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ค าน า 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 
2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ฉบับนี้จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัด หรือ หน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าปีเพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามาตรฐาน
การศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา   3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐาน
กระบวนการบริหารและการจัดการ  มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผู้ท่ีมีส่วน 
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา
2562 ฉบับนี้ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
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บทสรปุผูบ้รหิาร 
 

ผลการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี อยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม” 
 

   จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากการประเมิน
ตนเองในภาพรวม ได้ระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” ท้ังในมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐาน
ท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ด้านคุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม” ได้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา คือ หลักสูตรสถานศึกษาส าหรับเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี  ฉบับปรับปรุง ปีพุทธศักราช 2561 โดยใช้กระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (Early Intervention; EI) ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการพัฒนาตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด
ปีการศึกษา 2562 ผู้เรียนมีผลการพัฒนาการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล คิดเป็น
ร้อยละ 86.32 นอกจากนี้ผู้เรียนท่ีได้รับการประเมินว่า มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการเปล่ียนผ่าน 
จ านวน 16 คน จากผู้เรียนท่ีมีได้วางแผนพัฒนาต้ังแต่ต้นปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100        
ผู้เรียนผ่านเข้า สู่การประกอบอาชีพ จ านวน 1 คน จากผู้เรียนท่ีวางแผนการพัฒนาต้ังแต่                 
ต้นปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านการมีส่วนร่วมและปฏิบัติจริง สนองต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษา
ก าหนด ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  คิดเป็นร้อยละ 97.44 รวมทั้งผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในท้องถิ่น 
หรือแสดงออกท่ีส่งเสริมความเป็นไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
คิดเป็นร้อยละ 94.02  
   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ ในระดับ “ยอดเยี่ยม”            
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  ได้จัดท าและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ 
ท่ีครอบคลุมชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาชาติ นโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายและจุดเน้นส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
โดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยเทคนิค SWOT Analysis มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก (External Environment  Analysis) ด้วยหลักการวิเคราะห์ C-PEST และวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) ด้วยหลักการวิเคราะห์ 2S 4M อย่างเป็น
ระบบด้วยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีโครงสร้างการบริหารงานครบท้ัง 5 กลุ่มงาน 
บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีตามความรู้ความสามารถและความถนัด มีการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ ในระดับ            
“ยอดเยี่ยม” ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
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ประชุมวางแผนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรของผู้ท่ีมี ส่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนตามประเภทความพิการ มีการตรวจสอบ 
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูมีการพัฒนาตนเองและแลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น มีการเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ รวมท้ังมีการจัดท าวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีการ
ตรวจสอบ ก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และน าผลมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครูมีการน า
ส่ือเทคโนโลยี ส่ือภูมิปัญญาท้องถิ่น สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการ
จัดบรรยากาศช้ันเรียนท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างครูกับเด็ก 
มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนท่ีวางไว้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ  
 
  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
   1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการน าหลักสูตรปฐมวัยเข้ามาบูรณาการเพื่อการพัฒนา
ผู้เรียนได้รอบด้าน 
   2. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  มุ่งสู่ความ    
เป็นเลิศ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   3. พัฒนารูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อม 
   4. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ เรื่องการสร้างนวัตกรรมท่ีหลากหลาย และทันต่อยุค
สมัยเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   5. พัฒนาให้มีศูนย์ส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
   6. มุ่งสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาอาชีพส าหรับเด็กพิการและครอบครัว พร้อมท้ังสร้างช่อง
ทางด้านการตลาดท่ีหลากหลาย อันจะสร้างความมั่นคงและลดความเหล่ือมล้ าทางสังคมให้กับ
ครอบครัว เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาประเทศต่อไป 
 
 
 
 

(นายวรทัศน์  รุ่งเรือง) 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพืน้ฐานสถานศกึษา 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
  ด้วยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓ มีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ    
โดยกรมสามัญศึกษาด าเนินการจัดต้ังศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด เพื่อการจัดการศึกษาใน
ลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการ ให้การสนับสนุนใน
ด้านการเรียนการสอน การจัดส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ การให้บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา ตลอดจนการจัดครูเดินสอนแก่คนพิการ และสถานศึกษา ได้ประกาศอนุมัติจัดต้ังจาก
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เป็นสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาเพื่อคน
พิการ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
  การเริ่มก่อต้ังศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  ได้รับการประสานจาก  นายจงกล      
บัวเกษ  ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี  ซึ่งรับผิดชอบดูแลในการจัดต้ังศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยนายมงคลธร บัวประทุม  ผู้อ านวยการสามัญศึกษาจังหวัด
สิงห์บุรี ขอให้โรงเรียนในสังกัด  กรมสามัญศึกษา  เตรียมสถานท่ีท าการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัด (ช่ัวคราว)  โดยได้รับความสนับสนุนจาก  นายคมสัน  ทองประเสริฐ  ผู้อ านวยการโรงเรียน
อินทร์บุรี (พ.ศ.๒๕๔๓) ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานท่ี โรงเรียนอินทร์บุรี  จัดต้ังศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
  ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ต้ังอยู่ (ภายใน) โรงเรียนอินทร์บุรี 
ต าบลอินทร์บุรี  อ าเภออินทร์บุรี โดยใช้สถานท่ีท าการและการบริการผู้พิการ ซึ่งได้ขยายการให้บริการ
เพิ่มขึ้นจึงได้รับความอนุ เคราะห์ให้ใช้สถานท่ีเพิ่มเติม  จากนายปราโมทย์ วุฒิวิชญานันท์  
ผู้อ านวยการโรงเรียนอินทร์บุรี (พ.ศ.๒๕๔๔) 
  ปี  พ.ศ. ๒๕๔๕ จังหวัดสิงห์บุรี  ได้ประสบอุทกภัยท าให้ศูนย์ฯ ไม่สะดวกในการให้บริการ
ช่วยเหลือผู้พิการ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานท่ีท าการ  ต้ังอยู่ (ภายใน) โรงเรียนสิงห์บุรี  ต าบล
บางมัญ  อ าเภอเมือง โดยใช้สถานท่ีท าการของส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีเป็นการช่ัวคราว 
และขณะเดียวกัน ได้รับความอนุเคราะห์ จากผู้อ านวยการสามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี  (นายมงคลธร  
บัวประทุม) ด าเนินการประสานขอใช้สถานท่ี  อาคารศึกษาธิการจังหวัดหลังเดิมซึ่งเป็นอาคารไม้ยก
พื้นสูง ๑ ช้ัน เป็นสถานท่ีท าการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
  ปี พ.ศ. ๒๕๔๖  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี (นายวรทัศน์  
รุ่งเรือง) ได้ประสานขอใช้ท่ีราชพัสดุภายในเขตจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อด าเนินการจัดต้ังเป็นสถานท่ีท าการ 
โดยความร่วมมือจาก ธนารักษ์จังหวัดสิงห์บุรี (ร.ต.เฉวียง จินาพันธ์) และผู้อ านวยการสามัญศึกษา
จังหวัดสิงห์บุรี (นายมงคลธร บัวประทุม) ได้ด าเนินการเจรจาทางส านักงานประมงน้ าจืดจังหวัด
สิงห์บุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์พื้นท่ีท่ีได้ครอบครองและไม่ได้ใช้ประโยชน์ จ านวน  ๔๓ ไร่เศษ  คืน
ให้กับทางธนารักษ์จังหวัดสิงห์บุรี  โดยทางศูนย์ฯ  ได้ด าเนินการขออนุญาตใช้พื้นท่ี จ านวน  ๘  ไร่  ๒ 
งาน  ๑๐  ตารางวา  จากแปลงดังกล่าวข้างต้น จนกระท่ังปี พ.ศ.๒๕๔๙  ธนารักษ์พื้นท่ีจังหวัดสิงห์บุรี
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ได้อนุญาตให้ศูนย์ฯใช้ท่ีราชพัสดุแปลงข้างต้น เป็นสถานท่ีก่อสร้างท่ีท าการ จนมีการพัฒนาให้บริการ
แก่คนพิการของจังหวัดสิงห์บุรีจนถึงปัจจุบัน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่ท่ี ๕๕/๑ หมู่ ๔ ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ โดยมี นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

