการพับผ้าห่ม 4 ขั้นตอน โดยใช้วิธีฝึกทักษะทีละ
ขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง Forward Chaining ของบุคคลออทิสติก 

40 นางสาวพนมพร  ชมภูชนะภัย การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 

41 นางสาวทิพยาภรณ์  ค าสุข การจัดการเรียนรู้แบบ Project approachส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา 

42 นางสาววิไลวรรณ  เรือนมา การพัฒนาการติดกระดุม โดยใช้กล้ามเนื้อมือส าหรับผู้เรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา 

43 นางสาวธัญชนก กล้าหาญ การสอนนับเลข 1-10 ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา 

44 นางสาวกมลชนก ภาระจ า การเรียนรู้ช่ือสีของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้
เทคนิคการสอนแบบเสริมแรง 

45 นางสาวขวัญภิรมย์  ปันค า การสอนเรียกช่ือผักและผลไม้ของผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางด้าน
สติปัญญา 

46 นางสาวพรรณนิดา  ประสาท การแก้ปัญหามีสมาธิส้ันและอยู่ไม่นิ่งส าหรับผู้เรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางด้านสติปัญญา 

47 นางสาวกชพร  สุดใจ การพัฒนาทักษะการส่ือสารในชีวิตประจ าวันของผู้เรียนท่ีมีความ
บกพร่องทาง        ออทิสติก 

48 นางสาววดี ไชยมงคล การส่งเสริมพฤติกรรมการมีวินัยของผู้เรียนศกศ.พย.หน่วยบริการ
จุน    

49 นางสาวอรทัย  ทองแพง การสอนการอ่านบัตรภาพผลไม้ ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางด้านร่างกาย หรือ การเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ โดยใช้เทคนิค
หลัก 3 R’s 

50 นายอุทัย ชุ่มจิต การส่งเสริมความสามารถในการเปรียบเทียบความเหมือนความ
ต่างและความสัมพันธ์ของผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
โดยใช้เกมการศึกษา 

51 นางสาวเมสิตา แก้วหน่อ การสอนแปรงฟันเด็กออทิสติก 

52 นางสาววราภรณ์ ช านาญปา การจัดกิจกรรมช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน โดยใช้ทฤษฎีการ
วางเงื่อนไขแบบปฏิบัติการของ สกินเนอร์ 

53 นายนรากร พุทธวัตร ์ การรับประทานอาหารการเตรียมภาชนะและอุปกรณ์ โดยใช้
เทคนิคหลัก 3 R’s 
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ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน/นวัตกรรม/วิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของครู 

54 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงจตุพรรณ      
สิงห์แก้ว 

การแก้ปัญหาการอ่าน และการเขียนของผู้เรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางด้านสติปัญญา 

55 นางสาวกรองทอง                      
วงค์ประสิทธิ์ 

การสอนการรู้จักอุปกรณ์ภายในห้องน้ า ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา 

56 นายวีระพงศ์ วรรณมณี ฝึกทักษะอาชีพและการต่อยอดในชีวิตประจ าวัน 

57 นางสาวอรพรรณ  กันชัย การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่        

 
จากตารางท่ี 23 พบว่าครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา มีการพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดท า

วิจัยในช้ันเรียน และวิธีการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ เพื่อใช้พัฒนาผู้เรียนรายบุคคล จ านวน 57 เรื่อง 
 
๙. การเป็นวิทยากร ของครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ตารางที่ 24 แสดงการเป็นวิทยากร ของครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ท่ี ชื่อ นามสกุล ชื่อเร่ืองที่เป็นวิทยากร 

1 นางอมรรัตน์  ยาวิราช เป็นวิทยากรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early 
Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ  
ส าหรับนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ช้ันปีท่ี 3  รุ่น 30 
เป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตร “ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการ 
ทางการศึกษา” ประจ าปี 2564 

2 นางสาวอัญชลี  เครือบุญ การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  
และเตรียมความพร้อมของคนพิการส าหรับนักศึกษาวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พะเยาช้ันปีท่ี 3 รุ่นท่ี 30 
การอบรมหลักสูตรผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 
ประจ าปี 2564 

3 นางสาวชัญญาภัคร              
ปวงงาม 

เป็นวิทยากรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early 
Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ  
ส าหรับนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ช้ันปีท่ี 3  รุ่น 30 

