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ค ำน ำ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อม
เด็กพิการทุกประเภทความพิการ ครอบคลุม 9 อ าเภอ โดยมีมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในของงานประกันคุณภาพกลุ่มบริหารงานวิชาการ  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา ใช้หลักการ
บริหารจัดการ โดยใช้หลักการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)  DOKKAEW  Model  (ดอกแก้วโมเดล)                          
ท่ีเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการบริหารการจัดการศึกษา                  
ตามสภาพ บริบทของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา  ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพปัญหา                          
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการตามท่ีก าหนดในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล  
โดยอ้างอิงหลักกการ  ทฤษฎี  เทคนิคและประสบการณ์ในการการบริหารจัดการมาพัฒนาปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอต่อเนื่อง 

ขอขอบคุณผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ                         
(Best Practice) ฉบับนี้ส าเร็จ  สมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร
ในและนอกสถานศึกษา  และผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
      

     นายสุวิทย์  สุทาลา 
   ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดพะเยา 
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กำรบริหำรงำนวิชำกำรโดยใช้ DOKKAEW Model (ดอกแก้ว โมเดล) 
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดพะเยำ 

ปีกำรศึกษำ 2564 
 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 สิทธิของคนพิการได้รับการรับรองครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540                             
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2560 ได้รับรองสิทธิคนพิการประกอบด้วย 4 ด้าน โดยเฉพาะด้าน
ท่ี 4 หมวด 5 มาตรา 54 ก าหนดให้รัฐ ต้องด าเนินการให้ เ ด็กทุกคนได้รับกรศึกษาเป็นเวลา 12 ปี                           
ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กล่าวถึง  การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการ
เสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัยการยกระดับมุ่งเน้นคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคน
ให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพค่านิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะท่ี
ดีจริยธรรมมีระเบียบวินัยคุณธรรม และมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการในตลาดแรงงานและทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหล่ือมล้ า รวมท้ังให้ความส าคัญกับการจัดบริการของรัฐท่ีมีคุณภาพท้ังด้านการศึกษาโดยมีเป้าหมาย          
เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ                   
และโดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถพัฒนา
ตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ การพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเอง 
           พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 2551 พ.ศ. มาตรา 8 ก าหนดให้สถานศึกษาในทุก
สังกัดและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ท้ังในระบบ นอกระบบ                               
และตามอัธยาศัยในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังการเรียนร่วมการจัดการศึกษาเฉพาะความพิการรวมถึง                            
การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพการพัฒนาศักยภาพในการด ารงชีวิตอิสระ การพัฒนาทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น                        
การฝึกอาชีพหรือการบริการอื่นใดซึ่งหมายถึงคนพิการตามกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศก าหนดประเภท                    
และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษาพ.ศ. 2552 ไว้ 9 ประเภท ได้แก่ 1) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการ
เห็น 2) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 3) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 4) บุคคลท่ีมีความ
บกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 5) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 6) บุคคลท่ีมี
ความบกพร่องทางการพูดและภาษา 7) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 8) บุคคลออทิสติก 
และ 9) บุคคลพิการซ้อน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการทางศึกษาส าหรับเด็กพิการต้ังแต่
แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ จนตลอดชีวิต มีบทบาทหน้าท่ีจัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะ
ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  และเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความ
พิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น พัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรท่ีจัดการศึกษาส าหรับคน
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พิการ จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized 
Education Program : IEP) ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ส าหรับคนพิการจัดระบบบริการช่วงเช่ือมต่อส าหรับคนพิการ (Transitional Services) ให้บริการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน ด้วยกระบวนการทางการศึกษา เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาส าหรับคนพิการ จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานงานการ
จัดการศึกษาส าหรับคนพิการในจังหวัด  