 
แผนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจังหวัดสิงห์บุรี 

 
บทบาทหน้าที่หลัก 

 ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 (ราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 125 
ตอนท่ี 28 ก วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2551 หน้าท่ี 2) ก าหนดให้ศูนย์การศึกษาพิเศษจัดการศึกษานอก
ระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ต้ังแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตและจัด
การศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากรและชุมชน รวมท้ังการจัดส่ือ เทคโนโลยีส่ิงอ านวย
ความสะดวก บริการ  และความช่วยเหลืออื่นใด ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีก าหนดในประกาศ
กระทรวง 
 บทบาทท่ี 1 จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
(Early Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
อนุบาล โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง  เป็นต้น 
 บทบาทท่ี 2 พัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรท่ีจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
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 บทบาทท่ี 3 จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
( Individualized Education Program : IEP)  ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 บทบาทท่ี 4 จัดระบบบริการช่วงเช่ือมต่อส าหรับคนพิการ (Transitional Services) 
 บทบาทท่ี 5 ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน ด้วยกระบวนการ                 
ทางการศึกษา 
 บทบาทท่ี 6 เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 บทบาทท่ี 7 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานงานการจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการในจังหวัด 
 บทบาทท่ี 8  ภาระหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ีได้รับมอบ 
  
 บทบาทหน้าที่อื่น 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการปฏิบัติหน้าท่ีอื่นของศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ.2553  
(ราชกิจจานุ เบกษาเล่มท่ี 127 ตอนพิเศษ 95 ง วัน ท่ี 6 สิงหาคม 2553 หน้าท่ี 23) ให้              
ศูนย์การศึกษาพิเศษปฏิบัติหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
 1) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่คนพิการท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ  
ซึ่งเจ็บป่วยเรื้อรังอยู่ในโรงพยาบาลหรือท่ีบ้านเป็นระยะเวลานานจนไม่สามารถไปเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้ตามปกติ 
 2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการท่ีมีการเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ท้ังของรัฐและเอกชน 
 3) จัดระบบส่งต่อและส่งเสริมสนับสนุนช่วงเช่ือมต่อส าหรับคนพิการ 
 4) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการตามความ
เหมาะสมจ าเป็น 
 5) ประสานและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรคนพิการหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน สามารถพัฒนา สนับสนุนและจัดการศึกษาส าหรับคนพิการท่ีมีการเรียนร่วมท้ังของรัฐและ
เอกชน 
 
 ประเภทการให้บริการทางการศึกษา 
 1) การให้บริการท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ แบบไป-กลับ 
 2) การให้บริการท่ีหน่วยบริการ 
 3) การให้บริการท่ีบ้าน 
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 ปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  มีพื้นท่ีให้บริการ  6 อ าเภอ ได้แก่             
อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  อ าเภออินทร์บุรี  อ าเภอพรหมบุรี  อ าเภอบางระจัน  อ าเภอท่าช้าง              และ
อ าเภอค่ายบางระจัน และมีหน่วยบริการอ าเภอ 5 หน่วย ได้แก่ 
 ๑.  หน่วยบริการอินทร์บุรี       
 ๒.  หน่วยบริการพรหมบุรี 
 ๓.  หน่วยบริการบางระจัน 
 ๔.  หน่วยบริการท่าช้าง 
 ๕.  หน่วยบริการค่ายบางระจัน 
  
2. ข้อมูลผู้บริหาร  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
ช่ือ – สกุล  นายวรทัศน์  รุ่งเรือง  
โทรศัพท์  ๐๙๕-๑๖๕๔๑๑๖      
e-mail -   catsing@Gmail.com   
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท  สาขา  รัฐศาสตร์      
ด ารงต าแหน่งท่ี  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  

ต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑8 ปี 6 เดือน 
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3. วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมาย อัตลกัษณ ์และเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 
 
วิสัยทัศน์  เป็นศูนย์ให้บริการคนพิการตามมาตรฐาน  บุคลากรมีคุณภาพในการพัฒนาคนพิการโดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
พันธกิจ   
  ๑.  ส่งเสริม  สนับสนุน ให้บริการคนพิการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  ๒. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน 
  ๓.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ 
  ๔.  ส่งเสริม  สนับสนุนความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของคน
พิการทุกด้าน 
เป้าประสงค์ 
  ๑.  คนพิการได้รับบริการช่วยเหลือฟื้นฟู  ระยะแรกเริ่ม  เตรียมความพร้อมอย่างมีคุณภาพ 
  ๒.  บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษมีคุณภาพในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ 
  ๓.  ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  และเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง 
  ๔.  ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยทุธ์การพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา 
 กลยุทธ์ท่ี ๑  พัฒนาคนพิการทุกประเภทให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพของคนพิการเป็น
รายบุคคล 
 กลยุทธ์ ท่ี ๒  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที ่๔  ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดท าหลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และส่งเสริม
ทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกับสังคม  
 กลยุทธ์ท่ี ๕  พัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และศูนย์การให้บริการท่ี
หลากหลาย 
 กลยุทธ์ที่ ๖  ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
อัตลักษณ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี   
 ผู้เรียนสะอาด  มีพัฒนาการดี 
เอกลักษณ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี   
 บรรยากาศร่มรื่น  เน้นคุณธรรม 
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4. โครงสร้างการบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำร 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ              