4 นางสาวบุญสิตา  วงศรี เป็นวิทยากร การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early 
Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ  
ส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ช้ันปีท่ี 3  
รุ่น 30  
เป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตร “ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการ 
ทางการศึกษา” ประจ าปี 2564 
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ท่ี ชื่อ นามสกุล ชื่อเร่ืองที่เป็นวิทยากร 

5 นางสาวปาริฉัตร  ปรังเขียว การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  
และเตรียมความพร้อมของคนพิการส าหรับนักศึกษาวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พะเยาช้ันปีท่ี 3 รุ่นท่ี 30 
การอบรมหลักสูตรผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 
ประจ าปี 2564 
เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรท่ีจัด 
การเรียนรวมในโรงเรียนน าร่อง (โรงเรียนบ้านจ าป่าหวาย) 

6 นางสาวสลักจิต  ค าวัน เป็นวิทยากรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early 
Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของ คนพิการส าหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ช้ันปีท่ี 3 รุ่นท่ี 30 
เป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตรผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา ประจ าปี 2564 

7 นายเอกราช  ตามี่ วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ CAPER 
วิทยากรการอบรมหลักสูตรผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา ประจ าปี 2564 
วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรท่ีจัดการ
เรียนรวมในโรงเรียนน าร่อง (โรงเรียนบ้านจ าป่าหวาย)  
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการ 
ทางการศึกษา" ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ZOOM Cloud 
Meetings   
เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรท่ีจัดการ
เรียนรวมในโรงเรียนน าร่อง ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนรวม (โรงเรียนบ้านจ าป่าหวาย) 

8 นายชวลิต  กันธิยะ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 
เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 
เพื่อสุขอนามัยท่ีดีของผู้เรียน 
เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา”ประจ าปี 2564 

9 นางชฎาพร  ยศกลาง วิทยาการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ CAPER” 
วิทยากร การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention 
Service) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ ส าหรับนักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีพะเยา ช้ันปีท่ี 3 รุ่น 30 
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ท่ี ชื่อ นามสกุล ชื่อเร่ืองที่เป็นวิทยากร 

10 นางสาวณิชา วงศ์สุฤทธิ์ วิทยากรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : 
EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการส าหรับนักศึกษาวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พะเยาช้ันปีท่ี 3 รุ่นท่ี 30 
วิทยากรการอบรมหลักสูตรผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา ประจ าปี 2564 

11 นางสาวจีรวรรณ  บุญทา วิยากร การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อม
ของคนพิการ ส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
รุ่นท่ี 30 
วิทยากรการอบรมหลักสูตรผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา ประจ าปี 2564 
วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรท่ีจัดการ
เรียนรวมในโรงเรียนน าร่อง (โรงเรียนบ้านจ าป่าหวาย)  

12 นางสาวพิมพ์พิกา  เข่ือนวัง การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) และ
เตรียมความพร้อมของคนพิการส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พะเยาช้ันปีท่ี 3 รุ่นท่ี 30 
การอบรมหลักสูตรผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 
ประจ าปี 2564 

13 นางสาวรัตนาภรณ์            
จันทร์ปิง 

การอบรมเชิงปฏิบัติติการการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
CAPER 

การอบรมให้ความรู้ฟื้นฟูและทักษะการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
และส่ิงแวดล้อม 

14 นางสาวหทัยชนก วงศ์วิเศษ วิทยากรอบรมฟื้นฟู ความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต และส่ิงแวดล้อมแก่ผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) 
และ อสม. 

15 นายกิตติธัช  ทับทิมเขียว เป็นวิทยากร การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความ
พร้อมของคนพิการ ส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พะเยา ช้ันปีท่ี 3 รุ่น 30 

16 นายนราธิป  พุทธวัตร์ เป็นวิทยากรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early 
Intervention:EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ ส าหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ช้ันปีท่ี 3 รุ่นท่ี 30 
เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรท่ีจัดการ
เรียนรวมในโรงเรียนน าร่อง (โรงเรียนบ้านจ าป่าหวาย) 

17 นายภูมิพัฒน์                     
รัตนเริงวิทย์กุล 

เป็นวิทยากรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early 
Intervention:EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ ส าหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ช้ันปีท่ี 3 รุ่นท่ี 30 
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ท่ี ชื่อ นามสกุล ชื่อเร่ืองที่เป็นวิทยากร 

