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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
๑. กระบวนการพัฒนา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
และพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทุกประเภทอิงตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดบริการ สื่อ และ
สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ มีกระบวนการในการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และพัฒนา
ศักยภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน มีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
มีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นให้ผู้เรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนในการ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพที่เหลืออยู่ เพื่อให้ผู้เรี ยนสามารถช่วยเหลือตนเอง
และอยู่ ใ นสั งคมได้ด้ว ยตนเองอย่ า งอิส ระ นั กเรี ยนได้รั บบริก ารตามหลั กสู ต รสถานศึก ษา จานวน ๓
หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช ๒๕๖๑ สาหรับนักเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิด – ๖ ปี เน้น
พัฒนาทักษะ ๖ ทักษะพื้นฐาน และ ๑ ทักษะจาเป็นเฉพาะความพิการ คือ ๑) ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่
๒) ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ๓) ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน ๔) ทักษะทางสังคม ๕) ทักษะ
การรับรู้และแสดงออกทางภาษา ๖) ทักษะการใช้สติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ และ
ทักษะจาเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจาเป็นอื่นๆ
๒. หลักสูตรการพัฒนาทักษะการดารงชีวิตสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่อง ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช ๒๕๖๑ สาหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ ๗ ปีขึ้นไป เน้น
พัฒ นาทัก ษะ ๔ ทักษะพื้ น ฐาน และ ๑ ทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการ คือ ๑) ทักษะการด ารงชีวิ ต
ประจ าวั น ๒) ทั กษะวิ ช าการเพื่ อการดารงชีวิ ต ๓) ทั กษะส่ ว นบุค คลและสั ง คม ๔) ทั กษะพื้ นฐาน
ด้านอาชีพ และ ๑) ทักษะจาเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจาเป็นอื่นๆ
๓. หลักสูตรการพัฒนาทักษะการดารงชีวิตสาหรับ บุคคลที่มีความบกพร่องในระดับรุนแรง
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช ๒๕๖๑ สาหรับนักเรียนอายุ
ตั้งแต่ ๗ ปีขึ้นไป เน้ นพัฒนาทักษะ ๕ ทักษะพื้นฐาน และ ๑ ทักษะจาเป็นเฉพาะความพิการ คือ ๑)
ทักษะการเคลื่อนไหว ๒) ทักษะการใช้ประสาทสัมผัส ๓) ทักษะการสื่อสาร ๔) ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม ๕) ทักษะส่วนบุคคล และ ๑) ทักษะจาเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจาเป็นอื่นๆ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดการให้บริการโดยทีมสหวิชาชีพ
ประกอบด้วย ครูการศึกษาพิเศษ นักกายภาพบาบัด นักกิจกรรมบาบัด นักจิตวิทยา ครูฝึกพูด ที่ให้บริการ
คั ด กรอง ประเมิ น วางแผนการจั ด การศึ ก ษา จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ป และประเมิ น ความก้ า วหน้ า
นอกจากนี้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายทั้ง กิจกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนา กิจกรรมศิลปะเพื่อการ
พัฒนา กิจกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา กิจกรรมกิจกรรม Home Room กิจกรรมการเคลื่อนไหว กิจกรรม

๒๒
ทาอาหาร กิจกรรมงานประดิษฐ์ รวมถึงการจัดโครงการต่างๆ เช่น โครงการทักษะชีวิต โครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนผ่านการมอง (Visual Strategies) โครงการ
ออกกาลังกายในน้า โครงการกีฬาสัมพันธ์ โครงการอาชาบาบัด โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการวัน
สาคัญ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก โครงการเยี่ยมบ้าน
และโครงการส่ งเสริ มการเรี ย นรู้ ตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และส่งเสริมอัตลักษณ์สุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง ส่งผลทาให้ผู้เรียน
สามารถทากิจวัตรในชีวิตประจาวันได้เต็มศักยภาพได้ด้วยตนเอง สามารถปฏิบัติตนในสังคม โดยแสดงออก
ถึงความต้องการของตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น และปฏิบัติตนตามมารยาทในสังคมและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นให้ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ทั้งในรูปแบบของวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ให้มากขึ้น โดยมีการสร้างความเข้าใจและการให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
๒. ผลการดาเนินงาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ประเมินตนเองด้านผลการพัฒนา
ผู้เรียน พบว่า ผู้เรี ยนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ
ทัก ษะตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นแผนการจั ด การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล หรื อ แผนการให้ บ ริ ก ารช่ ว ยเหลื อ เฉพาะ
ครอบครัว ได้รับบริการเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรืออาชีพ
หรื อ การด าเนิ น ชี วิ ต ในสั ง คมได้ ต ามศั ก ยภาพของแต่ ล ะบุ ค คล มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามที่
สถานศึกษากาหนด และมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ พิจารณาจากผลการประเมินผลพัฒนาการผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน
๑) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว

ผลการประเมิน
๑) ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออก
ถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๘ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด

๒๓
ประเด็นการพิจารณา
๒) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วง
เชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น หรืออาชีพหรือการดาเนิน
ชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล

ผลการประเมิน
๒) ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการ
ส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรืออาชีพหรือการดาเนิน
ชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล จานวน ๒๖๐ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ ๑) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึก
สถานศึกษากาหนด
ตามทีส่ ถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีงาม คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๘ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด

๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็น ๒) ผู้เรียนแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย มี
ไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้งภูมิปัญญา
ไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล คิดเป็นร้อยละ
๙๕.๕๗ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด

๒๔
ประเด็นการพิจารณา

ผลการประเมิน

๓. จุดเด่น
๑. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดาเนินการตามกระบวนการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ๗ ขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของ
ผู้เรียน ประเมินผลการคัดกรองประเภทความพิการ ประเมินความสามารถพื้นฐาน เพื่อค้นหาศักยภาพ
หรือความสามารถที่เป็นข้อเด่น และหาข้อด้อย ข้อบกพร่อง หรือปัญหาของเด็ก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด
ในการน าไปจั ด ทาแผนการจั ด การศึ กษาเฉพาะบุ ค คล และแผนบริ การช่ว ยเหลื อ เฉพาะครอบครั ว ที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียน ให้บริการที่เหมาะสมกับเด็กพิการ ได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ
บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา มีการติดตามพัฒนาการและการประเมินความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลทาให้ผู้เรียนมี ผลพัฒนาการที่ดีขึ้นตามศักยภาพจนสามารถส่งต่อเข้าศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น เช่น โรงเรี ยนเรียนรวม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กฯ สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ฯลฯ เป็นจานวนมาก มีการจัดการเรียนการสอนโดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้ปกครองมีพื้นฐานด้านอาชีพ และสามารถอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๒. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนผู้ของผู้เรียน จานวน ๓ หลักสูตร
๓. มี การจั ดการเรี ย นรู้ และกิ จกรรมพั ฒ นาผู้ เรี ยนที่ ห ลากหลายเหมาะสมกับผู้ เรีย นเป็ น
รายบุคคล เช่น กิจกรรม Home Room กิจกรรมการเคลื่อนไหว กิจกรรมทาอาหาร กิจกรรมงานประดิษฐ์
กายภาพบาบัด กิจกรรมบาบัด ดนตรี ศิลปะ ฯลฯ ร่วมถึงการจัดโครงการต่างๆ เช่น โครงการทักษะชีวิต
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนผ่านการมอง (Visual Strategies) โครงการ
ออกกาลังกายในน้า โครงการกีฬาสัมพันธ์ โครงการอาชาบาบัด โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการ
วันสาคัญ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก โครงการเยี่ยม
บ้าน และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ในการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ เขตการศึ ก ษา ๕ จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี มีวิธีการพัฒนาที่สาคัญที่สุด คือ เน้นให้ผู้ ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา ทั้งในรูปแบบของวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ให้มากขึ้น โดยมีการสร้างความเข้าใจและ

