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คำนำ 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ศูนย์การศึกษาพิเศษ               
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2563 เป็นเอกสารที่จัดทำเป็นประจำทุกปีเพ่ือเป็นการ
สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีใน
รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

ดังนั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จึงจัดทำรายงานผล          
การประเมินตนเองของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2563 ขึ้น 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ยั่งยืนและก้าวหน้า บรรลุตามเป้าหมายและคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 
 

 
    (นางวราภรณ์ เมฆขาว) 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดรูปแบบการให้บริการ
ออกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้ 1. การให้บริการในศูนย์ฯ (แบบอยู่ประจำและไป -กลับ กลุ่มหมุนเวียน)          
2. การให้บริการที่หน่วยบริการ 3. การให้บริการที่บ้าน 4. การให้บริการที่ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กใน
โรงพยาบาล 5. สนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก โดยการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ งครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ปฏิทินการนิเทศติดตาม 
ตรวจสอบ มีการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือดำเนินการจัดทำแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล แผนการสอนเฉพาะบุคคลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เน้นให้
ผู้เรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนในการสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเอง และอยู่ในสังคมได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ มีการจัดหา ดัดแปลง              
นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะความ
พิการของผู้เรียน มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่หลากหลาย เช่น โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียน
ผ่านการมอง โครงการส่งเสริมอาชีพให้เด็กในโรงพยาบาล โครงการร้านค้าเพ่ือคนพิเศษ และโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก 

ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนพิการตามกลุ่มเป้าหมายสาธารณะ จำนวน 4  กลุ่มรวม 303 
คน ประกอบด้วย มารับบริการที่ศูนย์ จำนวน 104 คน รับบริการที่หน่วยบริการ จำนวน 123 คน รับ
บริการที่บ้าน จำนวน 66 คน และนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเรียนร่วมที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษ จำนวน 10 คน มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานรวม 85 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 3 คน ข้าราชการครู 
27 คน พนักงานราชการ 21 คน   ครูอัตราจ้าง 5 คน และเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ 29 คน  

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรวม 23,002,786.80 บาทจำแนกเป็น งบบุคลากร 
5,215,081.94 บาท งบดำเนินงาน 1,725,806.470 บาท งบลงทุน 650,209 บาท และงบอุดหนุน 
2,264,325 บาท และได้รับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ จำนวน 555,000 บาท 
  



ง 
 

 
ผลการดำเนินงานภาพรวมทั้ง 3 ด้าน ระดับดีเลิศ มีรายละเอียดดังนี้ 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ

คุณภาพยอดเยี่ยม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 ซึ่งผู้เรียนมีพัฒนาการตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือ การส่งต่อ
เข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรืออาชีพหรือการดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพ ของแต่ละ
บุคคล คิดเป็นร้อยละ 94.83 สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็น ผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
งาม คิดเป็นร้อยละ 98.40 สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ผู้เรียนแสดงออกถึงความภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้งภูมิปัญญาไทยตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล คิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเลิศ ในด้านการบริหารและการจัดการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ มี
ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา รวมถึงการให้บริการผู้เรียน
โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับความ
ต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล มีการจัดหรือปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ให้ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูมีการจัดหา ผลิต และดัดแปลงเทคโนโลยี 
สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาอย่างหลากหลาย ให้ผู้เรียน
ได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ ครู ผู้ปกครองและนักเรียน มี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดย
การคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ได้เพ่ิมการ
ดำเนินงานเชิงรุกขยายโอกาสให้ผู้เรียนที่มารับบริการไม่ต่อเนื่อง และอยู่ห่างไกลให้ได้รับบริการจาก
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ทีมสหวิชาชีพมากยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีรถโมบายเคลื่อนที่ เพ่ือให้บริการผู้เรียนที่บ้านและชุมชน  
โดยทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย ครูการศึกษาพิเศษ นักกายภาพบำบั ด นักกิจกรรมบำบัด และ
นักจิตวิทยา  
แนวทางการพัฒนา  
 จากข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2563 มาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับดีเลิศ 
และมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ ดีเลิศ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
ให้มีมาตรฐานในระดับดียิ่งข้ึนไป ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จะดำเนินการดังต่อไปนี้ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1. พัฒนากระบวนการแผนเปลี่ยนผ่าน และดำเนินงานการให้บริการช่วงเชื่อมต่อนักเรียนที่

ครอบคลุมมากขึ้น 
2. จัดกิจกรรมการแข่งขันที่สอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียนในระดับสถานศึกษา และเครือข่าย

ส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 
1. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการจัดการศึกษามีความเข็มแข็ง 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
3. นำข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ Facebook fan page แอป

พลิเคชันไลน์ และ YouTube channel  
2. พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ออนแฮนด์ คือ การมารับแบบฝึกหัด สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ที่

ศูนย์ และจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์  
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่หลากหลาย 
4. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งภายในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกครูนักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครูและผู้ที่เกี่ ยวข้องในลักษณะชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
6. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีแหล่งเรียนรู้ที่ เป็น

แบบอย่าง 
 

  



ฉ 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี 2560-2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561   
2. แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563   
3. สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 
4. รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563  
5. หลักสูตรสถานศึกษาจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่   
6. สำเนาหนังสือผ่านการประเมิน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว 
7. สรุปผลส่งต่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
8. คู่มือการบริหารงาน  4 กลุ่ม 
9. รายงานผลการดำเนินงาน 4 กลุ่มงาน   
10. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
11. เอกสารอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือราชการ คำสั่ง สมุดตรวจราชการ สมุดนิเทศ สมุด

เยี่ยม  เป็นต้น 
12. รูปภาพกิจกรรม 
13. เกียรติบัตร 

  
 
 
     

                              (นางวราภรณ์ เมฆขาว) 
 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
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สถานที่ตั้งของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ส่วนที่ 1  

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

1.ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 ชื่อศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตั้ง 85 หมู่ที่ 4 ตำบล ทับตีเหล็ก  

อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  หมายเลขโทรศัพท์  035 -960072 หมายเลขโทรสาร 035-960072  

e-mail : special_ed5@outlook.com website : specialcenter5.org/ เนื้อท่ี 13 ไร่ 300 ตารางวา  
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ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
สืบเนื่องจาก ปี พ.ศ. 2542 รัฐบาลมีนโยบายที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กพิการอย่างทั่วถึง กอร์ป

กับ ฯพณฯ กัญจนา ศิลปอาชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้ผลักดัน
ให้มีการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือเป็นสถานศึกษาสำหรับให้บริการกับเด็กพิการทุกประเภท 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมเพื่อการส่งต่อ
พัฒนาศักยภาพเบื้องต้นให้กับผู้พิการ เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศประสานการจัดการเรียนร่วม ฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร   เป็นศูนย์วิชาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาจัดให้บริการสำหรับผู้พิการทุกประเภทในพื้นที่เขต
การศึกษา 5 ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และสุพรรณบุรี 

ในปี 2542 ศูนย์ ฯ ได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เพื่อขอใช้ที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์บ้านโพธิ์เขียว จำนวน 13 ไร่ 3 งาน โดยทางศูนย์ฯ ได้รับความอนุเคราะห์ จากนายสมยศ บุราณสาร 
กำนันตำบลทับตีเหล็ก นายสมภพ ดิษฐวุฒิ ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์เขียว และราษฎรชาวบ้านโพธิ์เขียว โดยมีนาย
ประหยัด ทรงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษสุพรรณบุรี  เป็นผู้ประสานงานและติดตามเรื่องการขอใช้
ที่ดิน จนที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ดังกล่าวก่อสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษ 

เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีได้ และในขณะเดียวกันปี 2542 ได้รับความอนุเคราะห์จาก
โรงเรียนศึกษาพิเศษสุพรรณบุรี ใช้อาคารเรียนเป็นที ่ตั ้งสำนักงานชั่วคราว และเริ่มดำเนินงานด้านการ
ช่วยเหลือด้านการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง และเด็กพิการในเขตพ้ืนทีจังหวัดสุพรรณบุรี 