18 นางสาวอภิชญา กิ่งแก้ว เป็นวิทยากร การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early 
Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ ส าหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ช้ันปีท่ี 3 รุ่น 30 

19 นางสาวจิรรัชยา ศรีทอง เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ CAPER 
เป็นวิทยากร การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early 
Intervention : EI) และเตรีมความพร้อมของ คนพิการ ส าหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ช้ันปีท่ี ๓ รุ่น ๓๐ 
เป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตร”ผู้ด าเนินกรคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา” ประจ าปี ๒๕๖๔ 
เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรท่ีจัดการ
เรียนรวมในโรงเรียนน าร่อง (โรงเรียนบ้านจ าป่าหวาย) 

20 นางจันทร์สุรีย์  สุคันโธ เป็นวิทยากร การให้ บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early 
Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมองคนพิการ ส าหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชะนี พะเยา ช้ันปีท่ี 3 รุ่น 30 
เป็นวิทยากร การอบรมหลักสูตร “ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทาง 
การศึกษา” ประจ าปี 2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 

21 นางสาวกรวิกา  จักรแก้ว เป็นวิทยากร การให้ บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early 
Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมองคนพิการ ส าหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชะนี พะเยา ช้ันปีท่ี 3 รุ่น 30- 

22 นางสาวอนุสรา  เมืองช่ืน วิทยากรอบรมฟื้นฟู ความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต และส่ิงแวดล้อมแก่ผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) 
และ อสม. 
ระหว่างวนัท่ี 22 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 

23 นายวิทยา  ประสงค์ใจ เป็นวิทยากร การให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early 
Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ ส ากรับ
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ช้ันปีท่ี 3 รุ่น 30 
เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ CAPER  

24 นางสาวนุชจรี   นามวงศ์ เป็นวิทยากร การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early 
Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ ส าหรับ
นักศึกษาวิทยลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ช้ันปีท่ี 3  
รุ่น 30 

25 นางสาวนิภาพร  ปินตาค า เป็นวิทยากร การให้ บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early 
Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมองคนพิการ ส าหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชะนี พะเยา ช้ันปีท่ี 3 รุ่น 30 
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ท่ี ชื่อ นามสกุล ชื่อเร่ืองที่เป็นวิทยากร 

26 นางสาววิภารัตน์  พุทธสอน วิทยากร/ผู้น าเสนอ กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้(สภากาแฟหน่วย
บริการ ปี2) ครั้งท่ี5 

 
จากตารางท่ี 24 พบว่า ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยามีความรู้ความสามารถในด้าน

ต่างๆ จนได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในเรื่องต่างๆภายในศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 26 คน 
   
๑๐. การเป็นที่ยอมรับของเครือข่ายทีเ่ก่ียวข้อง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (การศึกษาดูงาน,การเผยแพร่ผลงาน)  
ตารางที่ 25 แสดงการเป็นท่ียอมรับของเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ การศึกษาดูงาน                            

        การเผยแพร่ผลงาน 
 

ท่ี วัน เดือน ป ี ชื่อคณะศึกษาดูงาน/การเผยแพร่ผลงาน/ชื่อเร่ือง สถานที่ศึกษาดูงาน/
เผยแพร่ผลงาน 

1 1 เมษายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดแพร่  
- หลักสูตรสถานศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา 

2 4 สิงหาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดเชียงราย 
- งานให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและ

เตรียมความพร้อมงานหน่วยบริการ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา 

3 4 ตุลาคม 2564              
ถึง  

5 กุมภาพันธ์ 
2565 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
- งานให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและ

เตรียมความพร้อม 
- ฝึกภาคปฏิบัติการปฏิบัติงานพยาบาล 

(การประเมินภาวะสุขภาพและการสร้าง
เสริมสุขภาพเด็กวัยต่างๆ) 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา 

4  24 พฤศจิกายน 
2564  
  ถึง                 

2 มีนาคม 2565 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
- ฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัดใน

สถานการณ์จริงกับผู้ป่วยท่ีมีปัญหาด้าน
การเคล่ือนไหวในเด็ก 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา 

 
จากตารางท่ี 25 พบว่าครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยาเป็นท่ียอมรับของเครือข่าย                    

ท่ีเกี่ยวข้องโดยมีสถานศึกษาเข้ามาศึกษาดูงาน ประกอบด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดแพร่                     
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเชียงราย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 
 