ขั้นพื้นฐำน 
คณะอนุกรรมกำรกำรจัดกำรศึกษำ

ส ำหรับคนพิกำรจังหวัดสิงห์บุร ี
รองผูอ้ ำนวยกำร 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 
กลุ่มบริหำรวิชำกำร กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มบริหำรแผนงำนและงบประมำณ 

1. งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ  
2. งานอาคารสถานที่  
3. งานรักษาความปลอดภัย  
4. งานยานพาหนะ  
5. งานสัมพันธ์ชุมชน เครือข่าย  
และวิเทศสัมพันธ์  
6. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  
7. งานอนามัยและโภชนาการ  
8. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
9. งานโสตทัศนูปกรณ์  
10. งานกิจกรรมนักเรียน  
11. งานระดมทุนและทรัพยากร  
12.งานธุรการและสารบรรณ  
13. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ 
รายงานผล  
14. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

1.งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ  
2.งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม (EI)           
และเตรียมความพร้อม  
3.งานบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  
4. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัด การเรียนร่วม 
การจัดการศึกษา ในห้องเรียนคู่ขนาน  
5. งานส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการโดยครอบครัวและชุมชน  
6. งานทะเบียนนักเรียน  
7. งานวัดผลและประเมินผล  
8. งานห้องสมุด/แหลง่เรียนรู้  
9. งานประกันคุณภาพการศึกษา  
10.งานบริการสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ 
บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
(ระบบคูปองการศึกษา)  
11. งานพัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ 
บุคลากร และผู้ที่เก่ียวข้อง  
12. งานให้คาปรึกษา แนะแนว และส่งต่อ  
13.งานจัดการศึกษาสาหรับเด็กเจ็บป่วยเร้ือรัง
ในโรงพยาบาล  
14. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล  
15. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

1.งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ  
2. งานสรรหา บรรจุ และแต่งต้ัง  
3. งานทะเบียนประวัติบุคลากร  
4. งานพัฒนาครูและบคุลากร  
5. งานสวัสดิการครูและบุคลากร  
6. งานวินัยและรักษาวินัย  
7. งานพิจารณาความดีความชอบ  
8. งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
9. งานมาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ  
10. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ       
รายงานผล  
11. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

1.งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ  
2. งานแผนงาน และจัดต้ังงบประมาณ  
3. งานศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ  
4. งานการเงิน  
5. งานบัญชี  
6. งานพัสดุและสินทรัพย์  
7. งานควบคุมภายใน  
8. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ       
รายงานผล  
9. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

กลุ่มบริหำรกิจกำรพิเศษ 

1. งานโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อ
แม่เป็นครู 
2. งานโครงการเรียนฟรี 15 ปี 
3. งานโครงการมูลนิธิคุณพุ่ม 
3. งานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการน าคู่มือการ
เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติท าแผนอพยพ
ฉุกเฉินส าหรับนักเรียนพิการ 
4. งานโครงการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการระดับจังหวัด 
5. งานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
6.งานสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ 
7. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ รายงานผล  
8. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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5. ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่  
  

ท่ี อาคาร จ านวน การใช้ประโยชน์ 
1 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดสิงห์บุรี 1 (แบบประหยัด) 
1 เป็นอาคารอ านวยการ ส าหรับการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี งานติดต่อราชการ 
2 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดสิงห์บุรี 2 (แบบประหยัด) 
1 เป็นอาคารปฏิบัติการฝึกผู้เรียน 

3 บ้านพักครูแบบแฟลต 8 ยูนิค 8 เป็นท่ีพักของครูและบุคลากร 
4 อาคารโรงหุงต้ม 1 เป็นอาคารส าหรับหุงต้มและประกอบ

อาหารเป็นท่ีรับประทานอาหารของครู 
ผู้เรียนและบุคลากร 

5 ห้องน้ าส าหรับบุคคลปกติ  3 เป็นห้องน้ าส าหรับบุคลปกติท่ัวไป 
6 อาคารพยาบาล  1 เป็นอาคารพยาบาลส าหรับผู้เรียนท่ีมารับ

บริการ 
7 โรงจอดรถ 1 1 เป็นสถานท่ีส าหรับจอดรถส าหรับบุคลากร

และผู้มาติดต่อราชการ 
8 อาคารรับ-ส่งผู้เรียน 1 เป็นสถานท่ีรับ-ส่งผู้เรียนและเป็นท่ีพักของ

ครูและบุคลากร 
9 โรงจอดรถ 2  1 ใช้เป็นท่ีจอดรถของครูและบุคลากรท่ีพัก

อาศัยภายในศูนย์ 
10 ห้องส้วม 4 เป็นห้องน้ าส าหรับผู้ปกครองหรือผู้มาร่วม

กิจกรรม 
11 โรงอาบน้ าเพื่อคนพิการ พร้อมส่ิง

อ านวยความสะดวก ราวจับ 
1 เป็นห้องน้ าส าหรับเด็กพิการทุกประเภท

ความพิการ 
12 หอพระพุทธรูป 1 เป็นท่ีส าหรับประกอบกิจกรรมคุณธรรม

ให้กับผู้เรียน 
13 บ้านพักครู แบบ 207 1 เป็นท่ีพักของผู้อ านวยการ 
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6. หลักสูตรสถานศกึษา 

6.1 ชื่อหลักสูตร 
 หลักสูตรสถานศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562  
6.2 หลักการของหลักสูตร 

หลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕62  มีหลักการส าคัญ ดังนี้  

๑. จัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ              
๒. พัฒนาเด็กพิการโดยองค์รวมด้วยรูปแบบและกระบวนการท่ีหลากหลายผ่านกิจกรรม                   

ท่ีเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ โดยใช้แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว แผนการจัดการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะ
ของเด็กพิการและครอบครัว              

๓. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กพิการสามารถด ารงชีวิตได้เต็มศักยภาพอย่างมีความสุข 
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี               

๔. เลือกใช้เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด           
ทางการศึกษา ให้ตรงกับความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 