๒๕
การให้ความสาคัญกับการพัฒนาผู้ เรีย น บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าเด็กพิการทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประเภทความพิการ การจัดรูปแบบการจัด
การศึกษา สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการต่างๆ และการเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล ซึ่งต้องนับว่าผู้ปกครองมีส่วนสาคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามความศักยภาพที่เหลืออยู่ รวมทั้ง
ความต่อเนื่องในการมารับบริการ
๕. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดให้มีรถโมบายเคลื่อนที่ ซึ่งเป็น
นวัตกรรมที่เป็นรูปแบบการให้บริการทางการศึกษาให้กับผู้เรียนที่เรียนอยู่กับบ้าน และกลุ่มผู้เรียนมารับ
บริ ก ารไม่ ต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ที ม นั ก สหวิ ช าชี พ เป็ น ผู้ อ อกให้ บ ริ ก าร ประกอบด้ ว ย ครู ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ
นักกายภาพบาบัด นักกิจกรรมบาบัด นักจิตวิทยา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับบริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียม
ทั่วถึงครอบคลุมการให้บ ริการ ทั้ง ๑๐ อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง อาเภอ ศรีประจันต์ อาเภอสามชุก
อาเภอบางปลาม้า อาเภอเดิมบางนางบวช อาเภอดอนเจดีย์ อาเภอสองพี่น้อง อาเภออู่ทอง อาเภอ
หนองหญ้าไซ และอาเภอด่านช้าง
๔. จุดควรพัฒนา
๑. นั ก เรี ย นอายุ ตั้ง แต่ แรกเกิ ด - ๖ ปี ควรส่ ง เสริ ม ให้ ค รูแ ละผู้ ป กครองพั ฒ นาศั ก ยภาพ
นักเรียนพัฒนาความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว และการพัฒนาทักษะชีวิตในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย
หรือหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้น การปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๒. นักเรียนอายุตั้งแต่ ๗ ปีขึ้นไป ควรส่งเสริมให้ครูและผู้ปกครองพัฒนาทักษะพื้นฐานด้าน
อาชีพ ทักษะจาเป็นเฉพาะความพิการ การพัฒ นาทักษะชีวิต การตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ การยอมรับผล
ที่เกิดขึ้น และการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจาวัน
๕. แนวทางการพัฒนางาน
การส่งเสริมให้ผู้ปกครองตระหนักและเห็นความสาคัญในการนาความรู้ วิธีการ และเทคนิค
การกระตุ้น พัฒ นาการกลั บไปกระตุ้นพัฒนาการผู้เรียนอย่างต่อเนื่องที่บ้านและชุมชน มุ่งจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะชี วิ ต ด าเนิ น งานตามโครงการต่ า งๆ เช่ น โครงการส่ ง เสริ ม ทั ก ษะชี วิ ต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเกษตรเพื่อการพัฒนา โครงการพัฒนาความร่วมมือ
สาหรับคนพิการโดยภาคีเครือข่าย โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก โครงการโรงเรียนคุณธรรม
โครงการออกกาลังกายในน้า โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนผ่านการมอง
(Visual Strategies) โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นต้น

