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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ศูนย์การศึกษาพิเศษ               
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นเอกสารที่จัดท าเป็นประจ าทุกปีเพ่ือเป็น
การสะท้อนความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี
ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า รายงานผลการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report : SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

ดังนั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จึงจัดท ารายงานผล          
การประเมินตนเองของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ยั่งยืนและก้าวหน้า บรรลุตามเป้าหมายและคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 
 

 
    (นายสุวิทย์  อินต๊ะวิกุล) 

    ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดรูปแบบการให้บริการ
ออกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้ 1. การให้บริการในศูนย์ฯ (แบบอยู่ประจ าและไป-กลับ กลุ่มหมุนเวียน)          
2. การให้บริการที่หน่วยบริการ 3. การให้บริการที่บ้าน 4. การให้บริการที่ห้องเรียนเจ็บป่วยเรื้อรัง 
ในโรงพยาบาล ๕. สนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและห้องเรียนคู่ขนานส าหรับบุคคลออทิสติก โดยการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปฎิทินการนิเทศติดตาม 
ตรวจสอบ มีการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล แผนการสอนรายบุคคลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียน
และผู้ปกครองได้มีส่วนในการสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเอง และอยู่ในสังคมได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ มีการจัดหา ดัดแปลง              
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะความ
พิการของผู้เรียน มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่หลากหลาย เช่น โครงการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา โครงการออกก าลังกายในน้ า โครงการอาชาบ าบัด โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้กลวิธีการเรียนผ่านการมอง และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ของมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของ
ผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเลิศ และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเลิศ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งผู้เรียนมีพัฒนาการ
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐            
สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือ         
การส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรืออาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพ            
ของแต่ละบุคคล คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๕ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็น      
ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีงาม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนแสดงออกถึงความภูมิใจ
ในท้องถิ่น และความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ใน
ด้านการบริหารและการจัดการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา ความต้องการ
ชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน



ง 
 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา รวมถึงการให้บริการผู้เรียนโดย
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล มีการจัดหรือปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ให้ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูมีการจัดหา ผลิต และดัดแปลงเทคโนโลยี 
สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาอย่างหลากหลาย ให้ผู้เรียน
ได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ ครู ผู้ปกครองและนักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดย
การคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้เพ่ิมการ
ด าเนินงานเชิงรุกขยายโอกาสให้ผู้เรียนที่มารับบริการไม่ต่อเนื่อง และอยู่ห่างไกลให้ได้รับบริการจาก
ทีมสหวิชาชีพมากยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีรถโมบายเคลื่อนที่ เพ่ือให้บริการผู้เรียนที่บ้านและชุมชนโดย
ทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย ครูการศึกษาพิเศษ นักกายภาพบ าบัด นักกิจกรรมบ าบัด นักจิตวิทยา  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีแนวทางในการพัฒนางานที่
เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง และชุมชน ส่งเสริมให้ผู้ปกครองตระหนักและเห็น
ความส าคัญในการน าความรู้ วิธีการ และเทคนิคการกระตุ้นพัฒนาการกลับไปกระตุ้นพัฒนาการ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องที่บ้านและชุมชน มุ่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทั้งการก าหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ
ในจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  แผนการพัฒนาจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ โดยบูรณาการให้เข้ากับแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองเพ่ิมมากข้ึน น าผลงานวิจัยในชั้นเรียนมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
และน ากระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องต่อไป   

 

 

 
    (นายสุวิทย์  อินต๊ะวิกุล) 

    ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  ที่ตั้ง 85 หมู่ที่  4 ต าบล                    
ทับตีเหล็ก อ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  หมายเลขโทรศัพท์ 035 -454082-3  หมายเลขโทรสาร 
035-454083 e-mail : special_ed5@outlook.com website : specialcenter5.org/ เนื้อที่             
13 ไร่ 300 ตารางวา  

เขตพื้นที่การศึกษาที่ประสานงานด้านวิชาการ   ได้แก่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1  2 และ 3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

๑.๑ วิสัยทัศน์  
เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการตามมาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วม ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑.๒ พันธกิจ  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา 

ส าหรับคนพิการตามาตรฐานวิชาชีพ 
2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม ระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดการเรียนรู้  

และบริการทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 
3. จัดและส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการทางการศึกษาส าหรับคนพิการอย่างทั่วถึง  

และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ภาคีเครือข่าย 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

๑.๓ เป้าประสงค์  
1. ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการตามาตรฐานวิชาชีพ 
2. ครูและบุคลากรจัดท าวิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม ระบบข้อมูลสารสนเทศ        

การจัดการเรียนรู้และบริการทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 
3. คนพิการได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
4. มีระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ของภาคี

เครือข่าย 
5. มีระบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

๑.๔ อัตลักษณ์ 
สุขภาพจิตสดใส   สุขภาพกายแข็งแรง 
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๑.๕ เอกลักษณ์ 
บริการเป็นหนึ่ง  เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

๑.๖ กลยุทธ์   
1. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

๑.๗ การให้บริการในปัจจุบัน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5  จังหวัดสุพรรณบุรี  ให้บริการนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทั้ง 9 ประเภท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น  บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและ
ภาษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ บุคคลออทิสติก และบุคคลพิการซ้อน โดย
จัดรูปแบบการให้บริการ  ดังนี้ 

1. นักเรียนมารับบริการแบบอยู่ประจ า  กลุ่มหมุนเวียน   
2. นักเรียนมารับบริการแบบไป – กลับ  กลุ่มหมุนเวียน 
3. นักเรียนรับบริการแบบเรียนอยู่กับบ้าน และชุมชน  
4. นักเรียนมารับบริการทีห่น่วยบริการ 
5. นักเรียนเรียนร่วมมารับบริการบางเวลา 
6. ศูนย์การเรียนส าหรับเด็กในโรงพยาบาล 

โดยให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการเตรียมความพร้อม พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทุกประเภทอิงตามหลักสูตรสถานศึกษา ประสานการจัดการเรียนร่วมเป็นศูนย์วิชาการและ
สารสนเทศ จัดบริการ สื่อ  และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ  ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ  และบริการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ  
 

2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 2.1 จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

ปีการศึกษา 2560 1 20 18 5 34 
ปีการศึกษา 2561 1 24 22 5 29 
ปีการศึกษา 256๒ ๑ ๒๙ ๒๒ ๕ ๒๙ 

 



๓ 
 

แผนภูมิที่ ๑ แสดงจ านวนบุคลากร 

 

 2.๒ วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปริญญาเอก - - 

ปริญญาโท 6 6.98 
ปริญญาตรี 57 66.28 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 23 26.74 
รวม 86 ๑๐๐ 
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๔ 
 

แผนภูมิที่ ๒ แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรตามระดับการศึกษา 

 

 ๒.๓ สาขาวิชาที่จบการศึกษาของผู้บริหารและครู 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
บริหารการศึกษา 4 

จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ 1 
การศึกษาพิเศษ 1๔ 

วิทยาศาสตร์การกีฬา 3 
การบัญชี 2 

กิจกรรมบ าบัด 1 
กายภาพบ าบัด ๔ 

จิตวิทยา/จิตวิทยาคลินิก 2 
รัฐศาสตร์ 1 

ศิลปกรรม/ออกแบบนิเทศศิลป์ 2 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓ 

ธุรกิจการบิน 1 
การจัดการทั่วไป ๓ 

เทคโนโลยีการศึกษา 1 
พัฒนาชุมชน 1 
ภาษาไทย 1 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ๒ 
พลศึกษา 1 

ปริญญาโท 
7% 

ปริญญาตรี 
66% 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
27% 

ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ ากว่าปริญญาตรี 



๕ 
 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 1 

คหกรรมศาสตร์ 1 
นิติศาสตร์ ๒ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 
บริหารธุรกิจ ๕ 

รวม ๕๗ 
 
 

แผนภูมิที่ ๓ แสดงสาขาวิชาที่จบการศึกษาของผู้บริหารและครู 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

ประเภท 1 

สาขาวิชาที่จบการศกึษา 

บริหารธรุกิจ การบริหารทรัพยากรมนษุย์ นิติศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ เกษตรและสิง่แวดล้อมศกึษา 

พลศกึษา อตุสาหกรรมท่องเท่ียว ภาษาไทย พฒันาชมุชน เทคโนโลยีการศกึษา 

การจดัการทัว่ไป ธุรกิจการบนิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ออกแบบนิเทศศิลป์ รัฐศาสตร์ 

จิตวิทยา/จิตวิทยาคลนิิก กายภาพบ าบดั กิจกรรมบ าบดั การบญัชี วิทยาศาสตร์การกีฬา 

การศกึษาพิเศษ จิตวิทยาการศกึษาพิเศษ บริหารการศกึษา 



๖ 
 

3. ข้อมูลนักเรียน 
               จ านวนนักเรียนทั้งหมด  ๒๙๑ คน 
 

หมายเหตุ  จ านวนนักเรียน หมายถึง นักเรียนที่มีความบกพร่องที่รับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ  
หน่วยบริการ และรับบริการที่บ้านและชุมชน 
 

  ๓.๑ จ านวนนักเรียนจ าแนกตามประเภทความพิการ 

ที ่ ประเภทความพิการ 

จ านวน
นักเรียน(คน)
รับบริการ ที่

ศูนย์ 
รวม 

จ านวนนักเรียน
(คน)รับบริการ
หน่วยบริการฯ รวม 

จ านวนนักเรียน
(คน)รับบริการ

ที่บ้านและ
ชุมชน 

รวม 

รวม
นักเรียน
ทั้งหมด
(คน) 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ๓ ๑ ๔ ๑ - ๑ ๑ - ๑ ๖ 
2 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ๑ ๑ ๒ - ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๕ 
3 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปญัญา ๒๒ ๖ ๒๘ ๓๔ ๑๖ ๕๐ ๙ ๗ ๑๖ ๙๔ 
4 บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือ

การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ๒๔ ๒๐ ๔๔ ๒๙ ๑๕ ๔๔ ๒๒ ๑๑ ๓๓ ๑๒๑ 

5 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรยีนรู ้ - - - - - - ๑ - 1 1 
6 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและ

ภาษา - - - ๑ - ๑ - - ๑ 1 

7 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
พฤติกรรมหรืออารมณ ์ - - - - - - - - - - 

8 บุคคลออทิสติก ๑๙ ๖ ๒๕ ๗ ๑ ๘ ๔ - ๔ ๓๗ 
9 บุคคลพิการซ้อน ๖ ๓ ๙ ๗ ๒ ๙ ๔ ๔ ๘ ๒๖ 

รวม ๗๕ ๓๗ ๑๑๒ ๗๙ ๓๕ ๑๑๔ ๔๒ ๒๓ ๖๕ ๒๙๑ 
  
หมายเหตุ :  นักเรียนจ าแนกตามประเภทความพิการ หมายถึง นักเรียนพิการที่รับบริการในศูนย์ฯ และรับ
  บริการที่บ้าน 
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๐ 

๕ 

๑๐ 

๑๕ 

๒๐ 

๒๕ 

๓๐ 

จ านวนนักเรียน (คน) รับบริการที่ศูนย์ฯ 

ชาย หญิง 

แผนภูมิที่ ๓ แสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนตามรูปแบบการรับบริการ 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ ๔ แสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนตามประเภทความพิการที่รับบริการภายในศูนย์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนตามประเภทความพิการ (คน) ที่บริการที่ศูนย์ฯ 

รับบริการ ที่ศูนย์ฯ             

รับบริการหน่วยบริการฯ 

รับบริการที่บ้าน และชุมชน 
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แผนภูมิที่ ๕ แสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนตามประเภทความพิการที่รับบริการหน่วยบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๖ แสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนตามประเภทความพิการที่รับบริการที่บ้านและชุมชน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 
๕ 

๑๐ 
๑๕ 
๒๐ 
๒๕ 
๓๐ 
๓๕ 
๔๐ 

จ านวนนักเรียน (คน) รับบริการหน่วยบริการฯ 

ชาย หญิง 

๐ 

๕ 

๑๐ 

๑๕ 

๒๐ 

๒๕ 

จ านวนนักเรียน (คน) รับบริการที่บ้าน และชุมชน 

ชาย หญิง 



๙ 
 

๐ 
๑๐ 
๒๐ 
๓๐ 
๔๐ 
๕๐ 
๖๐ 
๗๐ 
๘๐ 
๙๐ 

จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ  

ชาย หญิง 

3.2  จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๓๐๒  คน  จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ 

ที ่ กลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ 
จ านวน/คน 

รวม/คน 
ชาย หญิง 

1 นักเรียนพิการรับบริการในศูนย์ ๗๕ ๓๗ ๑๑๒ 

2 นักเรียนพิการรับบริการที่บ้าน ๔๒ ๒๓ ๖๕ 

3 นักเรียนพิการรับบริการที่หน่วยบริการที่หน่วยบริการ ๗๙ ๓๕ ๑๑๔ 

4 นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเรียนร่วมที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษ 

๗ ๔ ๑๑ 

รวม ๒๐๓ ๙๙ ๓๐๒ 

 
 

แผนภูมิที่ ๗ แสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๑๐ 
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โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 

ข้อมูลการส่งต่อนักเรียนเข้ารับการศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๖๒  

3.3  จ านวนนักเรียนและสถานศึกษา ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษให้บริการ  

ที ่ รายการ 
จ านวน/คน 

รวม/
คน 

จ านวน
โรงเรียนที่
ให้บริการ ชาย หญิง 

๑ ศูนย์การเรียนส าหรับเด็กในโรงพยาบาล ๑๑ ๘ ๑๙ - 
๒ ห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก ๑๔ ๒ ๑๖ ๒ 
๓ โรงเรียนจัดการเรียนรวม ๑,๐๒๕ ๒,๗๕๐ ๓,๗๗๕ ๓๒๑ 