การให้บริการในปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มและการเตรียมความพร้อมเพ่ือการส่งต่อ พัฒนาศักยภาพเด็กพิการที่มีความบกพร่องทุกประเภท ตามแนวทาง
(หลักสูตร)การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ประสานการจัดการเรียนร่วม 
เป็นศูนย์วิชาการและสารสนเทศ จัดบริการ  สื่อ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ และบริการช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 

แก่เด็กพิการ ทัง้ 9 ประเภท โดยจัดรูปแบบการให้บริการ ดังนี้ 
          1. ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมภายในศูนย์ทั้งประจำและไป-กลับ 

ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องประเภทต่าง ๆ มารับบริการที่ศูนย์ ฯ เฉลี่ยวันละประมาณ 40-50 คน 
          2. การให้บริการในหน่วยบริการ 

3. การให้บริการที่บ้าน ออกให้บริการได้วันละ 8 -10 ครอบครัว 
          4. ให้บริการในโรงเรียนเรียนร่วม 
          5. ให้บริการเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล 
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ตราสัญลักษณ์ 

 
 

ประกอบด้วยรูปเสมาธรรมจักร หมายถึงขอบเขตพื ้นที ่การจัดการศึกษา ภายใต้นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ล้อมรอบด้วยวงกลมสองวงซ้อนกันระหว่างเส้นรอบวงนอกกับเส้นรอบวงในดอกแก้ว
กัลยา เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนาม เพ่ือเป็นดอกไม้แห่งสัญลักษณ์ของคนพิการทั่วประเทศ เพ่ือเป็นสิริมงคล
แก่คนพิการ 
อักษรย่อ 
 ศกศ.เขต 5.  ย่อมาจาคำว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

สีประจำศูนย ์
  
   

 

 
    ฟ้า   หมายถึง  อนาคตอันสดใส  ของเด็กพิการในวันข้างหน้า 
    ขาว  หมายถึง ความบริสุทธิ์ ที่ปรารถนาซึ่งความรัก ความเมตตา และ
ความ 

       เข้าใจจากสังคม 
 

ปรัชญา  คนพิการทุกคนสามารถพัฒนาได้  เมื่อได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 
 

สถานที่ติดต่อ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขท่ี เลขที่ 85 หมู่ที่ 4 ตำบลทับตี

เหล็กอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 
หมายเลขโทรศัพท์  035-960072  
หมายเลขโทรสาร 035-960072  
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Website: www.specialcenter5.go.th 
e-mail : special_ed5@outlook.com 
Facebook : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

1.2 ข้อมูลหน่วยบริการประจำอำเภอ ที่ดำเนินการในจังหวัด มีทั้งหมด 4 อำเภอ ดังนี้  
1) หน่วยบริการอำเภอสองพ่ีน้อง     
2) หน่วยบริการอำเภอหนองหญ้าไซ  
3) หน่วยบริการอำเภออู่ทอง   
4) หน่วยบริการอำเภอด่านช้าง   
 

1.3 การบริหารจัดการ 

การดำเนินงานบริหารทางศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีมีการจัดทำ
แผนงานรองรับการขับเคลื่อนและนำสู่การปฏิบัติ มีกลไกการสนับสนุน ช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ 
ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้และมีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างการบริหาร 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายสาธารณะ ย้อนหลัง 3 ปี 

ที ่ กลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1 นักเรียนพิการรับบริการในศูนย์ 129 112 104 

2 นักเรียนพิการรับบริการที่บ้าน 77 65 66 

3 นักเรียนพิการรับบริการที่หน่วยบริการที่หน่วยบริการ 110 114 123 

4 นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเรียนร่วมที่มารับบริการที่             

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

17 11 10 

รวม 333 302 303 

           ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ ย้อนหลัง 3 ปี 
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ตารางท่ี 2 รางวัลของสถานศึกษา ย้อนหลัง 3 ปี 

ที ่ ชื่อรางวัล ปี2561 ปี 2562 ปี 2563 
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 

1 สถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น    ✓       
2 สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหาร

จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือ
การประกันคุณภาพ ระดับดีเด่น   

- - - - - ✓ - - - 

3 สถานที่ศึกษาดูงานที่เป็นแบบอย่างได้ เรื่อง
มาตรฐานวชิาชีพและวิทยฐานะ (The Best 
Practice) 

        ✓ 

4 สถานที่ศึกษาดูงานที่เป็นแบบอย่างได้ เรื่อง
การยกระดับคุณภาพทางวิชาชีพ  (The Best 
Practice) 

        ✓ 

5 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว   ✓       
6 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว  - - - - - - - - ✓ 
7 สถานประกอบการ สถานศึกษาสะอาด

ปลอดภัยป้องกัน COVID – 19 ประจำปี 
2563 จาก Thai stop COVID – 19 กรม
อนามัย 

- - - - - - - - ✓ 

8 สถานที่ดีเด่นที่เอ้ือต่อคนพิการ ระดับ
ชมเชย  

- - - - - - - - ✓ 

รวม - - 2 - - 1 - - 5 
รวมทั้งหมด 8 รางวัล 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงข้อมูลรางวัลของสถานศึกษา ย้อนหลัง 3 ปี 
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๑๕ 
 

 
 

1.4 ข้อมูลนักเรียน 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามประเภทความพิการ  ย้อนหลัง 3 ปี 

  ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา2562 ปีการศึกษา 2563 
บริการ บริการนอกศูนย์ฯ 

รวม 
บริการ 
ในศูนย์ 

บริการนอกศูนย์ฯ 
รวม 

บริการ 
ในศูนย์ 

บริการนอกศูนย์ฯ 
รวม ที ่ ประเภทความพิการ ใน

ศูนย์ฯ 
หน่วย
บริการ 

ที่บ้าน 
หน่วย
บริการ 

ที่บ้าน 
หน่วย
บริการ 

ที่บ้าน 

1 บกพร่องทางการเห็น 7 3 2 12 4 1 1 6 3 1 1 5 

2 บกพร่องทางการได้ยิน 5 - - 5 2 1 2 5 3 3 3 9 

3 บกพร่องทางสติปัญญา 28 48 22 98 28 50 16 94 25 50 10 85 

4 บกพร่องทางร่างกาย หรือสุขภาพ 
หรือการเคลื่อนไหว 

52 42 35 129 44 44 33 121 42 47 37 126 

5 บกพร่องทางการเรียนรู้ - - 3 3 - - 1 1 - 1 2 3 

6 บกพร่องทางการพูดและภาษา 2 - 1 3 - 1 1 2 1 1 1 3 

7 บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 1 - - 1 - - - - - - - - 

8 ออทิสติก 26 7 4 37 25 8 4 37 25 8 2 35 

9 ความพิการซ้อน 8 10 10 28 9 9 8 26 5 12 10 27 

 รวมทั้งหมด 129 110 77 316 112 114 66 292 104 123 66 293 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามประเภทความพิการ  ย้อนหลัง 3 ปี 

 

 

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพ ย้อนหลัง 3 ปี 

มาตรฐาน ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงผลการประเมินคุณภาพ ย้อนหลัง 3 ปี 

 

 

ตาารางที่ 5 รางวัลด้านผู้เรียน ย้อนหลัง 3 ปี 

ที ่ ชื่อรางวัล ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 

2 รางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน การศึกษาพิเศษ (ศูนย์
การศึกษาพิเศษ) ระดับชาติ (ภาคกลาง
และภาคตะวันออก) 

- - 9 - - 15 - - - 

3 รางวัลเหรียญทองแดง  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) 
ระดับชาติ (ภาคกลางและภาค
ตะวันออก) 

- - 3 - - 1 - - - 

รวม - - 12 - - 16 0 0 0 
รวมทั้งหมด 27 รางวัล 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงรางวัลด้านผู้เรียน ย้อนหลัง 3 ปี 
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1.5 ข้อมูลผู้บริหาร 

1. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี นางวราภรณ์ เมฆขาว  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา โทรศัพท์ 0819116014 
Email special_ed5@outlook.com ดำรงตำแหน่งที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึง ปัจจุบัน เป็นเวลา 8 เดือน 

2 .  รองผ ู ้ อำนวยการศ ูนย ์ การศ ึกษาพ ิ เ ศษ เขตการศ ึกษา 5  จ ั งหว ัดส ุพรรณบ ุ รี   
นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา โทรศัพท์ 035-960072  
Email special_ed5@outlook.com ดำรงตำแหน่งที่ศูนย์การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 8 เดือน 

3. รองผ ู ้ อำนวยการศ ูนย ์การศ ึ กษาพ ิ เ ศษ เขตการศ ึ กษา 5  จ ั งหว ัดส ุพรรณบ ุ รี   
นางสาวสุกัญญา อินทมา วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา โทรศัพท์ 0972423445 
Email su.sukanya7685@gmail.com ดำรงตำแหน่งที ่ศ ูนย ์การศึกษาศูนย ์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 จนถึงปัจจุบันฃ เป็นเวลา 8 เดือน 

 

ตารางท่ี 6 จำนวนผู้บริหารสถานศึกษา ย้อนหลัง 3 ปี 

ที ่ ตำแหน่ง จำนวนผู้บริหาร 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

1 ผู้อำนวยการ 1 1 1 
2 รองผู้อำนวยการ 1 1 2 

รวม 2 2 3 
 

แผนภูมิที่ 6 จำนวนผู้บริหารสถานศึกษา ย้อนหลัง 2 ปี

 

ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

2 

 

1 

 

0 

mailto:su.sukanya7685@gmail.com
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ตารางท่ี 7 รางวัลด้านผู้บริหาร ย้อนหลัง 3 ปี 

ที ่ ชื่อรางวัล ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 

1 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น - - - - - - - - 1 
2 ครูดีไม่มีอบายมุข  - - - - - 1 - - 2 

รวม - - - - - 1 - - 3 
รวมทั้งหมด 4 รางวัล 

 

แผนภูมิที่ 7 แสดงรางวัลด้านผู้บริหาร ย้อนหลัง 3 ปี 
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1.6 ข้อมูลครูและบุคลากร 

ตารางท่ี 8 จำนวนครูและบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง ย้อนหลัง 8 ปี 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน

ราชการ 
ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

ปีการศึกษา 2561 1 24 22 5 29 

ปีการศึกษา 2562 1 29 22 5 29 

ปีการศึกษา 2563 3 27 21 5 29 

 

แผนภูมิที่ 8 แสดงจำนวนครูและบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง ย้อนหลัง 3 ปี 
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ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ



16 
 

 
 

1.7  จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

ตารางท่ี 9 ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรตามวุฒิการศึกษา 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
บริหารการศึกษา 4 
การศึกษาพิเศษ 14 
บริหารธุรกิจ 5 
กายภาพบำบัด 3 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 3 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 
การจัดการทั่วไป 3 
การบัญชี 2 
จิตวิทยา/จิตวิทยาคลินิก 2 
ศิลปกรรม/ออกแบบนิเทศศิลป์ 2 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2 
นิติศาสตร์ 2 
จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ 1 
กิจกรรมบำบัด 1 
รัฐศาสตร์ 1 
ธุรกิจการบิน 1 
เทคโนโลยีการศึกษา 1 
พัฒนาชุมชน 1 
ภาษาไทย 1 
พลศึกษา 1 
เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 1 
คหกรรมศาสตร์ 1 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 

รวม 56 
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แผนภมิที่ 9 ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรตามวุฒิการศึกษา 
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สาขาวิชาที่จบการศึกษา

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
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1.8 ข้อมูลผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา (การส่งต่อระดับต่างๆ) 

ตารางท่ี 10 ข้อมูลการส่งต่อนักเรียนเข้ารับการศึกษาต่อในปีการศึกษา ย้อนหลัง 3 ปี 

ที ่ หน่วยงานการศึกษา ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  

1 โรงเรียนเฉพาะความพิการ  16 15 14 

2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 - 1 
3 การศึกษานอกระบบ 

(กศน.) 
32 20 14 

4 โรงเรียนเรียนร่วม 20 4 4 

5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - 1 

รวม 69 คน 39 คน 34 คน 
 

แผนภูมิที่ 10 แสดงข้อมูลการส่งต่อนักเรียนเข้ารับการศึกษาต่อในปีการศึกษา ย้อนหลัง 3 ปี 
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1.10 ข้อมูลสถานศึกษาที่มาศึกษาดูงานด้านต่างๆ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5  
จังหวัดพรรณบุรี 
ตารางท่ี 11 จำนวนสถานศึกษาที่มาศึกษาดูงานด้านต่างๆ ประจำปี 2563 
 

สถานศึกษา เรื่อง 
1.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี - การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 

- แนวทางการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการ
พัฒนาศักยภาพสถานศึกษา 
- การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- การจัดการเรียนรวม 
- การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด 

2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี - การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
- การปฏิบัติงานของครู บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ 
- แนวทางการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการ
พัฒนาศักยภาพสถานศึกษา 
- การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- การให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก 
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา 
- การจัดการเรียนร่วม 
- การจัดการสำหรับคนพิการในจังหวัด 
- การจัดสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ด้าน
สังคมแหล่งการเรียนรู้ 
- การผลิตสื่อ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับเด็กพิการโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- บทบาทหน้าที่สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ 
- แนวทางการประเมินให้ข้าราชการ และบุคลากร
ทางการศึกษา 
- ตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
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สถานศึกษา เรื่อง 
3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัด
นครปฐม 

- การจัดสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ 
- การระดมทรัพยาการ 

4. กลุ่มการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
- การปฏิบัติงานของครู บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ 
- การบริหารงาน การปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
- แนวทางการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและพัฒนา
ศักยภาพสถานศึกษา 
- การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- การให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก 
สื่อบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
- การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน 
- การจัดการสำหรับคนพิการในจังหวัด 
- การจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ด้าน
สังคมแหล่งการเรียนรู้ 
- การประกันคุณภาพแห่งการศึกษา 
- การผลิตสื่อ อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับเด็กพิการโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

5. โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก - การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
- การปฏิบัติงานของครู บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ 
- การบริหารงาน การปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
- การให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก 
สื่อบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
- การจัดการเรียนรวม 
- การจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ด้าน
สังคมแหล่งการเรียนรู้ 
- การผลิตสื่อ อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับเด็กพิการโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
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สถานศึกษา เรื่อง 
- การจัดสื่อ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนจากธรรมชาติ 

6. โรงเรียนบ้านรางทอง - การปฏิบัติงานของครู บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ 
- การบริหารงาน การปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
- การจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ด้าน
สังคมแหล่งการเรียนรู้ 
- บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
- โรงเรียนคุณธรรม 

7. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจังหวัด นนทบุรี - การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- การผลิตสื่อ อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับเด็กพิการโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- โรงเรียนคุณธรรม 

8. โรงเรียนวัดเสาธงทอง - การบริหารงาน การปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
- แนวทางการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการ
พัฒนาศักยภาพสถานศึกษา 
- การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- การจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ด้าน
สังคมแหล่งการเรียนรู้ 
- โรงเรียนคุณธรรม 

หมายเหตุ : จำนวนสถานศึกษาท่ีเข้ามาศึกษาดูงานในปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด จำนวน 7 แห่ง 
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ตารางท่ี 12 รางวัลด้านครู ย้อนหลัง 3 ปี 

ที ่ ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
1 นางวราภรณ์ เมฆขาว ครูดีไม่มีอบายมุข - - - - - ✓ - - ✓ 

2 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น - - - - - ✓ - - - 

3 นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ ครูดีไม่มีอบายมุข - - - - - - - - ✓ 

4 นางสาวดนิตา  ศรีภุมมา เชิดชูเกียรติสมาชิกสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และ                     
ชาวศึกษาพิเศษ ประเภทพนักงานราชการ 
(ครูผู้สอน) และครูอัตราจ้าง                               
ผู้มีผลงานดีเด่น  

- - ✓ - - - - - - 

5 นายสหภัฒน์   เชยล้อมขำ ครูสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  
กิจกรรมการแข่งขันการปั่นดินน้ำมันตามที่กำหนด
บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 

- - - - - ✓ - - - 
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ที ่ ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
6 นายรณชัย   ชาวบ้านซ่อง ครูสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  

กิจกรรมการแข่งขันระบายสีรูปภาพบกพร่องทาง
สติปัญญา อายุ 3-6 ปี 

- - - - - ✓ - - - 

7 นางสาวพัชรี   ศรีสร้อย 
 

ครูสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 
กิจกรรมการประกวดร้องเพลงบกพร่องทางการเห็น 
อายุ 7-12 ปี  