๕. เน้นการมีส่วนร่วมกับครอบครัว คณะสหวิชาชีพ สถานศึกษา ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง                     
ในการพัฒนาเด็กพิการ                               

๖. ประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับและทบทวน
แผนเพื่อพัฒนาเด็กพิการ    
6.3 จุดหมายของหลักสูตร 
 มุ่ งพัฒนาเ ด็กพิการต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการให้ สามารถพัฒนาได้ เ ทียบเท่า                      
หรือใกล้เคียงกับเด็กท่ัวไปในวัยเดียวกัน และส่งเสริมครอบครัวให้สามารถเล้ียงดูพัฒนาเด็กพิการ   
เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาตามท่ีก าหนดในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผน
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ให้มีศักยภาพพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเต็มศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 
6.4 โครงสร้างหลักสูตร 
 การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ตามหลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะ
แรกเริ่ม  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕62  จ าเป็นต้อง
ค านึงถึงโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี   ๙ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดสิงห์บุรี 

 

 

คณุลกัษณะอันพึงประสงค์ 
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 5. รักความเป็นไทย 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 6. มีจิตสาธารณะ 
๓. มีวินัย 7. อยู่อย่างพอเพียง 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 8. มุ่งมั่นในการท างาน 

ทักษะการเรียนรู ้

กลุ่มทักษะพื้นฐาน กลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจ าเป็นอื่นๆ  
1. ทักษะกล้ามเน้ือมัดใหญ่ 
2. ทักษะกล้ามเน้ือมัดเล็ก 
3. ทักษะการช่วยเหลือตนเองใน

ชีวิตประจ าวัน 
4. ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา 
5. ทักษะทางสังคม 
6. ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความ

พร้อมทางวิชาการ 

1. ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
2. ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
3. ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  
    หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
4. ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กออทิสติก 
 

เวลาเรียน  ตามอายุจริงต้ังแต่แรกเกิด ถึง ๖ ปี และยืดหยุ่นตามความพร้อม พัฒนาการและศักยภาพของเด็กพิการ 
              ตามประเภทและสภาพความพิการของแต่ละบุคคล ถึง ๘ ปี                

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    ๑) กิจกรรมนันทนาการ    ๒) กิจกรรมคุณธรรม    ๓) กิจกรรมทศันศึกษา 
๔) กิจกรรมสื่อ เทคโนโลยีส าหรับผู้เรียน   ๕) กิจกรรมเสริมทักษะ 
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7. สารสนเทศด้านผู้เรียน 

 7.๑  จ านวนผูเ้รียนทั้งหมด  ๑17  คน 
หมายเหตุ  จ านวนผู้เรียน หมายถึง ผู้เรียนพิการท่ีรับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ, รับบริการท่ีบ้าน 

และรับบริการในหน่วยบริการ (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม ๒๕๖3) 
 

 
 7.๒  จ านวนผูเ้รียนจ าแนกตามประเภทความพิการ 
 

ท่ี ประเภทความพิการ 
จ านวน/คน  

(รับบรกิารใน
ศูนย์ฯ) รวม 

จ านวน/คน  
(รับบรกิารที่

บ้าน) รวม 
จ านวน/คน  

(รับบรกิารทีห่น่วย
บริการ) 

 
รวม 

รวม ๓ 
กลุ่ม 

ช ญ ช ญ ช ญ 
๑ บุคคลที่มีความบกพร่อง

ทางการเห็น 
1 - 1  2 2 - - - 3 

๒ บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน 

1 2 3 1 1 2 1 2 3 8 

๓ บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา 

4 2 6 5 1 6 8 9 17 29 

๔ บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายหรือสุขภาพหรือการ
เคลื่อนไหว 

2 1 3 5 4 9 3 2 5 17 

๕ บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 

- - - - - - 3 1 4 4 

๖ บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการพูดและภาษา - - - - - - - - - - 

๗ บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
พฤติกรรมและอารมณ์ - - - - - - 1 1 2 2 

๘ บุคคลออทิสติก 7 1 8 - - - 8 - 8 16 
๙ บุคคลพิการซ้อน 5 - 5 6 12 18 8 7 15 38 

รวม 20 6 26 17 20 37 32 22 54 117 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ, 26

หน่วยบริการ, 54

รับบริการที่บ้าน, 37

จ ำนวนนักเรียนของศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดสิงห์บุรี
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 จากตารางจ านวนผู้เรียนแยกตามประเภทความพิการ ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 
ประเภทบกพร่องทางการเห็น จ านวน 3 คน บกพร่องทางการได้ยิน จ านวน 8 คน บกพร่องทาง
สติปัญญา จ านวน 29 คน บกพร่องทางด้านร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคล่ือนไหว จ านวน 17 คน                  
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ จ านวน 2 คน บุคคลออทิสติก จ านวน 16 คน 
และบุคคลพิการซ้อน จ านวน 38 คน  รวมจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 117 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 
มีนาคม ๒๕๖3) 
 

 
 
 
 7.3 จ านวนผู้เรียนทั้งสิ้น 117 คน จ าแนกตามรูปแบบการใหบ้ริการ 
 

ท่ี รูปแบบการใหบ้ริการ 
จ านวน/คน 

รวม/คน 
ชาย หญิง 

๑ ผู้เรียนพิการรับบริการในศูนย์ฯ 20 6 26 
๒ ผู้เรียนพิการรับบริการท่ีบ้าน 17 20 37 
๓ ผู้เรียนพิการรับบริการท่ีหน่วยบริการ 32 22 54 

รวม 6๙ 48 117 
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จ านวนนักเรียนแยกตามประเภทความพิการ

ชาย หญิง
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 จากตารางจ านวนผู้เรียนแยกตามรูปแบบการให้บริการ ผู้เรียนพิการรับบริการในศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  จ านวน 26 คน ผู้เรียนพิการรับบริการท่ีบ้าน จ านวน 37 คน ผู้เรียน
พิการรับบริการท่ีหน่วยบริการ จ านวน 54 คน รวมจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 117 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 
31 มีนาคม ๒๕๖3) 
 

 
 
 7.4 จ านวนผู้เรียนและสถานศึกษา ที่ศูนย์การศกึษาพิเศษให้บริการตามนโยบาย 
 

ท่ี กลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ 
จ านวนผู้เรียน/คน 

รวม 
จ านวน

โรงเรียนที่
ให้บริการ 

ชาย หญิง 

๑ ห้องเรียนเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล - - - - 
๒ ห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก 3 1 4 1 
๓ อื่นๆ ระบุ ...................................... - - -  