รวม ๑,๐๕๐ ๒,๗๖๐ ๓,๘๑๐ ๓๒๓ 
 
หมายเหตุ   ข้อ ๓.๓ เป็นข้อมูลนักเรียนในความรับผิดชอบของสถานศึกษาอ่ืนที่ศูนย์ฯ ให้บริการในปี 
  การศึกษานั้นๆ (1 เมษายน 256๒ –  31 มีนาคม256๓) 
 

๔.  ข้อมูลผลการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับสถานศึกษา 
 

๔.๑ ข้อมูลการส่งต่อนักเรียนเข้ารับการศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

ที ่ หน่วยงานการศึกษา จ านวน(คน) 

1 โรงเรียนเรียนร่วม 4 

2 โรงเรียนเฉพาะความพิการ 15 
3 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 20 

รวม ๓๙ คน 
 
แผนภูมิที่ ๘ แสดงข้อมูลการส่งต่อนักเรียนเข้ารับการศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๖2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

๔.๒ ผลพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
ส าหรับนักเรียนที่มีอายตุั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี 

 

พัฒนาการด้าน 
ร้อยละของผู้เรียนตามระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 
ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ - - - 100% 
ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก - - - 100% 
ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน - - - 100% 
ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา - - - 100% 
ทักษะทางสังคม - - - 100% 
ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทาง
วิชาการ 

- - - 100% 

ทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจ าเป็นอ่ืนๆ  - - - 100% 
 

 หมายเหตุ  ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนพิการที่รับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการ และรับบริการที่
บ้าน                     

 

แผนภูมิที่ ๙ แสดงร้อยละของผู้เรียนมีผลการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลที่แสดงออกถึง
ความรู้ ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ส าหรับนักเรียนอายุแรกเกิด – 6 ปี 
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๑๒ 
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๔.๓  ผลพัฒนาการตามศักยภาพของนักเรียนที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามที่
ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ส าหรับ
นักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปี ขึ้นไป 

 

พัฒนาการด้าน 
ร้อยละของผู้เรียนตามระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 
ทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน  - - - 100% 
ทักษะวิชาการเพ่ือการด ารงชีวิต  - - - 100% 
ทักษะส่วนบุคคลและสังคม  - - - 100% 
ทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพ  - - 0.47% 99.63% 
ทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจ าเป็นอ่ืนๆ  - - 0.47% 99.63% 

 

หมายเหตุ  ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนพิการที่รับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการและรับบริการที่บ้าน 
 

แผนภูมิที่ ๑๐ แสดงร้อยละของศักยภาพของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ 
ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว ส าหรับนักเรียนที่มอีายุตั้งแต ่๗ ปี ขึ้นไป 

 
 
 
 

 

  

ประเภทความพกิาร 

ร้อยละ 



๑๓ 
 

๔.๔  ผลพัฒนาการตามศักยภาพของนักเรียนที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามที่
ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องในระดับรุนแรง อายตุั้งแต่ ๗ ปี ขึ้นไป 

 

พัฒนาการด้าน 
ร้อยละของผู้เรียนตามระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีเยี่ยม 
ทักษะการเคลื่อนไหว - - - 100% 
ทักษะการใช้ประสาทสัมผัส - - - 100% 
ทักษะการสื่อสาร - - - 100% 
ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม - - - 100% 
ทักษะส่วนบุคคล - - - 100% 
ทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการหรือ
ทักษะจ าเป็นอ่ืนๆ  

- - - 100% 

 

หมายเหตุ  ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนพิการที่รับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการ และรับบริการที่
บ้าน 

 

แผนภูมิที่ ๑๑  ร้อยละของผลพัฒนาการตามศักยภาพของนักเรียนที่แสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องในระดับรุนแรง อายุตั้งแต ่๗ ปีขึ้นไป 
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๑๔ 
 

๔.๕ สรุปร้อยละของผู้เรียนตามระดับคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ                         
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประเภทความพิการ 
ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น - - - 100% 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน - - - 100% 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา - - - 100% 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 

- -  100% 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ - - - 100% 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา - - - 100% 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและ
อารมณ์ 

- - - 100% 

บุคคลออทิสติก - - - 100% 
บุคคลพิการซ้อน - - - 100% 

รวม  
เฉลี่ยร้อยละ - - - 100% 

 
แผนภูมิที่ ๑๒ แสดงสรุปร้อยละของนักเรียนจ าแนกตามระดับคุณภาพ ปีการศึกษา         25

๖๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 

 
 
 
 

พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 

0% 0% 

100% ร้อยละ 



๑๕ 
 

๔.๖  นักเรียนมีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือ 
การส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

๔.๖.๑ นักเรียนที่รับบริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) ตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล 

ประเภทความพิการ 
จ านวน
นักเรียน 

การบริการช่วงเชื่อมต่อด้านต่างๆ 

การแพทย์
(คน) 

การศึกษา 

(คน) 
สังคม

สงเคราะห ์

หน่วยงาน
อ่ืนๆ (คน) 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 5 5 - - - 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 6 4 2 - - 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 85 51 34 - - 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือ
การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 

109 55 53 - 1 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ - - - - - 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและ
ภาษา 

1 - 1 - - 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและ
อารมณ์ 

- - - - - 

บุคคลออทิสติก 36 18 18 - - 
บุคคลพิการซ้อน 23 15 8 - - 

รวม 265 148 116 - 1 
เฉลี่ยร้อยละ  55. 85 43.77 - 0.38 

 

แผนภูมิที่ ๑๓ นักเรียนที่รับบริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) ตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 
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๑๖ 
 

 
แผนภูมิที่ ๑๔ แสดงสรุปร้อยละของผู้เรียนที่รับบริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) 

ศักยภาพของแต่ละบุคคล จ าแนกตามการบริการช่วง เชื่อมต่อด้านต่างๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษ               
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช  2562 
 

 
 

๔.๖. นักเรียนที่มีความพร้อมในการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 

ประเภทความพิการ 
จ านวน
นักเรียน 

การส่งต่อในด้านต่างๆ 

การศึกษา
ระดับที่สูงข้ึน

(คน) 

ร.ร.เฉพาะความพิการ/
ร.ร.เรียนเรียนรวม /
กศน. อื่น ๆ (คน) 

ชุมชน/
อาชีพ 

(คน) 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น - - - - 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 1 - 1 - 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 20 5 13 - 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือ
การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 

22 10 11 1 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ - - - - 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและ
ภาษา 

- - - - 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม
และอารมณ์ 

- - - - 

การแพทย์ การศึกษา สังคมสงเคราะห์ หน่วยงานอื่นๆ 

55.88% 

43.77% 

0 % 0.38% 



๑๗ 
 

ประเภทความพิการ 
จ านวน
นักเรียน 

การส่งต่อในด้านต่างๆ 

การศึกษา
ระดับที่สูงข้ึน

(คน) 

ร.ร.เฉพาะความพิการ/
ร.ร.เรียนเรียนรวม /
กศน. อื่น ๆ (คน) 