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา จึงได้มีการ
พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้ DOKKAEW Model (ดอกแก้ว โมเดล) เพื่อขับเคล่ือนการ
จัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ                        
ประจ าจังหวัดพะเยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ผู้เรียนมีพัฒนาการดี  มีคุณธรรม และด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข บรรลุตามวิสัยทัศน์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการด้านวิชาการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา 
 2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 
3. วิธีกำรด ำเนินงำน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ใช้กระบวนการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินการ ซึ่งน าทฤษฎีเชิงระบบมา
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ได้แก่ 1) ปัจจัยน าเข้า (input) 2) กระบวนการ (process) 3) ผลผลิต (output) 
โดยมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ท่ีมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับองค์ประกอบท้ังสามส่วน ส าหรับ
องค์ประกอบด้านปัจจัยน าเข้า (input) คือทรัพยากรท่ีใช้ในการบริหาร ได้แก่ บุคลากร (man) งบประมาณ 
(money) วัสดุ อุปกรณ์ (material) และการบริหารจัดการ (management) และได้ด าเนินกระบวนการพัฒนา
งานวิชาการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา โดยใช้ DOKKAEW Model (ดอกแก้ว โมเดล) 
ประกอบด้วย 

1. D = Desired Characteristics การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
12 ข้อ ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา 

2. O : Objectification หมายถึง เลือกใช้ส่ือการสอน เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก บริการ และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ท่ีตรงความต้องการจ าเป็นเฉพาะบุคคล 

3. K : Knowledge Sharing หมายถึง ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ 
4. K : Knowing หมายถึง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรอบรู้และทักษะในทุกด้าน 
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5. A : Active Learning หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
6. E : Environment หมายถึง จัดสภาพแวดล้อมท้ังภายใน  และภายนอกห้องเรียน 
7. W : Willingness หมายถึง ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีความมุ่งมั่นต้ังใจพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
โดยน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ทุกๆกิจกรรมของการบริหารงานวิชาการ และองค์ประกอบสุดท้าย 

คือ ผลผลิต (output) ซึ่งเป็นผลท่ีเกิดขึ้นจากการบริหารงานวิชาการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา ได้แก่ ผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (best practice) ดังปรากฏในแผนภูมิ 

 

 
 

แผนภูมิกำรบริหำรงำนวิชำกำรโดยใช้ ดอกแก้ว โมเดล “DOKKAEW Model” 

 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศจากรูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ DOKKAEW Model (ดอกแก้ว โมเดล) ร่วมกับ
การใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA เพื่อให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้  ผู้เรียนมีพัฒนาการดี  มีคุณธรรม และด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ตามวิสัยทัศน์ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา วางแผนบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                          
โดยก าหนดก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกรอบกลยุทธ์การพัฒนา โดยมีการจัดการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากร 4M ประกอบด้วย 

M = Man คือ บุคลากร โดยการคัดเลือก สรรหาและบรรจุบุคลากรเข้าท างานท่ีตรงกับสาขา ส่งเสริม
บุคลากรทุกต าแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในทักษะด้านต่างๆให้มีความเช่ียวชาญ ซึ่งเป็นทักษะท่ีมีความเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน คัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีได้พิจารณา ว่าจะสามารถ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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M = Material คือ วัสดุ อุปกรณ์ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีการเตรียมความ
พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพและเหมาะสม และน าเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้  

M = Money คือ งบประมาณ โดยการบริหารจัดการงบประมาณจากแหล่งต่างๆ จะต้องมีการ
น ามาใช้ผ่านกิจกรรม โครงการท่ีเกิดจากการวางแผนร่วมกันของคณะกรรมการ และบุคลากรในศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยาอย่างคุ้มค่า ด าเนินการด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายท่ีก าหนด  