รวม 3 1 4 1 
  
 จากตารางจ านวนผู้เรียนและสถานศึกษาท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษให้บริการตามนโยบาย ห้องเรียน
คู่ขนานบุคคลออทิสติก จ านวน ๔ คน โดยให้บริการท่ีโรงเรียนประโชติการาม มีข้าราชครู จ านวน   
1 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม ๒๕๖3) 
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จ านวนนักเรียนจ าแนกตามรูปแบบการให้บริการ

ชาย หญิง
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จ านวนผู้เรียนและสถานศึกษา ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษใหบ้ริการตามนโยบาย 
 

 
  
 7.๕  จ านวนผู้เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  117 คน เข้าถึง และได้รับบริการ
ส่ิงอ านวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  จ านวน 117  คน  คิด
เป็นร้อยละ  100 เพราะผู้เรียนทุกคนได้รับบริการส่ิงอ านวยความสะดวก  ส่ือ  บริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
 

 7.๖ ผู้เรียนมีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการเปล่ียนผ่าน (Indiviual Transition  Plan) หรือส่งต่อ
เข้าสู่โรงเรียนเฉพาะความพิการหรือสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเรียนรวม      

ประเภท ชาย หญิง รวม 
ส่งต่อภายใน 5 6 11 

ส่งต่อภายนอก 2 3 5 

 จ านวนผู้เรียนท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  16 คน ได้รับบริการช่วงเช่ือมต่อหรือ
การส่งต่อท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา จ านวน 16 คน  จากผู้เรียนท่ีได้มีการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่กระบวนการเปล่ียนผ่านไว้ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐      

 7.๗ จ านวนผู้เรียนท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  1 คน ได้รับบริการเปล่ียนผ่านเข้าสู่
การประกอบอาชีพ  จ านวน  1  คน  จากผู้เรียนท่ีได้มีการวางแผนการเปล่ียนผ่านเข้าสู่การประกอบอาชีพ
คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  

 
 
 
 

ห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก

ชาย หญิง
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 7.๘  อัตราส่วนครู  :  ผู้เรียน   
 ในปีการศึกษา 2562 มีครูผู้สอน จ านวน 27 คน ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอนผู้เรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  อัตราส่วนครู : ผู้เรียน = 1 : 5 

 เปรียบเทียบอัตราก าลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. แยกตามประเภทความพิการ 

 จากตารางค านวณอัตราก าลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ก าหนด ในปีการศึกษา 2562 มีครูผู้สอนจ านวน 
27 คน ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอนผู้เรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของศูนย์การศึกษาพิเศษ จากเกณฑ์ ก.ค.ศ.     
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  ต้องมีอัตราก าลัง 33 คน  

  สรุป อัตราส่วนครู : ผู้เรียน    ต่ ากว่าเกณฑ์  
             เป็นไปตามเกณฑ์ 
             สูงกว่าเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ประเภทความพิการ 
จ านวน 
นักเรียน 

เกณฑ์อัตราก าลัง 
ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

จ านวนครู 
ท่ีต้องมี 

๑ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 3 1 : 5 1 
๒ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 8 1 : 5 2 
๓ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 29 1 : 4 8 

๔ 
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือ
สุขภาพหรือการเคล่ือนไหว 

17 1 : 5 4 

๕ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 4 - 1 

๖ 
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพูด 
และภาษา 

- - - 

๗ 
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรม
และอารมณ์ 

2 - 1 

๘ บุคคลออทิสติก 16 1 : 3 6 
๙ บุคคลพิการซ้อน 38 1 : 4 10 

รวม 33 
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8. ข้อมูลครูและบคุลากรปีการศกึษา 2562 
 8.๑ จ านวนบุคลากร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางจ านวนบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  มีข้าราชการต าแหน่ง
ครู จ านวน 18 คน พนักงานราชการต าแหน่งครูผู้สอน จ านวน 6 คน อัตราจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน 
จ านวน 3 คน พี่เล้ียงเด็กพิการจ านวน 16 คน และ ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ จ านวน 3 คน 
 

 
 

ขา้ราชการ
40%

พนกังานราชการ
13%

อัตราจา้ง
8%

พ่ีเลีย้งเด็กพิการ
33%

ผูป้ฏิบติังานใหร้าชการ
6%

แผนภมูแิสดงจ านวนบคุลากร

ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
ข้าราชการ 

- ผู้บริหาร 
- ครู 

 
1 

18 
พนักงานราชการ 

- ครูผู้สอน 
- คนครัว / พนักงานพิมพ์เบรลล์ 

 
6 
- 

อัตราจ้าง 
- ครูผู้สอน 
- เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 
3 
1 

ลูกจ้างประจ า - 
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 16 
อัตราจ้างเหมาบริการ/ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 

- แมค่รัว 
- ยาม 
- คนงาน 

 
1 
1 
1 

รวม 48 
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๖.๒ วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 
 จากตารางวุฒิการศึกษาของบุคลากรท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด คือ ปริญญาตรี จ านวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52 วุฒิการศึกษารองลงมา คือ ปร ิญ ญาโท  จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11                 
และวุติการศึกษาต่ าสุด คือ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2 
 

 
 

ป.โท
11%

ป.บณัฑิต
8%

ปริญญาตรี
52%

ป.ว.ส.
6%

ป.ว.ช.
2%

ม.6
19%

ม.๓
2%

วุฒิการศึกษาของบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี

ป.โท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี ป.ว.ส. ป.ว.ช. ม.6 ม.๓

ต าแหน่ง 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

(คน) 
ปริญญาตรี 

(คน) 

สูงกว่าปริญญาตรี 
(คน) 

ป.ว.ส. ป.ว.ช. ม.6 ม.๓ ป.6 ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 
๑. ผู้อ านวยการ ๑ - - - - - - - - 1 - 
๒. รองผู้อ านวยการ - - - - - - - - - - - 
๓. ข้าราชการ 3 15 - - - - - 10 4 4 - 
๔. พนักงานราชการ - 6 - - - - - 6 - - - 
๕. ครูอัตราจ้าง 1 2 - - - - - 3 - - - 
6. พนักงานธุรการ - 1 - - - - - 1 - - - 
7. พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๔ 12 3 1 7 - - 5 - - - 
8. แม่ครัว - ๑ - - 1 - - - - - - 
9. ยาม ๑ - - - - 1 - - - - - 
10. คนงาน 1 - - - 1 - - - - - - 