๒๖
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
๑. กระบวนการพัฒนา
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ เขตการศึ ก ษา 5 จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ด าเนิ น การก าหนดเป้ า หมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจนในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี 2560-2564 ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2561 แผนปฏิบั ติการประจ าปีการศึกษา 2561 มีการจัดทาแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ/
โครงการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเป็น
กลยุทธ์ของสถานศึกษา โดยให้ผู้รับผิดชอบงาน โครงการ ดาเนินการรายงานผลการปฏิบัติเป็นระยะต่อ
หัวหน้ากลุ่มงาน เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคของงาน
มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษา โดยจั ด ท าประกาศก าหนดค่ า เป้ า หมาย
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ด้านการพัฒนางานวิชาการ มีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลั กสู ตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้ าหมายโดยจัดทาโครงการต่างๆ เพื่อรองรับการดาเนินงาน เช่น
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการทักษะชีวิตโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กลวิธีการเรียนผ่านการมอง (Visual Strategies) โครงการออกกาลังกายในน้า โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในเด็ก โครงการวันสาคัญและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย เป็นต้น
ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร ได้ดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ โดยกาหนดให้ครูจัดทาแผนการพัฒนาตนเอง(ID PLAN) และรายงานการประเมินตนเองทุกคน
มีการส่งเสริมให้ ครู จัดทาวิจั ยในชั้นเรียนควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่การสอน และพัฒ นาสื่อนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดทาโครงการรองรับ ได้แก่ โครงการส่งเสริม การจัดทาวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้สาหรับบุคคลที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ โครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ โครงการพัฒนาศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้สาหรับคนพิการ โครงการส่งเสริมระบบการให้บริการ
เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เป็นต้น
มีก ารบริ ห ารจั ด การการมีส่ ว นร่ว มของภาคี เครื อ ข่า ยอย่า งมี ประสิ ท ธิภ าพโดยการจั ด ท า
โครงการพัฒนาความร่วมมือสาหรับคนพิการโดยภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมปฏิบัติการให้บริการประชาชน
(ผู้ ว่ า สั ญ จร) จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า งศู น ย์ ฯ กั บ หน่ ว ยงานภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จั ดกิจ กรรมส่ งเสริ ม สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิ ตเด็ก พิเศษ และผู้ เกี่ยวข้อง โดยความร่ว มมือวิ ทยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี
นอกจากนั้นศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความสาคัญกับระบบ
การบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและการทางานแบบมีส่วนร่วม มีความคิดสร้ างสรรค์
ปฏิบัติงานให้บรรลุ แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น แนวทางการดาเนินงานและเป้าหมายที่กาหนดไว้
บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล กระบวนการนาแผนสู่
การปฏิบัติสื่อสารให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ จุดเน้น
แนวทางการดาเนินงานและเป้าประสงค์ในการดาเนินงานแต่ละกิจกรรมดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การที่กาหนดติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดาเนินงานเพื่อให้การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็น