M = Management คือ การจัดการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา บริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยการน าวงจรคุณภาพ  (PDCA) มาใช้ในการขับเคล่ือนการบริหาร
จัดการท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
ขั้นตอนที่ 2 กระบวนกำร (Process) ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ใช้ DOKKAEW Model (ดอกแก้ว โมเดล) ขับเคล่ือนการ
จัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี ้
 D = Desired Characteristics ขั้นตอน(Plan) เป็นการ จัดกิจกรรมท่ี ส่ง เสริมให้ ผู้ เรียนเกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จ านวน 8 ข้อ ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการท างาน 7) รักความเป็นไทย                      
8) มีจิตสาธารณะ โดยก าหนดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียม
ความพร้อมเด็กพิการ ขั้นตอน(Do) ด าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
จ านวน 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมหนูน้อยนักดนตรี กิจกรรมทักษะกลไก กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพ
ใจ กิจกรรมศิลปะบ าบัด กิจกรรมจิตอาสาพวกเราท าดี กิจกรรมธรรมะสวัสดี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์
จริงผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขั้นตอน(Check) นิเทศติดตามตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ วิเคราะห์
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส ขั้นตอน(Act) น าข้อเสนอแนะจากการประชุมติดตามไตรมาสไปปรับปรุง
แก้ไขปัญหา หรืออุปสรรคการด าเนินงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้  
 O : Objectification หมายถึง เลือกใช้ส่ือการสอน เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก บริการ  
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาท่ีตรงกับความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ขั้นตอน(Plan)                   
วางแผนการเรียนจัดการรู้จากส่ือท่ีเป็นรูปธรรม ให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์จริงท่ีเช่ือมโยงในชีวิตประจ าวัน 
รวมทัง้การใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆท่ีมีในท้องถิ่น มาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอน(Do)  ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ได้จัดท าโครงการพัฒนางานการกระจายส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวง อย่างมีคุณภาพ  โครงการผลิตส่ือ นวัตกรรม                                 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้ครูผู้สอนได้ผลิตส่ือ นวัตกรรมตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
และแผนการให้บริการเฉพาะครอบครัว (IFSP) ผลิตส่ือภูมิปัญญา ตลอดจนผลิตส่ือเทคโนโลยี ท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนรายบุคคล ขั้นตอน(Check) นิเทศติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน
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โครงการ วิเคราะห์กิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส ขั้นตอน(Act) น าข้อเสนอแนะจากการประชุมติดตาม                     
ไตรมาสไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคการด าเนินงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
 K : Knowledge Sharing หมายถึง ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้   
โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ขั้นตอน(Plan) วางแผน
โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับครอบครัว คณะสหวิชาชีพ สถานศึกษา ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาผู้เรียน 
ขั้นตอน(Do) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา จัดโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปล่ียนพ่อแม่เป็น
ครู มีกิจกรรมจัดท าค่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กพิการท่ีรับบริการท่ีบ้านและชุมชน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้                         
(Day camp) โครงการส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน มีกิจกรรมออก
เยี่ยมบ้านร่วมกับการฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนในพื้นท่ีอ าเภอน าร่อง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษา โครงการสัมพันธ์ชุมชนเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์ นอกจากนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยาเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน 
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ขั้นตอน(Check) นิเทศติดตามตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ วิเคราะห์
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส ขั้นตอน(Act) น าข้อเสนอแนะจากการประชุมติดตามไตรมาสไปปรับปรุง
แก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคการด าเนินงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
 K : Knowing หมายถึง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรอบรู้และพัฒนาการในทุกด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้าน
ร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ พัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้านสติปัญญา นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้