รวม  ๑1 37 3 1 9 1 - 25 4 5 - 
รวมจ านวน 48  
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา 
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ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา (ปกีารศกึษา 2562) 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา  2562  โดยใช้
เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพตามประเด็นการพิจารณาใน “แนวทางการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามกรอบกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2562 ปรากฏผลการประเมิน  ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1. วิธีด าเนินการพัฒนา  
   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ได้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
คือ หลักสูตรสถานศึกษาส าหรับเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  ฉบับ
ปรับปรุง ปีพุทธศักราช 2561 โดยใช้กระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early 
Intervention; EI)  ซึ่งประกอบด้วย  
     1) การเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคลต้ังแต่เข้าสมัคร   
     2) การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษาโดยคณะกรรมการ   
     3) ประเมินความสามารถพื้นฐาน (Based Assessment) โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
       4) จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program; IEP) 
แผนการเปล่ียนผ่าน (Individual Transition Plan; ITP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualized 
Implementation Plan; IIP) ปรับประเมินและทบทวนแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
     5) ให้บริการด้วยกิจกรรมท่ีเหมาะสม (Appropriate Intervention Activities)   
     6) ประเมินความก้าวหน้า (Re-Assessment)   
     7) การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการส่งต่อ  

   นอกจากนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จ านวน 8 ข้อ คือ   
     1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์      
     2) ซื่อสัตย์สุจริต  
     3) มีวินัย                
     4) ใฝ่เรียนรู้  
     5) รักความเป็นไทย                  
     6) มีจิตสาธารณธ 
     7) อยู่อย่างพอเพียง   
     8) มุ่งมั่นในการท างาน    
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   และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 กิจกรรม ดังนี้  
     1) กิจกรรมนันทนาการ   ได้แก่ กิจกรรมดนตรี  กิจกรรมศิลปะ  กิจกรรมกีฬา  
     2) กิจกรรมคุณธรรม  ได้แก่  กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  กิจกรรมธรรมมะเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน  
     3) กิจกรรมทัศนศึกษา  
     4) กิจกรรมส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้เรียน  
     5) กิจกรรมเสริมทักษะ  ไ ด้แก่  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย  เกมบ าบัด  
กายภาพบ าบัด  กระบือบ าบัด 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 
 ๒.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน 
    ๒.1.1 ผลการพัฒนาการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Program; IEP) ของผู้เรียนท่ีแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามท่ีระบุไว้                   
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดปีการศึกษา 2562 พบว่า 
ผู้เรียนมีผลการพัฒนาการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
หมายถึง ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (ผ่าน
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 86.32 สูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด คือ ร้อยละ 80 และผู้เรียนมีผลการพัฒนาการศึกษาตามแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  หมายถึง ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ร้อยละ 70 - 79 ขึ้นไป) 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 13.68  
    ท้ังนี้เมื่อเทียบตามผลการพัฒนาการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของผู้เรียน
ท่ีแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด ปีการศึกษา 2560 ถึง ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 พบว่าสูง
กว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
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    2.1.2 ผู้เรียนมีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการเปล่ียนผ่าน (Indiviual Transition  
Plan) หรือส่งต่อเข้า สู่โรงเรียนเฉพาะความพิการหรือสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเรียนรวม               
ในปีการศึกษา 2562 มีจ านวน 16 คน โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ได้ด าเนินการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาตามแผนการเปล่ียนผ่านทางการศึกษาแล้วได้ผลการด าเนินงานเปล่ียน
ผ่านผู้เรียนสู่สถานศึกษา แบ่งตามประเภทสถานศึกษา ดังนี้ 
    - โรงเรียนเฉพาะความพิการ   จ านวน   2  คน  คิดเป็นร้อยละ  12.50 
    - โรงเรียนเรียนรวม/กศน.     จ านวน   2  คน  คิดเป็นร้อยละ  12.50 
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน    1  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.25 
    - ศูนย์การเรียน   จ านวน 11  คน  คิดเป็นร้อยละ  68.75 
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ผลการพัฒนาผู้เรียนตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

ค่าเป้าหมาย ผลการพัฒนา
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ผูเ้รียนมีความพรอ้มเขา้สูก่ระบวนการเปล่ียนผา่น 

(Indiviual Transition  Plan)

โรงเรียนเฉพาะความพิการ  โรงเรียนเรียนรวม/กศน.    

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การเรียน
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    ผู้เรียนท่ีได้มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการเปล่ียนผ่านไว้ต้ังแต่ต้นปีการศึกษา จ านวน 
16 คน ได้เข้าสู่กระบวนการเปล่ียนผ่านทุกคน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐    สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด คือ ร้อยละ 80 
    ท้ังนี้เมื่อเทียบความพร้อมเข้าสู่กระบวนการเปล่ียนผ่าน (Individual Transition Plan; ITP) 
หรือส่งต่อเข้าสู่โรงเรียนเฉพาะความพิการหรือสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเรียนรวม กับปีการศึกษา 
2560 ปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา 2563  พบว่าสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
        2.1.3 ผู้เรียนมีความพร้อมเปล่ียนผ่านเข้าสู่การประกอบอาชีพ ในปีการศึกษา 
2562  มีผู้เรียนท่ีได้รับการเปล่ียนผ่านเข้าสู่การประกอบอาชีพ จ านวน 1 คน จากผู้เรียนท่ีมีการ
เตรียมความพร้อมต้ังแต่ต้นปีการศึกษา จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100  สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด คือ ร้อยละ 80 
 
 2.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    2.2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี ในปีการศึกษา 2562 พบว่า มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้เรียนจ านวน 117 
คน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเย่ียม  ดีมาก  ดี  พอใช้  จ านวน 114 คน 
คิดเป็นร้อยละ 97.44 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด คือ ร้อยละ 80  ส่วนผู้เรียนท่ีมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.56 
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ผู้เรียนมีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Individual Transition  
Plan) หรือส่งต่อเข้าสู่โรงเรียนเฉพาะความพิการหรือสถานศึกษาที่จัด

การศึกษาเรียนรวม

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
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    ท้ังนี้เมื่อเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561  และปี
การศึกษา 2562 พบว่าสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดอย่างต่อเนื่อง 