ชุมชน/
อาชีพ 

(คน) 
บุคคลออทิสติก 30 16 12 1 
บุคคลพิการซ้อน 3 - 2 - 

รวม 72 31  39 2 
เฉลี่ยร้อยละ  40.79 54.17 2.63 

 

ข้อมูลการส่งต่อนักเรียนเข้ารับการศึกษาต่อปีการศึกษา 2562 

ที ่ หน่วยงานการศึกษา จ านวน (คน) 

1 โรงเรียนเรียนร่วม 4 

2 โรงเรียนเฉพาะความพิการ 15 

3 การศึกษานอกระบบ 2๐ 
รวม ๓๙ 

 

แผนภูมิที่ ๑๕  แสดงสรุปร้อยละของผู้เรียนที่มีความพร้อมในการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่
การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช  2562 

 
 
 

 
 

๐ 

๕ 

๑๐ 

๑๕ 

๒๐ 

๒๕ 

๓๐ 

ประเภทความพกิาร 

จ านวนนักเรยีน 



๑๘ 
 

๔.๗ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

ประเภทความพิการ 
ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น - -  -  100.00% 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน - - 
 

- 
100.00% 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  - 2.11% 97.89% 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือ
การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 

- - 2.54% 97.46% 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ - - - 100.00% 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและ
ภาษา 

- - - 100.00% 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม
และอารมณ์ 

- - - - 

บุคคลออทิสติก - - 6.25% 93.75% 
บุคคลพิการซ้อน - - - 100% 

รวม  
เฉลี่ยร้อยละ - - 2.65 97.35 

 

แผนภูมิที่ ๑๖  แสดงสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจ าแนกตาม
ประเภทความพิการ ปีการศึกษา 2562  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี  
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๑๙ 
 

แผนภูมิที่  ๑๗  แสดงสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจ าแนกตามระดับ
คุณภาพ ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

 
 

๔.๘ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ประเภทความพิการ 
จ านวนคน/ร้อยละของนักเรียนตาม 

ระดับคุณภาพของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 100% - 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 100% - 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 100% - 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย                   
หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 

100% - 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 100% - 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 100% - 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ 100% - 
บุคคลออทิสติก 100% - 
บุคคลพิการซ้อน 100% - 

รวม  
เฉลี่ยร้อยละ 10๐ - 

 

หมายเหตุ  ผู้เรียน   หมายถึง นักเรียนพิการที่รับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษและรับบริการที่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

97.35% 

2.65 % 0% 



๒๐ 
 

แผนภูมิที่ 1๘ แสดงสรุปผลการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
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๒๑ 
 

ส่วนที่ ๒  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม  
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5  จังหวัดสุพรรณบุรี มุ่งพัฒนาเด็กพิการตั้งแต่แรกเกิด

หรือพบความพิการให้สามารถพัฒนาเด็กพิการได้เต็มศักยภาพ  โดยให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและ
การเตรียมความพร้อม พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทุกประเภทอิงตามหลักสูตรสถานศึกษา
ประสานการจัดการเรียนร่วมเป็นศูนย์วิชาการและสารสนเทศ จัดบริการ สื่อ และสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการ ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ  และบริการ
ช่วยเหลือด้านอ่ืน ๆ การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการ               
ของผู้เรียน  มีการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีแผนการ
จัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เน้นให้ผู้เรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนในการสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยมีการเน้นให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการพัฒนาผู้ เรียน                 
ในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถช่วยเหลือตนเอง และอยู่ ในสังคมได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ               
โดยในการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
มีหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน ๓ หลักสูตร ดังนี้  

๑. หลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๕ จั งหวัดสุพรรณบุรี  พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุ ง ) ส าหรับนักเรียน 
แรกเกิด – ๖ ปี เน้นพัฒนาทักษะ ๖ ทักษะพ้ืนฐาน คือ ๑) ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ๒) ทักษะกล้ามเนื้อ
มัดเล็ก  ๓) ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน  ๔) ทักษะสังคม  ๕) ทักษะการรับรู้และ
แสดงออกทางภาษา ๖) ทักษะการใช้สติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ และ ๑) ทักษะ
จ าเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจ าเป็นอ่ืน ๆ    

๒. หลักสูตรการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช  ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง)  ส าหรับ
นักเรียนอายุ ๗ ปีขึ้นไป เน้นพัฒนาทักษะ ๔ ทักษะพ้ืนฐาน คือ ๑) ทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน                 
๒) ทักษะวิชาการเพ่ือการด ารงชีวิต  ๓) ทักษะส่วนบุคคลและสังคม ๔) ทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพ และ         
๑) ทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจ าเป็นอื่น  ๆ  

๓. หลักสูตรการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช  ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง)  
ส าหรับนักเรียนอายุ  ๗ ปี ขึ้นไปในระดับรุนแรง เน้นพัฒนาทักษะ ๕ ทักษะพ้ืนฐาน คือ ๑) ทักษะ               
การเคลื่อนไหว ๒) ทักษะการใช้ประสาทสัมผัส ๓) ทักษะการสื่อสาร ๔) ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
๕) ทักษะส่วนบุคคล และ ๑) ทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจ าเป็นอ่ืน ๆ  

 



๒๒ 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีรูปแบบการจัดการศึกษาให้แก่
ผู้เรียนคือ จัดให้มีการประเมินก่อน – หลังเรียน จัดกิจกรรมที่เหมาะสมและมีความหลากหลายตามความ
ต้องการจ า เป็นพิเศษของแต่ ละบุคคล มีการประเมินความก้าวหน้า  รายงานผลการพัฒนา  
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 3 ครั้ง สรุปพัฒนานักเรียนเป็นรายภาคเรียน คือ ปีละ ๒ ครั้ง พร้อมทั้งมีการ
ปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพ่ือให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษาของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล ผู้เรียนได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามที่ระบุ
ไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หรือแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ( IFSP) ได้รับ
บริการช่วงเชื่อมต่อตามความเหมาะสมเต็มศักยภาพผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยเน้นให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งในรูปแบบของวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดยมีการสร้างความ
เข้าใจและการให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนบนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่าเด็กพิการทุกคนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประเภทความพิการ การจัดรูปแบบการจัด
การศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการต่าง ๆ และการเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล ซึ่งต้องนับว่าผู้ปกครองมีส่วนส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามความศักยภาพที่เหลืออยู่ รวมทั้ง
ความต่อเนื่องในการมารับบริการ 

จัดกิจกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน เช่น กายภาพบ าบัด 
กิจกรรมบ าบัด จิตวิทยา ฝึกพูด พลศึกษา ดนตรีเพ่ือการพัฒนา ศิลปะเพ่ือการพัฒนา กิจกรรม Home 
Room กิจกรรมการเคลื่อนไหว กิจกรรมท าอาหาร กิจกรรมงานประดิษฐ์ รวมถึงการจัดโครงการต่าง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และส่งเสริมอัตลักษณ์สุขภาพจิตสดใส สุขภาพกาย
แข็งแรง ส่งผลท าให้ผู้เรียนสามารถท ากิจวัตรในชีวิตประจ าวันได้เต็มศักยภาพได้ด้วยตนเอง สามารถ
ปฏิบัติตนในสังคม โดยแสดงออกถึงความต้องการของตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และปฏิบัติตนตาม
มารยาทในสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข   