มีศักยภาพในการด ารงชีวิต ศึกษาต่อ ท างานและประกอบอาชีพได้ ขั้นตอน(Plan) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา พัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษโดยองค์รวมด้วยรูปแบบและกระบวนการท่ีหลากหลาย
ผ่านกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ ขั้นตอน(Do)  การจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความพร้อมเด็กพิการ มีกิจกรรมจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ อาชาบ าบัด กายภาพบ าบัด  กิจกรรมบ าบัด                    
ธาราบ าบัด  จิตวิทยาคลินิก  แก้ไขการพูด  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  การศึกษาพิ เศษ ดนตรีบ าบัด                               
กีฬาและนันทนาการบ าบัด ศิลปะบ าบัด แพทย์แผนไทบ นอกจากนี้ยังใช้กระบวนการพัฒนาทักษะการท างาน
อย่างเป็นระบบโดยใช้แผนภาพความคิด เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ รู้จักการวาง
แผนการท างาน สามารถต่อยอดความคิดและส่ิงท่ีได้จากการเรียน จดจ าข้อมูลต่างๆได้มากขึ้น จ าเรื่องราวหรือ
ขั้นตอนการท างานได้แบบไม่ต้องท่องจ า สามารถส่ือสารและถ่ายทอดส่ิงท่ีได้จากการท ากิจกรรมในรูปแบบอื่น 
ท่ีนอกเหนือจากการส่ือสารด้วยค าพูดและการบรรยาย มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีการท างานเป็นทีม  
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ขั้นตอน(Check) นิเทศติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ วิเคราะห์กิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส ขั้นตอน(Act) น าข้อเสนอแนะจากการประชุม
ติดตามไตรมาสไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคการด าเนินงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด
ไว้ 
 A : Active Learning หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ขั้นตอน(Plan) เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยการลงมือปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย ครอบคลุม  ขั้นตอน(Do)                                   
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการช่วยเหลือระยะ
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แรกเริ่ม (EI) และเตรียมความพร้อมเด็กพิการ กิจกรรมตามหน่วยจัดประสบการณ์ และโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมประดิษฐ์กระปุกออมสิน กิจกรรมหนูน้อยรักการออม กิจกรรมหนูน้อยเกษตรพอเพียง 
ขั้นตอน(Check) นิเทศติดตามตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ วิเคราะห์กิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส 
ขั้นตอน(Act) น าข้อเสนอแนะจากการประชุมติดตามไตรมาสไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค                            
การด าเนินงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
 E : Environment หมายถึง จัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีมีความหมาย 
ต่อการเรียนรู้อย่างรอบด้าน ขั้นตอน(Plan) วางแผนการจัดสร้างและปรับปรุงส่ิงสร้าง จัดสภาพแวดล้อม                             
ให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ ขั้นตอน(Do)  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
จัดท าโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี สุขาภิบาลและภูมิทัศน์ มีกิจกรรม Big clearning day กิจกรรมห้องเรียน
สีขาว การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ ผู้เรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
และโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมให้ ผู้เรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และสามารถ 
ใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างท่ัวถึง  ขั้นตอน(Check) นิเทศติดตามตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ วิเคราะห์
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส ขั้นตอน(Act) น าข้อเสนอแนะจากการประชุมติดตามไตรมาสไปปรับปรุง
แก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคการด าเนินงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
 W : Willingness หมายถึง ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีความมุ่งมั่นต้ังใจพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ขั้นตอน(Plan) วางแผนการจัดกิจกรรม คัดเลือกหัวข้อการอบรม                     
เพื่อพัฒนาบุคลากรเหมาะเกิดประโยชน์สูงสุด ขั้นตอน(Do) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา                        
จัดโครงการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง มีกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้
ส าหรับผู้ดูแลคนพิการบุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมอบรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาองค์
ความรู้บุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นครูมืออาชีพ ขั้นตอน(Check)                          
นิเทศติดตามตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ วิเคราะห์กิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส ขั้นตอน(Act)                                        
น าข้อเสนอแนะจากการประชุมติดตามไตรมาสไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคการด าเนินงานเพื่อให้
เกิดผลลัพธ์เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
  