 
    2.2.2 ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในท้องถิ่น หรือแสดงออกท่ีส่งเสริมความเป็นไทย            
และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีตามศักยภาพของแต่ละบุคคล จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 
2562 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมในท้องถิ่น หรือแสดงออกท่ีส่งเสริมความเป็นไทยและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีตามศักยภาพของแต่ละบุคคล มีจ านวน 110 คน  คิดเป็นร้อยละ 94.02            
สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด คือ ร้อยละ 80  ส่วนผู้เรียนจ านวน 7 คนไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมในท้องถิ่น หรือแสดงออกท่ีส่งเสริมความเป็นไทย และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล เพราะมีข้อจ ากัดทางกายภาพท่ีท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
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  3. ข้อมูลหลักฐานที่สนับสนุน 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณา 
1.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน 
     1.1.1 ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนท่ี
แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามท่ี
ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล      
     1.1.2 ผู้เรียนมีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการ
เปล่ียนผ่าน (Individual Transition Plan) หรือส่ง
ต่อเข้าสู่โรงเรียนเฉพาะความพิการหรือสถานศึกษา
ท่ีจัดการศึกษาเรียนรวม      
     1.1.3 ผู้เรียนมีความพร้อมเปล่ียนผ่านเข้าสู่
การประกอบอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    1.2.1 ผู้ เรียนมี คุณลักษณะอันพึงประสง ค์
ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
    1.2.2 ผู้ เรียนสามารถเข้าร่ วมกิจกรรมใน
ท้องถิ่น หรือแสดงออกที่ส่งเสริมความเป็นไทยและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 

1. รายงานสรุปผลการพัฒนา ผู้เรียนประจ าปี
การศึกษา  2562 

2. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
3. แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
4. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. แบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียนท่ีรับบริการท่ี

บ้าน 
6. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และสรุปผลก

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7. ข้อมูลสารสนเทศ เช่น ข้อมูลของศูนย์  
8. แบบรายงานการส่งต่อ 
9. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
10. โครงการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและ

เตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี 

11. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
12. โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน 
13. โครงการเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล 
14. โครงการห้องเรียนคู่ขนาน(ส าหรับบุคคลออทิ

สติก) 
15. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
16. เรียนฟรี ๑๕ ปี ตามนโยบายการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
17. โครงการมอบทุนการศึกษาส าหรับเด็กออทิ

สติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม 
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  4. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพ 
1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยยึดหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
( IIP)  และแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม
ให้กับผู้เรียนทุกคน 
3. มีการ ส่ง เสริมการประกอบ
อาชีพให้กับผู้เรียนท่ีมีศักยภาพ 
4. มี ก า ร จัดกิ จก ร รม ท่ี พั ฒ น า
ผู้เรียนครบทุกด้าน เช่น กิจกรรม
นันทนาการ กิจกรรมคุณธรรม 
กิ จกรรม ทัศน ศึกษา และการ
อนุรักษ์ความเป็นไทย 

1  ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง กั บ
ผู้ปกครอง  และชุมชนในการ
พัฒนาผู้เรียนท้ังด้านกิจกรรมการ
เรี ยนรู้  กิ จกรรมพัฒนาฟื้นฟู
สมรรถภาพ กิ จกรรมพัฒนา
สุขภาพอนามัยของผู้เรียน 
2. ห้องเรียนควรมีบรรยากาศท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3. ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจ
และ ทักษะในการ จัดบริ ก า ร
เปล่ียนผ่านให้กับผู้เรียน 
 

1. การมีส่วนร่วมให้กับผู้ปกครอง
ในการพัฒน า ผู้ เ รี ยน  ท้ั ง ด้ าน
กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนา
ฟื้นฟูสมรรถภาพ กิจกรรมพัฒนา
สุขภาพอนามัยของผู้เรียน 
2. สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาอาชีพ 
ส าหรับเด็กพิการและครอบครัว  
3. พัฒนารูปแบบการให้บริการ
เตรียมความพร้อมช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม 
4. ก า ร พั ฒ น าห้ อ ง เ รี ย น ใ ห้ มี
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

1. วิธีด าเนินการพัฒนา   
   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  ได้จัดท าและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการจัด 
การศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และ
เป้าประสงค์  ท่ีครอบคลุมชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์แผนการศึกษา
ชาติ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายและจุดเน้นส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ โดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยเทคนิค SWOT Analysis มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment  Analysis) ด้วยหลักการวิเคราะห์ C-PEST และ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) ด้วยหลักการวิเคราะห์ 2S 4M
อย่างเป็นระบบด้วยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ใช้ข้อมูลสารสนเทศตามสภาพจริงในการ
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา 
ความต้องการชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม โดยก าหนดโครงการครอบคลุม 
5 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล   
กลุ่มบริหารท่ัวไป และกลุ่มบริหารกิจการพิเศษ มุ่งเน้นพัฒนาตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และกลยุทธ์      

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ในรูปแบบ C-PEST 
1.ด้านพฤติกรรมลูกค้า 
( Customer Behaviors : C) 

โอกาส : ผู้ปกครองสนใจดูแลบุตรหลาน พามารับบริการอย่างสม่ าเสมอให้
มีความพร้อมในการเรียนรู้ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและสนับสนุนใน
กิจกรรมต่าง ๆของศูนย์ 
อุปสรรค : ผู้ปกครองในเขตบริการมีบ้านเรือนต้ังห่างไกลจากสถานศึกษา
เป็นอุปสรรคในการเดินทางและการประสานงาน 

2.ด้านการเมืองและกฎหมาย 
(Political and : P ) 

โอกาส : ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญและสนับสนุน
การจัดการศึกษา 
อุปสรรค : นโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงานระดับสูงมีการ
เปล่ียนแปลงบ่อยท าให้เกิดความยุ่งยากในการบริหารจัดการ 

3.ด้านเศรษฐกิจ 
(Economic factors : E) 

โอกาส : รัฐบาลให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาท าให้ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
อุปสรรค : สภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ผู้ปกครองมีรายได้ต่ า 

4.ปัจจัยด้านสังคมและ 
วัฒนธรรม 
(Social-Cultural : S) 

โอกาส : ชุมชน สังคมแห่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
อุปสรรค : ชุมชนรอบศูนย์ฯเป็นแหล่งซื้อขายยาเสพติดท าให้นักเรียนอยู่ใน
ภาวะเส่ียงการติดยาเสพติดสูง 

5.ด้านเทคโนโลยี 
(Technological : T) 

โอกาส : ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้ศูนย์ฯสามารถน ามาใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
อุปสรรค : ระบบการเช่ือมต่อ Internet ความเร็วต่ า ท าให้การส่ือสารไม่มี
ประสิทธิภาพ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน รูปแบบ ๒ S ๔ M 
๑. โครงสร้างและนโยบายองค์กร  
(Structure and Policy : S๑) 