 

๒. ผลการด าเนินงาน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ประเมินตนเองด้านผลการพัฒนา

ผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ 
ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
ได้รับบริการเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรืออาชีพหรือการ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นตามที่สถานศึกษา
ก าหนด และมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  อยู่ในระดับ
คุณภาพ ๔ คือ ระดับยอดเยี่ยม พิจารณาจากผลการประเมินผลพัฒนาการผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ดังนี้ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน 
๑) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ใน

๑) ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึง
ความรู้ ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  



๒๓ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ 
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว 

คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ  ๑๐๐       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วง
เชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น หรืออาชีพหรือการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒) ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่ง
ต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรืออาชีพหรือการด าเนินชีวิต
ในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล จ านวน ๒๖๕ คน  คิด
เป็นร้อยละ ๘๗.๗๕ 

 
 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 
 
 

๑) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด    
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 

๕๕.๘๕% 
๔๓.๗๗%%
๕๕ ๐ % ๐.๓๘% 

พอใช้ ดี ดีเย่ียม 

0% 0% 

100% ร้อยละ 



๒๔ 
 

ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็น
ไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล   จ านวน  ๓๐๒ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

๙๗.๓๕% 

๒.๖๕% 

๙๗.๐๒% 

๒.๙๘%     ๐ % 

๙๗.๓๕% 

๒.๖๕% ๐% 



๒๕ 
 

๓. จุดเด่น 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทุกประเภทตามกระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความ
พร้อมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง ๗ ขั้นตอน โดยอิงตามหลักสูตรสถานศึกษาจ านวน ๓ หลักสูตร 
คือ ๑) หลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ            
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช ๒๕๖๑ ส าหรับนักเรียน แรกเกิด – ๖ ปี ๒) หลักสูตรการ
พัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ             
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ส าหรับนักเรียนอายุ ๗ ปีขึ้นไป และ                
๓) หลักสูตรการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช  ๒๕๖๑ ส าหรับนักเรียนอายุ  ๗ ปีขึ้นไปในระดับ
รุนแรง มีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล( Individualized Education Program) และ                 
แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว(Individualized Family Services Plan) ให้บริการพัฒนา
ศักยภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียน  มีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม และจริยธรรมตามที่
สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล                
มีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้ปกครอง
มีพ้ืนฐานด้านอาชีพ  ท าให้ผู้เรียนมีผลพัฒนาการที่ดีขึ้นตามศักยภาพ และสามารถเข้าร่วมแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ  (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ระดับชาติ (ภาค
กลางและภาคตะวันออก) ได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทอง จ านวน  ๑๕ รายการ  เหรียญทองแดง   
จ านวน  1 รายการ เข้าร่วมจ านวน ๑ รายการ รวมทั้งสิ้น  17 รายการ  และผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาต่อ
ในในระดับที่สูงขึ้น  เช่น โรงเรียนเรียนรวม  โรงเรียนเฉพาะความพิการ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ฯลฯ  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
๔. จุดควรพัฒนา 

ควรมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนด้านการเปลี่ยนแปลงสถานที่ สภาพแวดล้อม ระยะเวลาจาก         
ที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งทั้งภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมเตรียมพร้อมผู้เรียน
เพ่ือการส่งต่อ และควรมีการประสานงานเตรียมความพร้อมกับสถานศึกษาในโรงเรียนเฉพาะความพิการ
หลายๆ แห่ง โรงเรียนเรียนรวม ก่อนที่นักเรียนจะย้ายสถานศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อ และมีการติดตามผล
การส่งต่อนักเรียน 
 
๕. แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมตามบริบทของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือส่งเสริมพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน รวมทั้งจัด
กิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามา รถท ากิจวัตรใน
ชีวิตประจ าวันได้เต็มศักยภาพ และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  

2. ปรับปรุงแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้สอดคล้องตามตัวชี้วัดมาตรฐานด้าน
คุณภาพของผู้เรียน และชี้แจงแนวทางแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ผู้ประเมินด าเนินการด้วย
ความละเอียดรอบคอบ 



๒๖ 
 

มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ด าเนินการก าหนดเปูาหมาย

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจนในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2561  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ/
โครงการ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเป็น
กลยุทธ์ของสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการตามปฏิทินการด าเนินโครงการ และมีการ
นิเทศ ติดตามการด าเนินโครงการ  ในการประชุมประจ าเดือน หรือประชุมงานวิชาการ  โดยให้
ผู้รับผิดชอบงาน โครงการด าเนินการ รายงานผลการปฏิบัติเป็นระยะต่อหัวหน้ากลุ่มงาน เพ่ือให้ทราบ
ความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน  

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยจัดท าประกาศก าหนดค่าเปูาหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ด้านการพัฒนางานวิชาการ มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการโดยการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษาที่มีรูปแบบการให้บริการแบบเชิงรับและเชิงรุกที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเปูาหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลพัฒนาการที่ดีขึ้นตามศักยภาพ  พัฒนาผู้เรียนจน
สามารถส่งต่อเข้าศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  โดยมีการจัดท าโครงการต่างๆ เพ่ือรองรับการด าเนินงาน เช่น 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการทักษะชีวิต โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กลวิธีการเรียนผ่านการมอง (Visual Strategies) โครงการออกก าลังกายในน้ า โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในเด็ก โครงการเกษตรเพื่อการเรียนรู้  โครงการสายใยจากใจครูสู่มือเด็ก ด้วยรักและห่วงใย เป็น
ต้น 

ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร ได้ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพโดยก าหนดให้ครูและบุคลกรทุกคนจัดท าแผนการพัฒนาตนเอง  (ID PLAN) และรายงานการ
ประเมินตนเอง (T-SAR) มีการส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่การสอนและ
ผลิตสื่อ พัฒนาสื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดท าโครงการรองรับ ได้แก่ 
โครงการส่งเสริมการจัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT 
เพ่ือการเรียนรู้  โครงการพัฒนาฯเป็นต้น 

ด้านจัดสภาพแวดล้อมสถานศึกษาจัดหรือปรับสภาพแวดล้อมทางภายภาพทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาให้ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวด สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากแหล่งเรียนรู้ตาม
ศักยภาพและประเภทของความพิการ  โครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยมีการจัดท า โครงการพัฒนาศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ส าหรับคนพิการ  การ
ปรับปรุงอาคารเรียนและสถานที่ต่างๆเป็นต้น 

ด้านการจัดระบบสารสนเทศ  มีการจัดหา พัฒนา และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ  โดยมี
การการพัฒนาระบบสารสนเทศของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการน า



๒๗ 
 

ซอฟต์แวร์ระบบของ google มาพัฒนาจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุก
เวลา และน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว 

มีการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพโดยการจัดท า
โครงการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
กิจกรรมปฏิบัติการให้บริการประชาชน (ผู้ว่าสัญจร) ให้ค าแนะน าปรึกษา (เยี่ยมบ้าน เรียนร่วม) กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเด็กพิเศษ และผู้เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีสุพรรณบุรี  

นอกจากนั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความส าคัญกับระบบ
การบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและการท างานแบบมีส่วนร่วม มีความคิดสร้างสรรค์ 
ปฏิบัติงานให้บรรลุ แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น แนวทางการด าเนินงานและเปูาหมายที่ก าหนดไว้
บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล กระบวนการน าแผนสู่การ
ปฏิบัติสื่อสารให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ จุดเน้น 
แนวทางการด าเนินงานและเปูาประสงค์ในการด าเนินงานแต่ละโครงการ   ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
การที่ก าหนดติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม และสร้างกลไกแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ โดยรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณให้ค านึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
นักเรียน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น และแนวทางการด าเนินงานและค่าเปูาหมาย
ที่ก าหนดไว้โดยการบริหารงบประมาณต้องเป็นไปตามการบริหารงบประมาณของกระทรวงการคลังที่
ก าหนดไว้ 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีมีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน                
มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝุาย มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปูาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา มีการจัดหรือปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ให้ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากแหล่งเรียนรู้ตามศักยภาพและ
ประเภทของความพิการ 

 
๓. จุดเด่น 

ผู้บริหารเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์มีความสามารถทั้งด้านการบริหารและวิชาการสามารถ 
จัดการบริหารองค์กรให้บรรลุเปูาหมายการศึกษา ด าเนินงานโดยการบริหารการศึกษาโดยใช้การมีส่วน
ร่วม มีระบบการท างานอย่างมีคุณภาพ (PDCA)  ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรที่



๒๘ 
 

เหมาะสมกับผู้เรียน โดยการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทั้ง ๙ ประเภท 
จ านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์
การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 2561 (ส าหรับนักเรียนอายุ ๐-๖ ปี)            
๒)  การพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่อง ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 2561 (ส าหรับนักเรียนอายุ ๗ ปีขึ้นไป) และ ๓) หลักสูตรการพัฒนา
ทักษะการด ารงชีวิตส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องในระดับรุนแรงของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 2561 (ส าหรับนักเรียนพิการในระดับรุนแรงอายุ ๗ ปีขึ้นไป) ส่งผลให้
การจัดการศึกษาในสถานศึกษามีความสอดคล้องกับสภาพความพิการของนักเรียนที่มีความบกพร่องทั้ง           
9 ประเภท 

นอกจากนี้ ผู้บริหารมีการจัดองค์กรโครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจรให้
บรรลุเปูาหมายการศึกษา โดยแต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงานตามฝุายงาน ๔ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป  กลุ่มบริหารงานบุคคล  และกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ การ
บริหารงานมีความคล่องตัวสูงปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม มีการบริหารงานเชิงกลยุทธ์  มีการ
วิเคราะห์เชิงระบบ (SWOT  Analysis) เพ่ือก าหนดทิศทางในการท างานของศูนย์การศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีในระยะ ๓ ปี ทั้งนี้โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคคลากร ซึ่งจะสะท้อน
รูปแบบการด าเนินงานแบบจากบนสู่ล่าง(TOP DOWN ) ในรูปของนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และการ
ด าเนินงานแบบจากล่างสู่บน (BOTTOM UP) และมีการตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีเปูาหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน  โดยมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝุาย  รวมถึงมีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเปูาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  ตลอดจนมีการพัฒนาครูแลบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา  และมีการจัดหรือปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากแหล่ง
เรียนรู้ตามศักยภาพและประเภทของความพิการและมีการท างานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตผู้เรียนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
๔. จุดควรพัฒนา 

๑) พัฒนาการบริหารจัดการศึกษามีการโดยส่งเสริมให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรภาครัฐ 
และภาคเอกชน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานด้าน
การแพทย์ หน่วยงานด้านการศึกษา เป็นต้น ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กพิการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการในจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ แผนการพัฒนาจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ โดยบูรณาการให้เข้ากับแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๒๙ 
 

การประสานการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการทุกภาคส่วนเพ่ือระดม
ทรัพยากรในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในจังหวัด ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุก
รูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาทางเลือก ช่วยกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
บริการศึกษาส าหรับคนพิการของทุกหน่วยงาน รวมทั้งสนับสนุนโครงการเพ่ือสิทธิทางการศึกษาของคน
พิการในจังหวัด รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้คนพิการในจังหวัดได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ทั่วถึง เสมอภาค และการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษและการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการ  

๒) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  ขาดการน าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังไม่สามารถเป็นแบบอย่างได้  อีกทั้งครูและบุคลากรยังไม่สามารถ
น ากระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบ
บูรณนาการได้และยังขาดการประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือน าข้อมูล
มาวางแผนในการจัดการศึกษา 
 
๕. แนวทางการพัฒนางาน 

1) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ควรน าข้อมูลสารสนเทศด้าน
ต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ควรมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเอง
ให้ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพสามารถเป็นแบบอย่างและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้และ
น านวัตกรรมที่ได้จากกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาประยุกตใ์ช้ในการพัฒนางานและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีต่อเนื่องและมีคุณภาพ 

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างได้ 
 
 
  



๓๐ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ :   ดีเลิศ 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ด าเนินการโครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมสอดคล้องกับการน าไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้บริการ
นักเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล มีการด าเนินการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล มีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีแผนการสอนเฉพาะบุคคล
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนในการสนับสนุ นเกี่ยวกับ 
การพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนให้เต็มศักยภาพ สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกครูนักเรียนอยู่ร่วมกัน              
อย่างมีความสุข มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถช่วยเหลือตนเอง และอยู่ในสังคมได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ มีการจัดหา ดัดแปลง น าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาได้
อย่างเหมาะสมกับลักษณะความพิการของผู้เรียน ให้บริการโดยทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย ครูการศึกษา
พิเศษ นักกายภาพบ าบัด นักกิจกรรมบ าบัด นักจิตวิทยา ครูฝึกพูด มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน           
ที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการออกก าลังกายในน้ า โครงการอาชาบ าบัด โครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนผ่านการมอง และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้            
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น โดยสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง  และจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  พัฒนาครูในด้านการวิจัยและพัฒนา            
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและผู้ที่ เกี่ยวข้องในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ                    
ตามโครงการส่งเสริมการจัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน             
ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional   Learning  Community : PLC) 
 

๒. ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ในการพัฒนาผู้เรียนและเน้นให้ครู

จัดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
พิเศษเฉพาะบุคคล ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 
 

๓. จุดเด่น 
       1. ครูมีการจัดหา ผลิต ดัดแปลง สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลือ          
อ่ืนใดทางการศึกษาไดอ้ย่างหลากหลาย  
       ๒. ครู ผู้ปกครองและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ            
การเรียนรู้ 
       ๓. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้                
ที่หลากหลาย 