- - - - - ✓ - - - 

8 นายเมธี ขันทอง ครูดีไม่มีอบายมุข - - - - - - - - ✓ 

9 นายประไพ  มณีวงษ์ เชิดชูเกียรติสมาชิกสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และ                       
ชาวศึกษาพิเศษ ประเภทลูกจ้างประจำ/ลูกจ้าง ผู้มี
ผลงานดีเด่น ประจำปี 2561 

- - ✓ - - - - - - 

10 นางทองสุข  มาตรวงษ์   เชิดชูเกียรติสมาชิกสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และ                              
ชาวศึกษาพิเศษ ประเภทลูกจ้างประจำ/ลูกจ้าง ผู้มี
ผลงานดีเด่น ประจำปี 2562   

- - - - - ✓ - - - 

รวม - - 2 - - 6 - - 3 
รวมทั้งหมด 11 รางวัล 
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แผนภูมิที่ 12 รางวัลด้านครู ย้อนหลัง 3 ปี 

 

1.11 ข้อมูลงบประมาณ 

ตารางท่ี 13 ข้อมูลงบประมาณ ย้อนหลัง 3 ปี 

ปีงบประมาณ รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 

2561 เงินงบประมาณ 44,524,958.92 งบบุคคล 4,558,397 
36,542,000 

606,992 
2,817,570 

งบดำเนินงาน 
งบสาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุน 

เงินนอกงบประมาณ 555,000 - - 
เงินอ่ืนๆ - - - 
รวมรายรับ 45,079,958.92 รวมรายจ่าย 44,524,959 

2562 เงินงบประมาณ 13,206,564 งบบุคคล 9,692,624 
1,868,080 

- 
1,645,860 

งบดำเนินงาน 
งบสาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุน 

เงินนอกงบประมาณ 555,000 - - 
เงินอ่ืนๆ - - - 
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ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
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ปีงบประมาณ รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 

รวมรายรับ 13,761,564 รวมรายจ่าย 13,206,564 

2563 เงินงบประมาณ 23,002,786.80 งบบุคคล 5,215,081.94 
1,725,806.470 

650,209 
2,264,325 

งบดำเนินงาน 
งบสาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุน 

เงินนอกงบประมาณ 555,000 - - 
เงินอ่ืนๆ - - - 
รวมรายรับ 23,557,786.80 รวมรายจ่าย 9,855,422.41 

 

แผนภูมิที่ 13 ข้อมูลงบประมาณ ย้อนหลัง 3 ปี 
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1.12 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
ตารางท่ี 14  ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่สถานศึกษาใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์การศึกษา   
พิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จำนวนผู้ใช้(คน) จำนวนที่ใช้(ครั้ง) 

1 ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

660 220 

2 ลานประสาทสัมผัส 561 187 

3 สนามเด็กเล่นเพ่ือการพัฒนา 366 122 

4 ห้องกระตุ้นการผสมผสานประสาทสัมผัส 546 182 

5 ห้องออกกำลังกาย 410 205 

6 สระว่ายน้ำ 402 134 

7 สนามออกกำลังกาย 471 157 
 

รวม 3,416 987 
 

แผนภูมิ 14  ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่สถานศึกษาใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์การศึกษา   
พิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
  

ศูนย์การ
เรียนรู้ทาง
การเกษตร
ตามหลัก
เศรษฐก…ิ
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ก าลังกาย

จ านวนผู้ใช้(คน) 660 561 366 546 410 402 471

จ านวนที่ใช้(ครั้ง) 220 187 122 182 205 134 157
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ตารางท่ี 15 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่สถานศึกษาใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแหล่งเรียนรู้ภายนอกศูนย์

การศึกษา  พิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้ 
(จำนวนครั้ง/ปี) 

1. วัดบำรุงราษฎร์ 6 

2. วัดประสพสุข 6 

3. วัดเสาธง 1 

4. สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค (กาญจนบุรี) 1 

5. ห้างสรรพสินค้า โลตัส 1 

6. โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี 5 

รวม 20 
หมายเหตุ : แหล่งเรียนรู้ในชุมชนผู้สอนสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของกิจกรรม 
 
แผนภูมิที่ 15 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่สถานศึกษาใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

วัดบ ารุงราษฎร์ วัดประสพสุข วัดเสาธง
สวนสัตว์เปิดซาฟารี
ปาร์ค (กาญจนบุรี)

ห้างสรรพสินค้า 
โลตัส

โรงละครแห่งชาติ
ภาคตะวันตก

จังหวัดสุพรรณบุรี

สถิติการใช้ 0 6 6 1 1 1 5
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ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1. การกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

ยอดเยี่ยม 1.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน             
    1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ 
       ละบุคคลที่แสดงออกถึงความรู้ 
       ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ 
       ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ 

       บุคคล หรือแผนการให้บริการ 

       ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 

ร้อยละ 98 ของผู้เรียนมีพัฒนาการ
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลที่
แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ 
ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 

    2) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการ 

       ช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่ 
       การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือ 

       การอาชีพ หรือการดำเนินชีวิต 

       ในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ 
       ละบุคคล 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความพร้อม
สามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือ
การส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการดำเนิน
ชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่  
   สถานศึกษากำหนด 

ร้อยละ 98 ของผู้เรียน มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามท่ี สถานศึกษา
กำหนด 

2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็น   

   ไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล 

ร้อยละ 98 ของผู้เรียน มีความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทยตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

 

  

 



28 
 

2. กระบวนการพัฒนา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5  จังหวัดสุพรรณบุรี พัฒนาผู้เรียนตามกระบวนการ

ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 7 ขั้นตอน คือ 1) รวบรวมข้อมูลของนักเรียน 2) คัดกรองประเภทความ
บกพร่องของนักเรียนและส่งต่อนักเรียนเข้ารับบริการ 3) ประเมินความสามารถพื้นฐานของนักเรียนโดย
ทีมสหวิชาชีพ 4) จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หรือแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
(IFSP) พร้อมทั้งจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) หรือแผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน (FCSP)    
5) จัดกิจกรรมที่เหมาะสมและมีความหลากหลายตามความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล  6) 
ประเมินความก้าวหน้าและรายงานผลการพัฒนา อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง สรุปพัฒนานักเรียนเป็น
รายภาคเรียน คือ ปีละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อให้
เหมาะสมกับการจัดการศึกษาของผู้เรียนแต่ละบุคคล พร้อมทั้งนำกระบวนการวิจัยมาแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน 7) นิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาและส่งต่อผู้เรียนเข้ารับบริการที่เหมาะสม นอกจากนี้
ดำเนินการผลิตและจัดหาสื่อการเรียนรู้  สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) ได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อตามความ
เหมาะสมเต็มศักยภาพผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยอิงตามหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้  

1. หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 2561 สำหรับนักเรียนแรกเกิด – 6 ปี เน้นพัฒนาทักษะ 6 
ทักษะพื้นฐาน คือ 1) ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่  2) ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  3) ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจำวัน  4) ทักษะสังคม  5) ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา 6) ทักษะการใช้สติปัญญา
หรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ และ 1) ทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจำเป็นอื่น ๆ    

2. หลักสูตรการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช  2561 (ฉบับปรับปรุง)  สำหรับ
นักเรียนอายุ 7 ปีขึ้นไป เน้นพัฒนาทักษะ 4 ทักษะพ้ืนฐาน คือ 1) ทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน 2) ทักษะ
วิชาการเพื่อการดำรงชีวิต  3) ทักษะส่วนบุคคลและสังคม 4) ทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ และ 7) ทักษะ
จำเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจำเป็นอ่ืน  ๆ  

3. หลักสูตรการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช  2561 สำหรับนักเรียนอายุ     
7 ปี ขึ้นไปในระดับรุนแรง เน้นพัฒนาทักษะ 5 ทักษะพื้นฐาน คือ 1) ทักษะการเคลื่อนไหว  2) ทักษะการ
ใช้ประสาทสัมผัส 3) ทักษะการสื่อสาร 4) ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 5) ทักษะส่วนบุคคล และ 7) 
ทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจำเป็นอื่น ๆ  

จัดโครงการ และกิจกรรมต่างๆ คือ โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การฟื้นฟูสมรรถภาพคคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้การจัด
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การศึกษาสำหรับคนพิการ โครงการธนาคารสื่อ โครงการเยี่ยมบ้านวันครูออนไลน์ และโครงการร้านค้า
เพ่ือคนพิเศษ รวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจำสัปดาห์ ได้แก่ กิจกรรม Home Room กิจกรรม
การเคลื ่อนไหว กิจกรรมทำอาหาร  และกิจกรรมงานประดิษฐ์ รวมถึงกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น 
กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันปีใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
ศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และส่งเสริมอัตลักษณ์สุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง ส่งผล
ทำให้ผู้เรียนสามารถทำกิจวัตรในชีวิตประจำวันได้เต็มศักยภาพ สามารถปฏิบัติตนในสังคม โดยแสดงออก
ถึงความต้องการของตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น และปฏิบัติตนตามมารยาทในสังคมและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

จัดทำแผนเปลี่ยนผ่าน และจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อม การเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อทั้ง
ภายในและภายนอก ทั้งกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กายภาพบำบัด 
กิจกรรมบำบัด จิตวิทยา ฝึกพูด พลศึกษา  และการศึกษาพิเศษ มีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนการส่ง
ต่อ ประสานการส่งต่อนักเรียนเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น กลับสู่ครอบครัวชุมชนได้อย่างมีความสุข 
ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซด์
หน่วยงาน เพจเฟสบุ๊คหน่วยงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษออนไลน์ และกลุ่มไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ปกครอง และ
ผู้ที่สนใจมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพผู้ที่มีความบกพร่องต่อไป 

 

3. ผลการดำเนินงาน : ระดับยอดเยี่ยม 

หมายถึงผ ู ้ เร ียนมีพ ัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที ่แสดงออกถ ึงความรู้  
ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดอย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการ
ช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือ การส่งต่อ (Referral) ได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นตามที่สถานศึกษากำหนดอย่างต่อเนื่อง 
และม ีความภ ูม ิ ใจ ในท ้องถ ิ ่ น  และความเป ็น ไทย ตามศ ักยภาพของผ ู ้ เ ร ี ยนแต ่ละบ ุคคล  
สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  

 
1.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน 
1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ

ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว           
คิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่าค่าเป้าหมายสถานศึกษากำหนด 
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แผนภูมิที่ 16 สรุปพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว คิด
เป็นร้อยละ 100 สูงกว่าค่าเป้าหมายสถานศึกษากำหนด 

 
 
แผนภูมิที่ 17  สรุปการเปรียบเทียบพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ 

ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือ

เฉพาะครอบครัว 3 ปีย้อนหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเย่ียม
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ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563
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ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ
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2) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่

สูงขึ้น หรืออาชีพหรือการดำเนนิชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล คิดเป็นร้อยละ 94.83 

ช่วงเชื ่อมต่อ หมายถึง การจัดกิจกรรมให้ผ ู ้ เร ียนด้านการเตรียมความพร้อมเพื ่อส ่งต่อ  
ด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือเลื่อนระดับ และการจัดกิจกรรมด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เช่น บริการทาง
กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด จิตวิทยา ฝึกพูด 

การส่งต่อ หมายถึง การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถส่งต่อไปรับบริการอื่นที่เหมาะสม ได้แก่ บริการ
ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล เช่น กิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด กายอุปกรณ์ บริการทางสังคม และส่ง
ต่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนเรียนร่วม      

 
แผนภูมิ 18 สรุปจำนวนร้อยละของผู้เรียนที่รับบริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) ตาม

ศักยภาพของแต่ละบุคคลในด้านต่างๆ ปีการศึกษา  2563  
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ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านเตรียมความพร้อมเพื่อส่งต่อ ด้านเตรียมความพร้อมเพื่อเลื่อนระดับ อื่นๆ 
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การส่งต่อในด้านการศึกษา บริการทางการแพทย์ 

16.50

83.50

แผนภูมิ 19 สรุปจำนวนร้อยละของผู้เรียนที่มีความพร้อมในการส่งต่อ (Referral)เข้าสู่การศึกษา
ในระดับท่ีสูงขึ้น โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนเรียนรวม บริการทางการแพทย์ ชุมชนหรือการอาชีพ
หรือการดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี ปีการศึกษา  2563 
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 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนตามหลักสูตรสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม มีพฤติกรรม

เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีงาม  คิดเป็นร้อยละ 97.61   

2) ผู้เรียนตามหลักสูตรการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องและ
หลักสูตรพิการรุนแรง มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม  คิดเป็นร้อยละ 99.19   
 
แผนภูมิที่ 20 ผู้เรียนตามหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม มีพฤติกรรมเป็น
ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
งาม  คิดเป็นร้อยละ 97.61   
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แผนภูมิที่ 21 ผู้เรียนตามหลักสูตรการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องและ

หลักสูตรพิการรุนแรง มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด 

โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม  คิดเป็นร้อยละ 99.19   

 

 

 

 

 

 

 

2) ผู้เรียนแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ

ประเพณี รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล ผ่านเกณฑค์ิดเป็นร้อยละ 100 

แผนภูมิที่ 22 สรุปผู้เรียนแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

วัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล ผ่านเกณฑ์คิดเป็น

ร้อยละ 100 
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4. จุดเด่น 

ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมศักยภาพด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลายจากทีมสหวิชาชีพ 
5. จุดควรพัฒนา 

5.1 กระบวนการให้บริการช่วงเชื่อมต่อ  
5.2 จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพ  

6. แนวทางการพัฒนา 
6.1 พัฒนากระบวนการแผนเปลี่ยนผ่าน และดำเนินงานการให้บริการช่วงเชื่อมต่อนักเรียนที่

ครอบคลุมมากขึน้ 
6.2 จัดกิจกรรมการแข่งขันท่ีสอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียนในระดับสถานศึกษา และเครือข่าย

ส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 
7. เอกสาร / หลักฐาน / ผลงานเชิงประจักษ์  

7.1 ตารางเปรียบเทียบผลการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 3 ปีย้อนหลัง 
7.2 สรุปร้อยละผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 
7.3 ประมวลภาพมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
7.4 แบบบันทึกหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ์ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 
8. แบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 

จาการพัฒนาคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ของผู้เรียน ส่งผลให้ ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ระดับ 2 ดาว จากหน่วยงานต้นสังกัด 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.การกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมาย 
 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
2. กระบวนการพัฒนา 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีกระบวนการบริหารและการจัดการ
ตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA   ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการ
บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้กระบวนการบริหารและจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา5 
จังหวัดสุพรรณบุรี เกิดประสิทธิภาพ 
 2.1 การกำหนด เป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจกลยุทธ์ และเป้าประสงค์ ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผู้บริหารครู    บุคลากร นักสหวิชาชีพ ผู้ปกครอง นักเรียนและคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษา สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
อย่างชัดเจน  มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี 2560-2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561  การ
จัดทำแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ/โครงการ ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยการจัดทำ
แผนดังกล่าวมาจากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการจัดการศึกษาชาติ วิสัยทัศน์ของรัฐบาล รวมถึง
แผนพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ นโยบายของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  และบทบาทหน้าที่
ของศูนย์การศึกษาพิเศษตามที่กฎหมายกำหนด จากการวิเคราะห์ร่วมกันของผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย จึง
กำหนดเป็นวิสัยทัศน์ที่มีความมุ่งหวังร่วมกัน ไว้ว่า  “ภายในปี 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตามมาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   โดยกำหนดพันธกิจ ไว้ 5 ข้อ คือ  
 1.ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาสำหรับคน
พิการตามาตรฐานวิชาชีพ   
 2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม ระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดการเรียนรู้ และ
บริการทางการศึกษาสำหรับคนพิการ   
 3.จัดและส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการทางการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา   
 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย  
 5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 และได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่เป้าหมายไว้ 3 กลยุทธ์ คือ 1.ด้านพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ  2 ด้านพัฒนาคุณภาพ
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การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ และ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 2.2 บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นำระบบ
ประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการบริหารจัดการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
มีการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ และประกาศใช้มาตรฐานและค่า
เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา กำหนดเป้าหมายและตัวชี ้ว ัดในการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม และวางแผนการใช้
งบประมาณอยา่งชัดเจน ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดปฏิทิน และ
คู่มือการดำเนินงาน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 ซึ่งในปีการศึกษา 2563  
มีงาน/โครงการ ตามโครงสร้างการบริหาร จำนวน 40 งาน และโครงการตามแผนปฏิบัติการ จำนวน  39 
โครงการ โดยมีรายละเอียดต่างๆ  ดังตารางต่อไปนี้   
 