๒๗
รูปธรรม และสร้างกลไกแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึ กษาสาหรับเด็กพิการ โดยรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาปีสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ การบริห ารงบประมาณให้คานึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์สู งสุดกับ
นักเรียน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น และแนวทางการดาเนินงานและค่าเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ โดยการบริหารงบประมาณต้องเป็นไปตามการบริหารงบประมาณของกระทรวงการคลังที่
กาหนดไว้
๒. ผลการดาเนินงาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการ
ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ เป็ น ไปได้ ใ นการปฏิ บั ติ มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาที่ ชั ด เจน
มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ าย มีการดาเนิ น งานพัฒ นาวิช าการที่เน้นคุณ ภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลั กสู ตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตาม
ความต้อ งการของครู แ ละสถานศึ กษา มีก ารจั ดหรือ ปรั บ สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพทั้ ง ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดเทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่ ว ยเหลื อ อื่ น ใดทางการศึ ก ษา ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ ข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ จ ากแหล่ ง เรี ย นรู้
ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ
๓. จุดเด่น
ผู้บริหารเป็นผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถทั้งด้านการบริหารและวิชาการสามารถจัดการ
บริห ารองค์กรให้บ รรลุเป้ าหมายการศึกษา ดาเนินงานโดยการบริหารการศึกษาโดยใช้การมีส่ วนร่ว ม
มีระบบการทางานอย่างมีคุณภาพ (PDCA) ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม
กับผู้เรียน โดยการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทั้ง ๙ ประเภท จานวน ๓
หลั กสูตร ได้แก่ ๑ ) หลักสู ตรเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 2561 ๒) หลักสูตรการพัฒนาทักษะการดารงชีวิต
สาหรับบุคคลที่มีความบกพร่อง ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช
2561 และ ๓) หลักสูตรการพัฒนาทักษะการดารงชีวิตสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องในระดับรุนแรง
ของศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษ เขตการศึ กษา 5 จัง หวัด สุ พ รรณบุ รี พุ ทธศั กราช 2561 ส่ งผลให้ ก ารจั ด
การศึก ษาในสถานศึกษามีความสอดคล้ องกั บสภาพความพิการของนั กเรีย นที่มีค วามบกพร่อ งทั้ง 9
ประเภท
นอกจากนี้ ผู้บริหารมีการจัดองค์กรโครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจรให้
บรรลุเป้าหมายการศึกษา โดยแต่งตั้งคาสั่งมอบหมายงานตามฝ่ายงาน ๔ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป ฝ่ า ยบริ ห ารงานบุ ค คล และฝ่ า ยบริ ห ารงานงบประมาณและแผนงาน
การบริหารงานมีความคล่องตัวสูงปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม มีการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ มีการ
วิเคราะห์เชิงระบบ( SWOT Analysis )เพื่อกาหนดทิศทางในการทางานของศูนย์การศึ กษาพิเศษ
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุ รีในระยะ ๓ ปี ทั้งนี้โ ดยใช้หลักการมีส่ วนร่ว มของบุคคลากร ซึ่งจะ
สะท้อนรูปแบบการดาเนินงานแบบจากบนสู่ล่าง (TOP DOWN ) ในรูปของนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ
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และการดาเนินงานแบบจากล่างสู่บน (BOTTOM UP) และมีการตรวจสอบ กากับ ติดตาม การดาเนินงาน
และให้ข้อเสนอแนะ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน โดยมีร ะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน
มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย รวมถึงมีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อ มโยงกับชีวิตจริง ตลอดจนมีการพัฒนาครูแลบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา และมีการจัดหรือปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ทั้ ง ภายในและภายนอกสถานศึ ก ษา ให้ ป ลอดภั ย และเอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ จั ด เทคโนโลยี สิ่ ง อ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จาก
แหล่งเรียนรู้ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ
๔. จุดควรพัฒนา
๑. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษามีการให้ความสาคัญในการส่งเสริมให้หน่วยงานทุกภาคส่วน
ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หน่วยงานด้านการแพทย์ หน่วยงานด้านการศึกษา เป็นต้น ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กพิการเข้ามา
มีส่วนร่ว มในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และการดาเนินการเกี่ยวกับการจัด
การศึ ก ษาส าหรั บ คนพิ ก ารในจั ง หวั ด ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแห่ ง ชาติ
แผนการพัฒนาจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ โดยบูรณาการให้เข้ากับแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประสานการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
ทุกภาคส่วนเพื่อระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการในจังหวัด ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน
การจั ด การศึ ก ษาทุ ก รู ป แบบ ทั้ ง การศึ ก ษาในระบบการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย การศึ ก ษาทางเลื อ ก
ช่วยกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริการศึกษาสาหรับคนพิการของทุกหน่วยงาน รวมทั้งสนับสนุนโครงการเพื่อ
สิทธิทางการศึกษาของคนพิการในจังหวัด รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้คนพิการในจังหวัดได้รับการศึกษา
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพทั่วถึง เสมอภาค และการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์ การศึกษาพิเศษและ
การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
๒. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ขาดการนาข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยังไม่สามารถเป็นแบบอย่างได้ และครูยังไม่สามารถนากระบวนการ
ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ ยังขาดการประสาน
ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนาข้อมูลมาวางแผนในการจัดการศึกษา
๕. แนวทางการพัฒนางาน
1. ศูน ย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุ พรรณบุรี ควรนาข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ควรมีการส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถนา
กระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
อย่างต่อเนื่อง
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2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้มีความเข้ มแข็ง
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้เป็น
แบบอย่างได้