๓๑ 
 

 
๔. จุดควรพัฒนา 

1. ควรพัฒนาระบบการให้บริการนักเรียนอย่างต่อเนื่องทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน เพ่ือให้
นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุตรหลานอย่างเป็นรูปธรรม 
ในรูปแบบ Home Program เพ่ิมเติม เพ่ือให้ผู้ปกครองน าไปใช้ฝึกนักเรียนในระหว่างที่อยู่บ้าน และชุมชน 

2. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนน าไปใช้พัฒนา
นักเรียน 

3. ควรพัฒนากระบวนการเปลี่ยนผ่านส าหรับนักเรียน ให้นักเรียนได้รับบริการที่สอดคล้อง
กับบริบทของสังคม และสิ่งแวดล้อมของนักเรียน 

4. ควรน าผลงานวิจัยในชั้นเรียนมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม  
 
๕. แนวทางการพัฒนางาน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีแนวทางในการพัฒนากระบวน 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยการส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองเพ่ิมมากขึ้น                 
น าผลงานวิจัยในชั้นเรียนมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และน ากระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง การเพ่ิมการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบ Home Program เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และด าเนินกระบวนการเปลี่ยนผ่านนักเรียนที่
มีความบกพร่องอย่างเป็นรูปธรรม และด าเนินงานตามโครงการต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาศูนย์กลาง      
การเรียนรู้ส าหรับคนพิการ  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนผ่านการมอง 
(Visual Strategies)  โครงการส่งเสริมการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  โครงการพัฒนา
ความร่วมมือส าหรับคนพิการโดยภาคีเครือข่าย  โครงการส่งเสริมระบบการให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี   

 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

ภาพรวม ดีเลิศ 

 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  มีผลการประเมินคุณภาพภายใน    

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในภาพรวม  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

ส่วนที่ ๓  
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้ด าเนินงานตามโครงสร้าง                  

การบริหารงานซึ่งประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ า ปี               
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ตลอดจนการด าเนินงานตามนโยบายพิเศษของหน่วยงานต้นสังกัด จากการ
ด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  ประสบผลส าเร็จใน
การให้บริการพัฒนาศักยภาพส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องที่รับบริการภายในศูนย์ฯ  นักเรียนที่มี
ความบกพร่องในระดับรุนแรงที่เรียนอยู่กับบ้าน เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล  และนักเรียนที่มีความ
บกพร่องในโรงเรียนจัดการเรียนร่วม  ซึ่งได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่
ละบุคคล  การด าเนินงานดังกล่าวประสบผลส าเร็จได้ด้วยการประสานความร่วมมือจากครู บุคลากร 
ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนการด าเนินโครงการและ
กิจกรรมของศูนย์ฯ เป็นอย่างดี จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมิน             
ในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคต และ
ความต้องการช่วยเหลือได้ ดังนี้ 

 

สรุปผล 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน

ผู้ของผู้เรียน จ านวน ๓ หลักสูตร 
๒. ให้บริการโดยทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย ครู

กา รศึ กษา พิ เ ศษ  นั กกายภาพบ าบั ด  นั ก
กิจกรรมบ าบัด นักจิตวิทยา ครูฝึกพูด ครู
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

๓. มีการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

๔. เน้นให้ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งในรูปแบบของ
วิชาการและกิจกรรมต่างๆ 

๕. มีรถโมบายเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เป็น
รูปแบบการให้บริการทางการศึกษาให้กับผู้เรียน
ที่เรียนอยู่กับบ้าน และกลุ่มผู้เรียนมารับบริการ
ไม่ต่อเนื่อง 

 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑. จัดกิจกรรมเตรียมพร้อมผู้เรียนเพ่ือการส่งต่อ 

และควรมีการประสานงานเตรียมความพร้อม
กับสถานศึกษาในโรงเรียนเฉพาะความพิการ
หลายๆ แห่ง โรงเรียนเรียนรวม ก่อนที่นักเรียน
จะย้ายสถานศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อ และมีการ
ติดตามผลการส่งต่อนักเรียน 

๒. นักเรียนอายุตั้งแต่ แรกเกิด - ๖ ปี ควรส่งเสริม
การพัฒนาทักษะชีวิตในการดูแลตนเองให้
ปลอดภัยหรือหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้น การ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันที่ชัดเจนขึ้น 

๓. นักเรียนอายุตั้งแต่ ๗ ปีขึ้นไป ควรส่งเสริมการ
พัฒนา การพัฒนาทักษะชีวิต การตัดสินใจเรื่อง
ง่าย ๆ การยอมรับผลที่เกิดขึ้น และการแก้ไข
ปัญหาในชีวิตประจ าวันที่ชัดเจนขึ้น 

 



๓๔ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
๑. ผู้บริหารเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถ

ทั้งด้านการบริหารและวิชาการสามารถจัดการ
บริหารองค์กรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา มี
การจัดองค์กรโครงสร้างและการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ 

๒. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรีมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
ใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคคลากร ซึ่งจะ
สะท้อนรูปแบบการด าเนินงานแบบจากบนสู่ล่าง 
(TOP DOWN ) ในรูปของนโยบาย หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และการด าเนินงานแบบจากล่างสู่บน 
(BOTTOM UP) และมีการตรวจสอบ ก ากับ 
ติดตาม การด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะ 

๓. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี    มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบาย
รัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
๑. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษามีการ ให้

ความส าคัญในการส่งเสริมให้หน่วยงานทุกภาค
ส่วน ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เช่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาสังคมและ
คว ามมั่ น ค งขอ งมนุ ษย์  หน่ ว ย ง านด้ า น
การแพทย์ หน่วยงานด้านการศึกษา เป็นต้น 
ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กพิการเข้ามา
มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการ และการด าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในจังหวัด 

๒. สร้ า ง เครือข่ ายความร่วมมือของผู้ มีส่ วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
และขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือจะได้เป็นแบบอย่างได้ 

๓. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี ควรน าข้อมูล  มาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ควรมีการส่งเสริมให้
ครูพัฒนาตนเองเพ่ิมมากข้ึน  เพื่อให้สามารถน า
กระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. ครูมีการจัดหา ผลิต ดัดแปลง สิ่งอ านวยความ

สะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาได้อย่างหลากหลาย  

๒. คร ูผู้ปกครองและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๓. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิดได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ควรพัฒนาระบบการให้บริการนักเรียนอย่าง

ต่อเนื่องทั้งท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน เพื่อให้
นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุตรหลาน
อย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบ Home 
Program เพ่ือให้ผู้ปกครองน าไปใช้ฝึกนักเรียน
ในระหว่างที่อยู่บ้าน และชุมชนให้ครบทุกคน 

2. ควรพัฒนากระบวนการเปลี่ยนผ่านส าหรับ
นักเรียน ให้นักเรียนได้รับบริการที่สอดคล้อง



๓๕ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 กับบริบทของสังคม และสิ่งแวดล้อมของ