แผนภูมิที่ 23  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 
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เฉลี่ยความพึงพอใจ

แผนภูมิ 24 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปี 2563 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 25 สรุปงาน / โครงการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี

การศึกษา 2563 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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แผนภูมิที่ 26 สรุปงาน/โครงการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  ประจำปี
การศึกษา 2563 ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

จ านวน งาน จ านวน โครงการ

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านการ
จัดการศึกษาส าหรับคนพิการตามมาตรฐานวิชาชีพ
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พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในทุก
รูปแบบ
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6 6

22

1312

20

6 6

0

5

10

15

20

25



40 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  มีระบบการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ
การดำเนินงานระดับบุคคล ระดับกลุ่มงาน และระดับสถานศึกษา ดังนี้ 
  1) ระดับบุคคล ในระหว่างการดำเนินงานมีการนิเทศ ติดตามงานโดยผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินงาน/โครงการ จัดทำรายงานตามปฏิทินที่กำหนดไว้ในแบบติดตามการดำเนินงานตามระยะเวลาที่
กำหนดและเมื่อสิ้นปีการศึกษาหรือปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน/โครงการ  
  2) ระดับกลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงานมีระบบการนิเทศ กำกับ ติดตามโดยวิธีการประชุม 
ติดตามงาน เพ่ือปรึกษาหารือ หาแนวทางแก้ไขปัญหา และพัฒนาการดำเนินงาน/โครงการ ของแต่ละกลุ่ม
งาน 
 
แผนภูมิที่ 27 สรุปงาน / โครงการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี

การศึกษา 2563 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
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จ านวน งาน จ านวนโครงการ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 6 2

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 29 16

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

5 16
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ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีระบบการนิเทศ ติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินงานระดับบุคคล ระดับกลุ่มงาน และระดับสถานศึกษา ดังนี้ 
  1) ระดับบุคคล ในระหว่างการดำเนินงานมีการนิเทศติดตามงานโดยผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินงาน/โครงการจัดทำรายงานตามปฏิทินที่กำหนดไว้ในแบบติดตามการดำเนินงานตามระยะเวลาที่
กำหนดและเมื่อสิ้นปีการศึกษาหรือปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน/โครงการ  
  2) ระดับกลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงานมีระบบการนิเทศ กำกับ ติดตามโดยวิธีการประชุม 
ติดตามงาน เพ่ือปรึกษาหารือ หาแนวทางแก้ไขปัญหา และพัฒนาการดำเนินงาน/โครงการ ของแต่ละกลุ่ม
งาน 
  3) ระดับสถานศึกษามีการประเมินคุณภาพภายในตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษร่วมเป็น
คณะกรรมการ ปีละ 1 ครั้ง มีการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ มีความถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้มีการสะท้อนผลการดำเนินงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปพัฒนา
โดยใช้หลักกัลยาณมิตร และนำผลการประเมินมาจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานผลการปฏิบัติงาน 
(SAR) เสนอต่อสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในรูปแบบเอกสารเผยแพร่ 
และเผยแพร่ทางเว็ปไซต ์
 นอกจากนี้ยังมีการนิเทศ ติดตาม ด้านการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษาละ  2 ครั ้ง โดย
คณะกรรมการนิเทศการสอน เพ่ือให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่ครูผู้สอนทุกคน ด้านการบริหารงานบุคคล มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และคนงาน ปีละ 1 ครั้ง 
เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  2.3 ด้านการพัฒนาด้านวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยการจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทั้ง 9 ประเภท จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่  

 1) หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 2561 (สำหรับนักเรียนอายุ 0-6  ปี)   

 2)  การพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่อง ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 2561 (สำหรับนักเรียนอายุ 7 ปีขึ้นไป) และ  

 3)หลักสูตรการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับบุคคลที่มีความพิการรุนแรงของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 2561 (สำหรับนักเรียนพิการรุนแรงอายุ 
๗ ปีขึ้นไป) โดยมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี ส่งผลให้การจัดการศึกษาในสถานศึกษามี
ความเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทุกประเภทความพิการเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  อย่างรอบด้าน
ตามบริบทของสถานศึกษา  ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ   
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ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและ
เตรียมความพร้อม ให้บริการตามกระบวนการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  ให้กับ
ผู้เรียนทั้ง 9 ประเภทความพิการ ในรูปแบบการให้บริการ 4 รูปแบบ คือ  

 1. ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมภายในศูนย์ ทั้งประจำและ
ไป-กลับ   

2. ให้บริการที่บ้าน และชุมชน โดยมีการให้บริการเด็กพิการรุนแรงที่บ้าน จัดตั้งศูนย์การ
เรียนเฉพาะความพิการ และหน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี   

 3. ให้บริการในโรงเรียนเรียนรวม  
 4. ให้บริการเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล   
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสามารถดำรงชีวิตอยู่

ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 2.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรได้ส ่งเสร ิมสนับสนุนให้ครู บุคลากรให้มีความรู ้ ทักษะ 
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การ
ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ส่งเสริมให้ครูจัดทำผลงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นรายปีการศึกษา  เพื่อประกอบการขอเลื่อนวิทยฐานะ การศึกษาดูงานสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างใน
การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  การเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรต่างๆ  เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
อบรมครูด้านการสอนคนพิการ  การเป็นวิทยากรให้ความรู้กับหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา  
การทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน  และนำกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
(Professional  Learning Community) มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  การจัดทำ
แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ( ID PLAN) เพื่อเป็นการวางแผนในการพัฒนาตนเองในแต่ละปี 
รวมถึงการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน  (SAR)   และให้ครูผลิตสื่อการเรียนการสอน ปี
การศึกษา ละ 3 รายการต่อคน 
 2.5 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เอื ้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ โดย ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุง รักษาและพัฒนาสภาพแวดล้อมของศูนย์การศึกษาพิเศษ ให้
มีสภาพที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย มีความพร้อมในการให้บริการ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อ
ราชการ ทุกด้าน มีการจัดพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เช่น 
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ลานประสาทสัมผัส  สนามเด็กเล่น
เพื่อการพัฒนา  ห้องกระตุ้นการผสมผสานประสาทสัมผัส  ห้องออกกำลังกาย  สระว่ายน้ำ  สนามออก
กำลังกาย เป็นต้น ศูนย์ฯ ยังมีมาตรการ  คู่มือการรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา มีคำสั่งการ
ปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลนักเรียน เวรประจำหอพักนักเรียน พร้อมผู้ตรวจเวรประจำวันทุกวัน  
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2.6 ด้านระบบสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการบริหารจัดการ  ได้แก่ การนำระบบระบบสารสนเทศ
การศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ (Special Education Technology : SET) มาใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูบุคลากร ข้อมูลสถานศึกษา และข้อมูลงบประมาณ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผน
งบประมาณ พัฒนาผู้เรียน และพัฒนาครู  การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศ 
ศูนย์การเรียนออนไลน์ ระบบสารสนเทศนักเรียน และกิจกรรมของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน โดยนำซอฟต์แวร์ระบบของ Google พัฒนา
ร่วมกับแอพพลิเคชั่น AppSheet  เพื่อจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศนักเรียนให้เป็นระบบ สามารถเรียกใช้
ข้อมูลได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา เพื่อให้เกิดความสะดวกในการออกพื้นที่ให้บริการ การสร้างแบบสอบถาม
เพื่อสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจโดยใช้การสื่อสารผ่านทางสมาร์ทโฟน ทั้งนี้ยังสามารถสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของศูนย์การศึกษาพิเศษแก่สาธารณชน ผู้ปกครอง หรือผู้สนใจผ่านทางเว็ปไซต์ เฟ
ชบุ๊ก และแอพพลิเคชั ่นไลน์ ส่งผลให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการประมวลผลและการนำ
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์  
 ระบบสารสนเทศเพ ื ่อการจ ัดการเร ียนร ู ้  ได ้แก ่  การนำโปรแกรม IEP Online มาใช้  
ในการบันทึกแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การจัดทำ VDO การเรียนการสอน   เผยแพร่ผ่าน
ทางเว็ปไซต์  เฟชบุ๊ก และแอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่อให้ผู้ปกครองมีความสะดวกในการนำวิธีการไปฝึกสอน
ผู้เรียนขณะที่อยู่ที่บ้านได้  มีการจัดทำระบบสารสนเทศของสื่อการเรียนการสอน โดยมีการจัดทำโครงการ
ธนาคารสื่อ พร้อมทั้งมีการจัดทำระบบยืมคืนสื่อออนไลน์ ให้บริการแก่ ครู บุคลากร ผู้ปกครองและผู้ที่
สนใจ ได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากระบบสารสนเทศของสื่อได้  ทั้งนี้ยังมีการสนับสนุน เทคโนโลยี สิ่ง
อำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 2.7 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบรุี  
มีการดำเนินการประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั ่นคงของมนุษย์   ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  สำนักงานเขตพื้นที ่การประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี ทั้ง 3 เขต หน่วยงานที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคน
พิการ  โดยนำข้อมูล ทรัพยากรองค์ความรู้ มาวางแผนในการจัดการศึกษา 
  

  



44 
 

3. ผลการดำเนินงาน ระดับดีเลิศ  
 หมายถึง มีการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการบริหารและการจัดการ
ตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้ผ่านการ
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาว  

ด้านวิชาการ  ผู้เรียนได้รับการส่งต่อไปยังโรงเรียนเฉพาะความพิการ จำนวน 14 คน    โรงเรียน
เรียนรวม  จำนวน 20 คน  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามตามอัธยาศัย  
จำนวน  14  คน   

ด้านวิชาการ มีสถานศึกษามาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรสถานศึกษา  
จำนวน 2 แห่ง  และยังเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์  ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลราชชนนีสุพรรณบุรี  
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557  จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาคณะ
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยรังสิต และการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนใช้
ระบบการเรียนรู้ผ่านการมอง (Visual strategy) และระบบกล่องงาน (Work boxes System) มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 ด้านพัฒนาครูและบุคลากร บุคลากรได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้
ความรู้ในด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ จำนวน 20  คน คิดเป็น 461  ชั่วโมง  ครูและบุคลากร
เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง ร้อยละ 100   มีการผลิตสื่อการเรียนการสอน  จำนวน   141 รายการ  
การนำกระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional  Learning Community) 
มาแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนเพื่อนำไปสู่กระบวนการทำวิจัย โดยได้วิจัย จำนวน 47 เรื่อง  แผนพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID PLAN)  และจัดทำรายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน  (SAR) คิดเป็น 
ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนทั้งหมด 
 ด้านอาคารสถานที่ภายในและภายนอกที่มีความพร้อม สะอาด ปลอดภัย  เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้สำหรับเด็กพิการอย่างมีคุณภาพ  และมีแหล่งเรียนรู้ จำนวน  8 แห่ง โดยผู้เรียนสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้ ยังเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอ่ืนได้โดยมีสถานศึกษาขอเข้าศึกษาดูงาน  จำนวน   5  
หน่วยงาน    
 ด้านระบบสารสนเทศ มีการจัดระบบสารสนเทศที่เป็นระบบและหลากหลาย  คือ เว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ศูนย์การเรียนออนไลน์ ระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน ระบบสารสนเทศ
การศ ึกษาพ ิ เศษ (Special Education Technology : SET) ระบบ IEP online  และสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ และมีระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน โดยนำซอฟต์แวร์ระบบของ Google 
พัฒนาร่วมกับแอพพลิเคชั่น App Sheet  เพื่อจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศนักเรียนอย่างเป็นระบบส่งผลให้
เกิดความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการประมวลผลและการนำสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ มีระบบสารสนเทศ
สื่อการเรียนการสอน โดยมีสื่อในโครงการธนาคารสื่อทั้งสิ้น 141 ชิ้น  โดยมีครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ผู้สนใจ ในการยืมสื่อด้วยระบบ ยืม คืนสื่อ ผ่านระบบออนไลน์   และเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาที่
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สนใจในระบบการยืม คืน สื่อการเรียนการสอน แบบออนไลน์ โดยเป็นอย่างให้หน่วยงานในเครือข่ายขอ
เข้าศึกษาดูงาน จำนวน  3 หน่วยงาน   
 ด้านภาคีเครือข่าย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  มีการประสาน การ
นำข้อมูล ทรัพยากร  องค์ความรู้ ของภาคีเครือข่าย  มาวางแผนการจัดการศึกษาและการดำเนินงาน ทำ
ให้ศูนย์มีการปฏิบัติงานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ 
 

4. จุดเด่น 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  มีระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
การดำเนินงานในระดับบุคคล ระดับกลุ่มงาน และระดับสถานศึกษา  จึงทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากร 
เป็นระบบ ชัดเจน และบรรลุตามเป้าหมาย 
  
5. จุดควรพัฒนา 

5.1 การบริหารจัดการศึกษาโดยส่งเสริมให้หน่วยงานทุกภาคส่วนทั ้งองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

5.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายของชาติและต้นสังกัด  
5.3 สนับสนุน นิเทศ กำกับติดตาม การนำข้อมูล สารสนเทศ ที่นำมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนา

งานอย่างต่อเนื่อง 
 

6. แนวทางการพัฒนา 
6.1 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการจัดการศึกษามีความเข็มแข็ง 
6.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ 
6.3 นำข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 

7. เอกสาร / หลักฐาน / ผลงานเชิงประจักษ์ 

 7.1 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี 2560-2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561   
 7.2 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563   
 7.3 สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 
 7.4 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563  
 7.5 หลักสูตรสถานศึกษาจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่   
 7.6 สำเนาหนังสือผ่านการประเมิน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว 
 7.7 สรุปผลส่งต่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
 7.8 คู่มือการบริหารงาน  4 กลุ่ม 
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 7.9 รายงานผลการดำเนินงาน 4 กลุ่มงาน   
 7.10 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 7.11 เอกสารอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือราชการ คำสั่ง สมุดตรวจราชการ สมุดนิเทศ สมุด
เยี่ยม  เป็นต้น 
 7.12. รูปภาพกิจกรรม 
 7.13. เกียรติบัตร 
8. แบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 

จาการบริหารจัดการระบบบริหารจัดการ ส่งผลให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 ผ่านการ
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว จากหน่วยงานต้นสังกัด 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. การกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมาย 

      ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

2. กระบวนการพัฒนา 
     ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี  มีกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  
ได้แก่ หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต สำหรับ
บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และหลักสูตรการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต สำหรับบุคคลที่มีความ
บกพร่องในระดับรุนแรง ครบูริหารจัดการชั้นเรียนโดยการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อน
กลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3. ผลการดำเนินงาน : ระดับดีเลิศ 
     จากการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู พบว่า ครูร้อยละ 86.40 จัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามประเด็นพิจารณา ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด 
 
 

แผนภูมิที่ 28 สรุปผลการนิเทศการสอน ปีการศึกษา 2563 

 
 
ประเด็นที่ 1 จัดการเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ประเด็นที่ 2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ประเด็นที่ 3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ประเด็นที่ 4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ประเด็นที่ 5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นที่ 6 จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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4. จุดเด่น 
     ครูทุกคนจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา ละ 1 เรื่อง 
 
5. จุดควรพัฒนา 

    5.1 วธิีการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบออนไลน์ และออนแฮนด์ เพ่ือเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้
เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

    5.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่หลากหลาย 
    5.3 การจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกครูนักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
    5.4 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ  
     5.5 ครจูัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่าง 
 
6. แนวทางการพัฒนา 

6.1 พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ Facebook fan page แอป
พลิเคชันไลน์ และ YouTube channel  

6.2 พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ออนแฮนด์ คือ การมารับแบบฝึกหัด สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
ที่ศูนย์ และจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์  

6.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่หลากหลาย 
6.4 ส่งเสริมการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งภายในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกครูนักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
6.5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
6.6 ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีแหล่งเรียนรู้ที ่เป็น