๓๐
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
๑. กระบวนการพัฒนา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ดาเนินการโครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา เพื่อพัฒ นาหลักสูตรให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับการนาไปใช้ในการพัฒ นาศักยภาพผู้ เรียน
ดาเนิ น การพัฒ นาศัก ยภาพนั กเรี ย นโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ให้ บริการ
นั ก เรี ย นที่ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ องการจาเป็ นพิ เศษเฉพาะบุ คคล มี การด าเนิน การจัด ทาแผนการจั ด
การศึกษาเฉพาะบุคคล มีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีแผนการสอนเฉพาะบุคคล
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนในการสนับสนุนเกี่ยวกับ
การพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ เ รี ย นให้ เ ต็ ม ศั ก ยภาพ สร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกครู นั ก เรี ย นอยู่ ร่ ว มกั น
อย่างมีความสุข มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปกครองเห็นความสาคัญของการพัฒนาผู้ เรียนในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถช่วยเหลือตนเอง และอยู่ในสังคมได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ มีการจัดหา ดัดแปลง นาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาได้
อย่างเหมาะสมกับลักษณะความพิการของผู้เรียน ให้บริการโดยทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย ครูการศึกษา
พิเศษ นักกายภาพบาบัด นักกิจกรรมบาบัด นักจิตวิทยา ครูฝึกพูด มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการออกกาลังกายในน้า โครงการอาชาบาบัด โครงการ
พัฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้กลวิ ธี การเรียนผ่ านการมอง และโครงการส่ งเสริ มการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น โดยสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง และจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งภายใน
ห้ องเรี ย นและนอกห้ องเรี ย น ตามโครงการพั ฒ นาแหล่ งเรี ยนรู้ พั ฒ นาครู ในด้ านการวิ จั ยและพั ฒ นา
และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่างครู และผู้ ที่เกี่ยวข้องในลั กษณะชุมชนแห่ งการเรีย นรู้ทางวิช าชีพ ตาม
โครงการส่ งเสริ มการจั ดทาวิจั ยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ครูทุกคนทางานวิจัยในชั้นเรียน ปี
การศึกษาละ ๑ เรื่อง โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)
๒. ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ในการพัฒนาผู้เรียนและเน้นให้ครู
จัดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ครูจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็น
พิเศษเฉพาะบุคคล ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ
๓. จุดเด่น
1. ครูมีการจัดหา ผลิต ดัดแปลง สิ่งอานวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษาได้อย่างหลากหลาย
๒. ครู ผู้ ป กครองและนั กเรี ยนมีส่ ว นร่ว มในการจัด บรรยากาศ สภาพแวดล้ อมที่ เอื้อต่ อ
การเรียนรู้
๓. ครูจั ดกิจ กรรมให้ นักเรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ งเรียนรู้
ที่หลากหลาย

๓๑

๓. จุดควรพัฒนา
1. ควรพัฒนาระบบการให้ บริการนักเรียนอย่างต่อเนื่องทั้งที่โ รงเรียนและที่บ้าน เพื่อให้
นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุตรหลานอย่างเป็นรูปธรรม
ในรูปแบบ Home Program เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ปกครองนาไปใช้ฝึกนักเรียนในระหว่างที่อยู่บ้าน และชุมชน
2. ควรให้ข้อมูล ย้อนกลับแก่ผู้ ปกครองนักเรียนเพื่อให้ผู้ ปกครองนักเรียนนาไปใช้พัฒนา
นักเรียน
3. ควรพัฒนากระบวนการเปลี่ยนผ่านสาหรับนักเรียน ให้นักเรียนได้รับบริการที่สอดคล้อง
กับบริบทของสังคม และสิ่งแวดล้อมของนักเรียน
4. ควรนาผลงานวิจัยในชั้นเรียนมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม
๕. แนวทางการพัฒนางาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีแนวทางในการพัฒนากระบวน
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ โดยการส่ ง เสริ ม ให้ ค รู พั ฒ นาตนเองเพิ่ ม มากขึ้ น
นาผลงานวิจัยในชั้นเรียนมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และนากระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบ Home Programเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และดาเนินกระบวนการเปลี่ยนผ่านนักเรียนที่
มีความบกพร่องอย่างเป็นรูปธรรม และดาเนินงานตามโครงการต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาศูนย์กลาง
การเรียนรู้สาหรับคนพิการ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนผ่านการมอง
(Visual Strategies) โครงการส่งเสริมการจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โครงการพัฒนา
ความร่วมมือสาหรับคนพิการโดยภาคีเครือข่าย โครงการส่งเสริมระบบการให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอานวย
ความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)
เพื่อพัฒนาผู้เรียน

๓๒
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ภาพรวม

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีเลิศ

