คำนำ
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นเอกสารที่จัดทาเป็นประจาทุกปีเพื่อเป็น
การสะท้อนความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี
ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ ถื อว่าการประกันคุ ณภาพภายในเป็ นส่ ว นหนึ่งของกระบวนการบริห าร
การศึ ก ษาที่ ต้ อ งด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารจั ด ท ารายงานผลการประเมิ น ตนเอง (Self
Assessment Report : SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ดังนั้ น ศูน ย์ การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุ พรรณบุรี จึงจัดทารายงานผล
การประเมินตนเองของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ยั่งยืนและก้าวหน้า บรรลุตามเป้าหมายและคุณภาพการศึกษาต่อไป

(นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี
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บทสรุปผู้บริหาร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดรูปแบบการให้บริการ
ออกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้ 1. การให้บริการในศูนย์ฯ (แบบอยู่ประจาและไป-กลับ กลุ่มหมุนเวี ยน)
2. การให้บริการที่หน่วยบริการ 3. การให้บริการที่บ้าน 4. การให้บริการที่ห้องเรียนเจ็บป่วยเรื้อรัง
ในโรงพยาบาล ๕. สนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและห้องเรียนคู่ขนานสาหรับบุคคลออทิสติก โดยการ
บริ ห ารงานแบบมี ส่ ว นร่ ว มจากผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทั้ ง ครู บุ ค ลากร ผู้ ป กครอง นั ก เรี ย น ชุ ม ชน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีการจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปฎิทินการนิเทศติดตาม
ตรวจสอบ มีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อดาเนินการจัดทาแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล แผนการสอนรายบุคคลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เน้นให้ผู้ เรียน
และผู้ปกครองได้มีส่วนในการสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ เพื่อให้
ผู้เรี ย นสามารถช่ว ยเหลื อตนเอง และอยู่ในสั งคมได้ด้ว ยตนเองอย่างอิส ระ มีการจัดหา ดัดแปลง
นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะความ
พิการของผู้ เรีย น มี กิจ กรรมพัฒ นาศักยภาพนักเรียนที่ หลากหลาย เช่น โครงการจัดทาหลั กสู ตร
สถานศึกษา โครงการออกกาลังกายในน้า โครงการอาชาบาบัด โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้กลวิธีการเรียนผ่านการมอง และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ของมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของ
ผู้เรียน อยู่ในระดับ คุณภาพดีเลิศ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเลิศ และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเลิศ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งผู้เรียนมีพัฒนาการ
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๘
สูงกว่าเป้ าหมายที่สถานศึกษากาหนด ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือ
การส่งต่อเข้าสู่การศึก ษาในระดับที่สูงขึ้น หรืออาชีพหรือการดาเนินชีวิตในสั งคมได้ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็น
ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีงาม คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๘ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด ผู้เรียนแสดงออกถึงความ
ภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้งภูมิปั ญญา
ไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๗ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด ในด้านการบริหารและการจัดการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี
มี เ ป้ า หมายวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนดชั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทสถานศึ ก ษา
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้ นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง พัฒนาครูและ
ค

บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา รวมถึงการ
ให้บริการผู้เรียนโดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ครูจัดการเรียนรู้ได้
สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล มีการจัดหรือปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้ ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ ครูมีการจัดหา ผลิต และ
ดัดแปลงเทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาอย่าง
หลากหลาย ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ ข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ต ามศั ก ยภาพและประเภทของความพิ ก าร
ครู ผู้ปกครองและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูจัด
กิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้เพิ่มการดาเนินงานเชิงรุกขยายโอกาสให้ผู้เรียนที่มารับบริการไม่ต่อเนื่อง และ
อยู่ห่างไกลให้ได้รับบริการจากทีมสหวิชาชีพมากยิ่ งขึ้น โดยจัดให้มีรถโมบายเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการ
ผู้ เรี ย นที่บ้ านและชุ มชนโดยที มสหวิ ช าชีพ ประกอบด้ว ย ครู การศึ กษาพิเ ศษ นั กกายภาพบ าบั ด
นักกิจกรรมบาบัด นักจิตวิทยา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีแนวทางในการพัฒนางานที่
เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง และชุมชน ส่งเสริมให้ ผู้ปกครองตระหนักและเห็น
ความสาคัญในการนาความรู้ วิธีการ และเทคนิคการกระตุ้นพัฒนาการกลั บไปกระตุ้นพัฒนาการ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องที่บ้านและชุมชน มุ่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี ทักษะชีวิต ทั้งการกาหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
ในจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ แผนการพัฒนาจัดการศึกษา
สาหรั บ คนพิการ โดยบู รณาการให้ เข้ากับแผนพัฒ นาจังหวัดหรือแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้น นาผลงานวิจัยในชั้นเรียนมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้
และนากระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องต่อไป

ง