นักเรียน 
3. ควรน าพัฒนานวัตกรรมโดยอิงรูปแบบของ

งานวิจัย 
 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
     ๑. ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

๑. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีควรด าเนินการเตรียมความพร้อม
ก่อนการส่งต่อนักเรียนและติดตามการส่งต่อนักเรียน 

๒. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีควรจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองตระหนัก
และเห็นความส าคัญในการน าความรู้ วิธีการ และเทคนิคการกระตุ้นพัฒนาการกลับไปกระตุ้นพัฒนาการ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องที่บ้าน  

๓. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองให้         
ความร่วมมือกับศูนย์ฯ ในการน าผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ 

๔. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ควรให้ความส าคัญกับกิจกรรม          
การเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต  
 

     ๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๑. ส่งเสริมการด าเนินงานด้านกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการ
น าผลการด าเนินงานที่ผ่านมา มาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๒. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
  

     ๓. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

  1. พัฒนากระบวนการให้บริการช่วงเชื่อมต่อส าหรับเด็กพิการอย่างเป็นระบบ 
2. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการตามมาตรฐาน

การศึกษาโดยการมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓. ครูจัดท าวิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม ระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดการเรียนรู้และ
บริการทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 

๔. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ติดตามผล            
การน าไปใช้ และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  
 
 



๓๖ 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ต้องการบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนในการ
พัฒนาผู้เรียน และต้องการให้ช่วยเหลือในงบประมาณในการส่งเสริมให้ครูไปอบรม ศึกษาดูงาน เพ่ือน า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาถ่ายทอดให้แก่บุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัด
สุพรรณบุรีและน าไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 
ประกาศ เรือ่ง การใช้มาตรฐานการศึกษาศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

เพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  

 

 



๓๙ 
 



๔๐ 
 

  



๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
ประกาศ เรือ่ง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เพื่อการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

 



๔๒ 
 

  



๔๓ 
 

  



๔๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก  ค 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

การให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒                             
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 
 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ฉบับนี้ เพ่ือเป็นการรายงานผลการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และเพ่ือให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  

คณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นชอบในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ฉบับนี้ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน และผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปใช้พัฒนาการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป  

 
 

ลงชื่อ 

             (นายศักดา  วังทอง) 
              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๙ 
 

คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
ที่ปรึกษา   

 
นายสุวิทย์  อินต๊ะวิกุล  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5                              

จังหวัดสุพรรณบุรี 
  

 คณะกรรมการจัดท า   
 

๑. นางสาวพิกุล  ท าบุญตอบ   ครู คศ. ๓ 
๒. นางปุณยนุช  ศิริโรจนมงคล   ครู คศ. 2 
๓. นางสาวกัณหา  คงหอม   ครู คศ. 2 
๔. นายสุเมท  สว่างอารมณ์   ครู คศ.๒ 
๕. นางสาวสุกัญญา   อินทมา   ครู คศ.๒ 
๖. นางสิริลักษณ์  จันทร์แก้ว   ครู คศ.1 
๗. นางสาวดวงรัตน์  ยาแสง   ครู คศ.1 
๘. นางนงลักษณ์  ยงสม    ครู คศ.1 
๙. นางณัฐฐินันท์  น้อยมา   ครู คศ.1 
๑๐. นายวรรณธนุ   วรรณกิจ   ครู คศ.๑ 
๑๑. นางสาวมณฑา  คชาชัย   ครูผู้ช่วย 
๑๒. นายสหภัฒน์   เชยล้อมข า   ครูผู้ช่วย 
๑๓. นางสาวอรพิน  ศรีเกตุสุข   ครูผู้ช่วย 
๑๔. นางสาวขนิษฐา   แสงโยธี   ครูผู้ช่วย 
๑๕. นายนพธนพงษ์ ภูรัชต์ธนาธิป   ครูผู้ช่วย 
๑๖. นางสาววิรชา   เมืองมูล   ครูผู้ช่วย 
๑๗. นางสาววรันธร   มีแก้ว   ครูผู้ช่วย 
๑๘. นางสาววรรณพร   เวียงจันทร์   ครูผู้ช่วย 
๑๙. นางสาวดนิตา  ศรีภุมมา   ครูผู้ช่วย 
๒๐. นางสาวนิรดา  จันทฤกษ์   ครูผู้ช่วย 
๒๑. นายพัฒนากร  ค าด้วง   ครูผู้ช่วย 
๒๒. นางสาววันเพ็ญ วรรณกิจ   ครูผู้ช่วย 
๒๓. นางสาวนวพัชร์  ชมตา   ครูผู้ช่วย 
๒๔. นายชนินทร์  ศรีส่อง    ครูผู้ช่วย 
๒๕. นางสาวศีรรัตน์  เปียมาลย์   ครูผู้ช่วย 
๒๖. นางสาววรรณี  สุทธิวงศา   ครูผู้ช่วย 
๒๗. นางสาวรัตนาภรณ์   โพธิพันเมฆ  พนักงานราชการ(ครู) 
๒๘. นางสาวกนกอร   สว่างอารมณ์  พนักงานราชการ(ครู) 
๒๙. นางสาวณภัทร์สรัล   แก้วธาวนิวสุ  พนักงานราชการ(ครู) 



๕๐ 
 

๓๐. นางสาวณัฐพร  เล็กสวัสดิ์   พนักงานราชการ(ครู) 
๓๑. นายพัศพงศ์   สังข์ประเสริฐ   พนักงานราชการ(ครู) 
๓๒. นายนิรวิทธิ์   ไกลถิ่น    พนักงานราชการ(ครู) 
๓๓. นางสาวรพีแพรว   ชาดิษฐ์   พนักงานราชการ(ครู) 
๓๔. นายเมธี   ขันทอง    พนักงานราชการ(ครู) 
๓๕. นางทิพาพร   ชีพนุรัตน์   พนักงานราชการ(ครู) 
๓๖. นายรณชัย   ชาวบ้านซ่อง   พนักงานราชการ(ครู) 
๓๗. นางสาววรรณเลขา   ศรีตา   พนักงานราชการ(ครู) 
๓๘. นางสาวชญานิศ   ศรีมณี   พนักงานราชการ(ครู) 
๓๙. นางฉวีวรรณ ปานทสูตร   พนักงานราชการ(ครู) 
๔๐. นางสาวรุ่งลักษณ์   สร้อยสุวรรณ  พนักงานราชการ(ครู) 
๔๑. นางสาวศศิธร   พงษ์เพียร   พนักงานราชการ(ครู) 
๔๒. นางสาวเรณู   นาคปานวงศ์   พนักงานราชการ(ครู) 
๔๓. นายวรกฤต     ครูอัตราจ้าง 
๔๔. นางสาวมิรันตี  ศรีน้ าเงิน    ครูอัตราจ้าง 
๔๕. นางสาวพัชรี  ศรีสร้อย   ครูอัตราจ้าง 
๔๖. นางสาวเด่นนภา  ชาไชย   ธุรการ 
 