ขั้นตอนที่ 3 ผลผลิต (Output)  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้ DOKKAEW 

Model (ดอกแก้ว โมเดล) ส่งผลให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

ผู้เรียนมีพัฒนาการดี  มีคุณธรรม  และด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ตามวิสัยทัศน์ท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ สามารถ

เป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่นๆได้ โดยมีสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆเข้ามาศึกษาดูงาน เช่น                                          

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดแพร่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจ าจังหวัดน่าน นักศึกษาภาควิชากายภาพบ าบัด คณะแพทย์ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นักศึกษาพยาบาล จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นต้น 
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ขั้นตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง (Feedback) 
 เป็นขั้นตอนท่ีผู้บริหารจะรับรู้ถึงปัญหาท้ังหมดจากการด าเนินงาน ผ่านข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น  
ซึ่งจะเป็นข้อมูลย้อนกลับท่ีมีความชัดเจนของแผนงาน สามารถน าไปศึกษาแนวทางปรับปรุงแก้ไข พัฒนา
ขั้นตอนการด าเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป 

 

4. ผลลัพธ์/ภำพควำมส ำเร็จ 
 4.1 ผลงำน/รำงวัลดีเด่นของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 

  ระดับภูมิภำค 
   1) รางวัลระดับภาค รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. “ชนะเลิศระดับเหรียญทอง” 
สถานศึกษายอดเย่ียมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน” จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
   2) รางวัลระดับภาค รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. “รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 เหรียญทอง” 
“สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ” จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   3) เกียรติบัตรรางวัล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา เป็นโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีท่ียืน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จากส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ระดับจังหวัด 
   1) เกียรติบัตรรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจ าปี พ.ศ. 2564 ปีท่ี 2 จากกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
   2) เกียรติบัตรรางวัล “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง” จาก กรมอนามัย 
   3) เกียรติบัตรรางวัล รณรงค์และสืบสานความเป็นไทย ด้วยการรณรงค์แต่งกาย                    
ผ้าไทยผ้าพื้นเมือง ผ้าทอ ผ้าถิ่น จาก กระทรวงวัฒนธรรม 
   4) เกียรติบัตรรางวัล หน่วยงานท่ีมี “จิตอาสา  พัฒนาชุมชนบ้านเจดีย์งาม” จาก
อ าเภอเมืองพะเยา ร่วมกับหมู่บ้านเจดีย์งาม 
   5) เกียรติบัตรรางวัล ส่งเสริมและสืบสานคุณค่าเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเนื่องใน
เทศกาลสงการณ์ (ปี๋ใหม่เมือง) ด้วยการรณรงค์แต่งกายผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าทอ ผ้าถิ่น จาก กระทรวง
วัฒนธรรม 
   6) เกียรติบัตรรางวัล หน่วยงานท่ีสนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดีเยี่ยม จาก
จังหวัดพะเยา  
 

4.2 ผลงำนดีเด่นของ ผู้บริหำร/ครู/ผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำร ปีกำรศึกษำ 2564 
            ระดับภูมิภำค 
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1) รางวัล “ชนะเลิศเหรียญทอง” ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภท
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งท่ี 10 ระดับภาคเหนือ การศึกษาพิเศษ  

2) รางวัล “ชนะเลิศเหรียญทอง” ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษา 
พิเศษ (บกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ) ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ครั้งท่ี 10 ระดับภาคเหนือ การศึกษาพิเศษ  
   3) รางวัล “ชนะเลิศเหรียญทอง” ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
(บกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน                            
   4) รางวัล “รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เหรียญทอง” ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านวิชาการ  
   5) รางวัล “เหรียญทอง” ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทาง
ร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
   6) รางวัล “เหรียญเงิน” ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทาง
สติปัญญา) ด้านบริหารจัดการ   
   7) รางวัล “รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เหรียญทอง” ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านบริหารจัดการ 
   8) รางวัล “เหรียญทอง” ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทาง
ร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ) ด้านวิชาการ 
   9) รางวัล “เหรียญเงิน” ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทาง
สติปัญญา) ด้านวิชาการ  
   10) รางวัล “เหรียญเงิน” ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทาง
สติปัญญา) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
   11) รางวัล “เหรียญเงิน” ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทาง
ร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
   12) การน าเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ 
ครั้ ง ท่ี 9 “เทคโนโลยี ท่ีออกแบบมาเพื่ อปิด ช่องว่างการศึกษา” Designed Technology in Closing 
Educational Gaps” 
  ระดับจังหวัด 
  1. กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๖ ได้คัดเลือกผู้บริหารดีเด่น
ครู ดีเด่น เนื่องในวันครู ประจ าปี ๒๕๖๕ ของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม ๖ 
เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ท่ีมีความทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติหน้าท่ี
ตลอดระยะเวลาในการท างานเป็นอย่างดี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีผู้ได้รับรางวัลดังนี้ 
             1.1) รางวัล“รองผู้อ านวยการดีเด่นประเภทศูนย์การศึกษาพิเศษ” จ านวน 2 รางวัล 
   1.2) รางวัล “ครูด้านการจัดการเรียนรู้ดีเด่น” จ านวน 8 รางวัล 
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   1.3) รางวัล “ครูต้นแบบ ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จ านวน 1 รางวัล 
1.4) รางวัล “ครูต้นแบบด้านคุณธรรม”  จ านวน 1 รางวัล 