แบบอย่าง 
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7. เอกสาร / หลักฐาน / ผลงานเชิงประจักษ์ 
1. หลักสูตรสถานศึกษา 3 หลักสูตร 
2. คู่มือหลักสูตรสถานศึกษา 3 เล่ม 
3. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
4. รายงานผลการดำเนินงาน 4 กลุ่มงาน   
5. ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์  
6. สมุดนิเทศ/แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
7. สมุดบันทึกการศึกษาดูงาน 
8. รูปภาพกิจกรรม 
9. เกียรติบัตร 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 
ตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี   

 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  มีผลการประเมินคุณภาพภายในปี
การศึกษา 2563 ในภาพรวม  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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ส่วนท่ี 3  
การรับรองผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายในกับค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

มาตรฐานการศึกษา 

ค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จ 

ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 

เปรียบเทียบ
ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ภายในกับค่า
เป้าหมาย

ความสำเร็จ 

เชิง
ปริมาณ 

ระดับ
คุณภาพ 

เชิง
ปริมาณ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน             
    1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
ท่ีแสดงออกถึงความรู้ความสามารถทักษะตามท่ี
ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
    2) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วง
เช่ือมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับท่ี
สูงขึ้นหรือการอาชีพหรือการดำรงชีวิตในสังคมได้
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    1 ) มี คุณ ลักษ ณ ะอั นพึ งประสง ค์ตาม ท่ี
สถานศึกษากำหนด 
 

    2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

 ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 

 ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 

 

เป็นไปตาม 
ค่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นไปตาม 
ค่าเป้าหมาย 

 

ร้อยละ 
98 

 

 
ร้อยละ 

90 

 
 

 

ร้อยละ 
100 

 

 
 

ร้อยละ 
94.83 

 
 

 
 

ร้อยละ 
98 

 

ร้อยละ 
98 

ร้อยละ 
98.4 

 

ร้อยละ 
100 
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มาตรฐานการศึกษา 

ค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จ 

ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 

เปรียบเทียบ
ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ภายในกับค่า
เป้าหมาย

ความสำเร็จ 

เชิง
ปริมาณ 

ระดับ
คุณภาพ 

เชิง
ปริมาณ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
2.3 พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 2.7 บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย 

- ยอดเยี่ยม - ดีเลิศ ต่ำกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

- ยอดเยี่ยม - ดีเลิศ ต่ำกว่า 
ค่าเป้าหมาย 



53 
 

มาตรฐานการศึกษา 

ค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จ 

ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 

เปรียบเทียบ
ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ภายในกับค่า
เป้าหมาย

ความสำเร็จ 

เชิง
ปริมาณ 

ระดับ
คุณภาพ 

เชิง
ปริมาณ 

ระดับ
คุณภาพ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
3.6 จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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1. การรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา 

   รับรอง 

   ไม่รับรอง 

      

 

 

2. การรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

   รับรอง 

   ไม่รับรอง 

 

 

 

3. การรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในโดยประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

   รับรอง 

   ไม่รับรอง 

ลงช่ือ...................................................................... 
(นางวราภรณ์ เมฆขาว) 

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
วันท่ี     เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

ลงช่ือ...................................................................... 
(นางสุรางค์  วิสุทธิสระ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

วันท่ี     เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

ลงช่ือ...................................................................... 
(นายสุรพล รุ่งวิริยะวงศ์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
วันท่ี     เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
ประกาศ เรือ่ง การใช้มาตรฐานการศึกษาศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

เพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
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58 
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ภาคผนวก  ข 
ประกาศ เรือ่ง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เพื่อการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  
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ภาคผนวก  ค 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 
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ภาคผนวก  ง 

การให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563                           
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2563
 

 
ที่ปรึกษา  

นางวราภรณ์ เมฆขาว   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5                              
จังหวัดสุพรรณบุรี 

  นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์   รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5                              
จังหวัดสุพรรณบุรี 

  นางสาวสุกัญญา   อินทมา  รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5                              
จังหวัดสุพรรณบุรี 

  

 คณะกรรมการจัดทำ   
 

1. นางสาวพิกุล  ทำบุญตอบ   ครู คศ. 3 
2. นางปุณยนุช  ศิริโรจนมงคล   ครู คศ. 3 
3. นายสุเมท  สว่างอารมณ์   ครู คศ. 3 
4. นางสิริลักษณ์  จันทร์แก้ว   ครู คศ. 1 
5. นางสาวดวงรัตน์  ยาแสง   ครู คศ. 1 
6. นางณัฐฐินันท์  น้อยมา   ครู คศ. 1 
7. นางสาวกิตติญาธร   พันทอง   ครู คศ. 1 
8. นายวรรณธนุ   วรรณกิจ   ครู คศ. 1 
9. นางสาวมณฑา  คชาชัย   ครู คศ. 1 
10. นายสหภัฒน์   เชยล้อมขำ   ครู คศ. 1 
11. นางสาวอรพิน  ศรีเกตุสุข   ครู คศ. 1 
12. นางสาวขนิษฐา   แสงโยธี   ครู คศ. 1 
13. นายนพธนพงษ์ ภูรัชต์ธนาธิป   ครู คศ. 1 
14. นางสาววิรชา   เมืองมูล   ครูผู้ช่วย 
15. นางสาววรันธร   มีแก้ว   ครูผู้ช่วย 
16. นางสาววรรณพร   เวียงจันทร์   ครูผู้ช่วย 
17. นางสาวดนิตา  ศรีภุมมา   ครูผู้ช่วย 
18. นางสาวนิรดา  จันทฤกษ์   ครูผู้ช่วย 
19. นายพัฒนากร  คำด้วง   ครูผู้ช่วย 
20. นางสาววันเพ็ญ วรรณกิจ   ครูผู้ช่วย 
21. นางสาวนวพัชร์  ชมตา   ครูผู้ช่วย 
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22. นายชนินทร์  ศรีส่อง    ครูผู้ช่วย 
23. นางสาววรรณี  สุทธิวงษ์สา   ครูผู้ช่วย 
24. นางสาวกนกอร   สว่างอารมณ์  ครูผู้ช่วย 
25. นายสันติ แว่นแก้ว    ครูผู้ช่วย 
26. นางสาวรัตนาภรณ์   โพธิพันเมฆ  พนักงานราชการ(ครู) 
27. นางสาวณภัทร์สรัล   ดิสเฟลด์   พนักงานราชการ(ครู) 
28. นางสาวณัฐพร  เล็กสวัสดิ์   พนักงานราชการ(ครู) 
29. นายพัศพงศ์   สังข์ประเสริฐ   พนักงานราชการ(ครู) 
30. นางสาวรพีแพรว   ชาดิษฐ์   พนักงานราชการ(ครู) 
31. นายเมธี   ขันทอง    พนักงานราชการ(ครู) 
32. นางทิพาพร   ชีพนุรัตน์   พนักงานราชการ(ครู) 
33. นายรณชัย   ชาวบ้านซ่อง   พนักงานราชการ(ครู) 
34. นางสาวชญานิศ   ศรีมณี   พนักงานราชการ(ครู) 
35. นายณัฐพร   อินต๊ะวิกุล   พนักงานราชการ(ครู) 
36. นางฉวีวรรณ ปานทสูตร   พนักงานราชการ(ครู) 
37. นางสาวรุ่งลักษณ์   สร้อยสุวรรณ  พนักงานราชการ(ครู) 
38. นางสาวศศิธร   พงษ์เพียร   พนักงานราชการ(ครู) 
39. นางสาวเรณู   นาคปานวงศ์   พนักงานราชการ(ครู) 
40. นางสาวพัชรี   ศรีสร้อย   พนักงานราชการ(ครู) 
41. นางสาวพรหมรี โวหาร   พนักงานราชการ(ครู) 
42. นางสาวกมลา   สุคโต    พนักงานราชการ(พิมพ์เบรลล์) 
43. นางสาววันวิสาข์   ธชาภินทร์   ครูอัตราจ้าง 
44. นางสาวมิรันตี  ศรีน้ำเงิน    ครูอัตราจ้าง 
45. นายวรกฤต   แสงจันทร์   ครูอัตราจ้าง 
46. นางสาวศศินัฎฐ์  ชูขาว   ครูอัตราจ้าง 
47. นางสาวเด่นนภา  ชาไชย   ธุรการ 
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