   1.5) รางวัล “ครูดีเด่น ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” จ านวน 1 รางวัล 
  2. รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยรอยตาม
เบ้ืองยุคลบาท   
  3. รางวัลเกียรติบัตรเป็นบุคคล “ผู้มีจิตอาสา พัฒนาชุมชนบ้านเจดีย์งาม" 
  ระดับสถำนศึกษำ 
  1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ได้ให้รางวัลแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท่ีมีความทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติหน้าท่ีตลอดระยะเวลาในการท างานเป็น
อย่างดี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ 
   1.1) รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา เนื่องใน
วันครู ประจ าปี 2565 จ านวน 23 รางวัล 
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการการวิจัยใน
ช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยการน าเสนอผลงานวิจัย ซึ่งส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับรางวัล ดังนี้ 
   2.1) รางวัลการประเมินคุณภาพวิจัยในช้ันเรียน ระดับ ดีเย่ียม  จ านวน 12 รางวัล 
   2.2) รางวัลการประเมินคุณภาพวิจัยในช้ันเรียน ระดับ ดี   จ านวน 17 รางวัล 
   2.3) รางวัลการประเมินคุณภาพวิจัยในช้ันเรียน ระดับ พอใช้  จ านวน 8 รางวัล 
  3. ครูมีการสร้างและการรักษาส่ิงแวดล้อมของห้องเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
สม่ าเสมอ จากการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน และจัดห้องเรียนของครู ส่งผลให้ได้รับรางวัล ดังนี้ 
   3.1) เกียรติบัตรรางวัล มีผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพ “ระดับดี” จ านวน 8 
รางวัล ได้แก่ ห้องศิลปะบ าบัด ห้องบริการกิจกรรมบ าบัด หน่วยบริการเชียงม่วน ห้องบริการอาชาบ าบัด ห้อง
บริการแรกรับ หน่วยบริการปง หน่วยบริการเชียงค า ห้องบริการดนตรีบ าบัด 
   3.2) เกียรติบัตรรางวัล มีผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพ “ระดับดีมาก” จ านวน 
18 รางวัล ได้แก่ ห้องบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 1 ห้องบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 2 ห้องบริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 3 ห้องบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 4 ห้องบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 5 ห้อง
บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 6  เครือข่ายให้บริการท่ีบ้าน 1 เครือข่ายให้บริการท่ีบ้าน 2 หน่วยบริการภูกาม
ยาว หน่วยบริการดอกค าใต้ หน่วยบริการจุน ห้องบริการการศึกษาพิเศษ ห้องบริการกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการบ าบัด ห้องบริการฝึกพูด ห้องบริการกายภาพบ าบัด ห้องบริการจิตวิทยาคลินิก หน่วยบริการแม่ใจ  
หน่วยบริการภูซาง 
 
 
 4.3 ผลงำนดีเด่นของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2565 
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  ผู้เรียนยังรับรางวัลระดับสถานศึกษา จากการคัดเลือกผู้เรียนเพื่อตอบสนองคุณลักษณะ                      
อันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ปีการศึกษา 2564 โดยได้รับรางวัลเกียรติบัตร จ านวน 24 รางวัล 
5. ปัจจัยควำมส ำเร็จ 

1. ความพร้อมของทรัพยากรทางการศึกษาท้ังครู บุคลากรและการบริหารจัดการคุณภาพ 
2. ภาวะผู้น าทางวิชาการ ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การออกแบบการจัดหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียน 
4. จ านวนครูแต่ละสาขาท่ีสอนตรงกับวิชาเอก และมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในด้าน

การจัดการเรียนการสอน 
5. การจัดอาคาร สถานท่ี บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้ัง

ภายในและภายนอกสถานศึกษามีความหลากหลายและเพียงพอ 
6. ความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้ปกครอง  ชุมชน องค์กรภาครัฐ  องค์กรเอกชนและผู้มีส่วนได้

เสียในด้านต่าง ๆ 
 
6. บทเรียนที่ได้รับ 

จากการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้ DOKKAEW Model (ดอกแก้ว โมเดล) ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีกระบวนการบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบ ครูมีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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