จุดแข็ง : 1. มีโครงสร้างการบริหารงานของ  ศกศ.สห. ท่ีชัดเจน
สอดคล้องกับภารกิจหลัก 

  2. มีการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
จุดอ่อน : 1. การขับเคล่ือนงานในแต่ละกลุ่มงานมีมาก ท าให้การ
กระจายงานให้ผู้รับผิดชอบไม่เท่ากัน 

  2. ปริมาณงานของแต่ละกลุ่มงานมีภาระงานไม่เท่ากัน 
๒. ผลผลิตและการบริการ               
(Service and Products : S๒)   

จุดแข็ง : 1. มีรูปแบบการให้บริการการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายการ
ให้บริการท่ีศูนย์/บ้าน/ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  ครบท้ัง          
6 อ าเภอ 

2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย  การจัด
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
จุดอ่อน : จ านวนครั้งท่ีออกให้บริการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา 

๓. บุคลากร  
(Man : M ๑) 

จุดแข็ง : 1. บุคลากรมีทักษะในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการมีความ
ทุ่มเทต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

2. บุคลากรมีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษด้วย
ตนเองมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
จุดอ่อน : ขาดแคลนบุคลากรท่ีจบการศึกษาในสาขาเฉพาะทาง เช่น
กิจกรรมบ าบัด อรรถบ าบัด 

๔. การเงิน  
(Money : M ๒)   

จุดแข็ง : 1. มีการด าเนินการตามระเบียบการใช้จ่ายเงินท่ีชัดเจน 
2. มีงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด  และ

หน่วยงานภายนอก 
จุดอ่อน : 1. การจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดบาง
กิจกรรมให้เร่งรัดเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ 

2. บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถควบคุมงบประมาณใน
การด าเนินงานได้ จึงท าให้เกิดผลกระทบต่อบางโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ 

๕. วัสดุอุปกรณ์  
(Material : M๓) 

จุดแข็ง : มีความพร้อมในด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ของส านักงาน ในการ
ด าเนินงานของ ศกศ.สห. 
จุดอ่อน : วัสดุ – อุปกรณ์บางอย่างไม่ถูกน าไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ 
ขาดการดูแลรักษาอย่างสม่ าเสมอ 

๖. การบริหารจัดการ 
(Management : M ๔) 

จุดแข็ง : ศกศ.สห. มีการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาแบบมี
สวนร่วมส าหรับคนพิการ โดยให้บุคลากรของ ศกศ.สห. หน่วยงานและ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
จุดอ่อน : การจัดสรรงบประมาณบางกิจกรรมให้เร่งรัดเบิกจ่ายให้ทัน
ภายในปีงบประมาณ ท าให้การด าเนินงานของ ศกศ.สห. ไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
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   ศูนย์การ ศึกษาพิ เศษประจ า จังหวัด สิงห์บุ รี  ไ ด้ด า เนินการพัฒนางานทางวิชาการ                                
ท่ีเน้นการพัฒนางานท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน โดยมีการวางแผนงานในโครงสร้างการบริหารงาน 
ก าหนดงานหลักสูตร เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาส าหรับเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมวิชาการไว้ในแผนพัฒนาการจัดศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจ าปี มีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญภายใต้กรอบหลักสูตร
สถานศึกษา จัดกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ทุกด้าน และเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง    
ทุกฝ่าย ในการพัฒนางานวิชาการ    
   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ โดยการวางแผนพัฒนาครูให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง                       
ก าหนดให้ครูจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan; ID Plan) และได้
ก าหนดกิจกรรมโครงการ เพื่อพัฒนาบุคลากรไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ              
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี มีการน ากระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community; PLC) มาใช้ในการพัฒนางานด้านการจัดการเรียนรู้ โดยให้บุคลากร และนักสหวิชาชีพ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และการศึกษาค้นคว้าร่วมกันอย่างเป็นระบบตามล าดับ
ขั้นตอนท่ีก าหนด   
   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีการวางแผนและมอบหมายงานผู้รับผิดชอบ 
อาคารสถานท่ี มีการด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานท่ี ตรวจสอบระบบน้ า ระบบ
ไฟฟ้าให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย มีการจัดห้องเรียน ให้สะอาดเรียบร้อย ปลอดภัย 
รวมท้ังพัฒนา แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้บริการอาคารสถานท่ีกับหน่วยงาน
ภายนอกท่ีมารับบริการ 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการส่ือสาร                      
เพื่อการบริหารและจัดการเรียนรู้ มีเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบในการบริหารจัดการ                                 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบเอกสาร โดยมีองค์ประกอบส าคัญ คือ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟท์แวร์ ฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชัน  Line Facebook เว็บไซต์
สถานศึกษา รวมทั้งมีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพ
และประเภทความพิการ  มีการน าระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิ เศษและการศึกษาสงเคราะห์ 
Special Education Technology (SET) และระบบโปรแกรม IEP online มาช่วยในการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
  2. ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินงานภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ                     
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ ท่ีครอบคลุมชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สอดคล้องวัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาตินโยบาย ของรัฐบาล และของต้นสังกัด รวมท้ังทันต่อการเปล่ียนแปลงตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนการศึกษาชาติ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายและจุดเน้นส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ 5 
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ปี (พ.ศ.2560-2564) มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 และมีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย    

   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี มีโครงสร้างการบริหารงานครบท้ัง                        5 
กลุ่มงาน บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีตามความรู้ความสามารถและความถนัด มีการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดหลักธรรมาภิบาล มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของ                        
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  สามารถน าแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สามารถก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลประจ าปีตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง พร้อมท้ังมีการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายท่ีส าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการศึกษาส าหรับคนพิการบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

   ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ได้พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เข้า
ร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ภูมิภาค : ภาคกลางและภาค
ตะวันออก โรงเรียนเฉพาะความพิการ และศูนย์การศึกษาพิเศษ จ านวน 27 คน  

 สรุปเหรียญรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 69 ภูมิภาค : ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก โรงเรียนเฉพาะความพิการ และศูนย์การศึกษาพิเศษ   

   ผลการแข่งขัน อันดับท่ี 3  ของภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก กลุ่มการศึกษาพิเศษ 
(ศุนย์การศึกษาพิเศษ) รางวัลชนะเลิศ 6 กิจกรรม  รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  จ านวน                
4  กิจกรรม  รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 จ านวน 4  กิจกรรม รวมได้รับรางวัล 14  กิจกรรม       
ได้รับเหรียญทอง 16  เหรียญ  เหรียญเงิน 6  เหรียญ  และเหรียญทองแดง 2  เหรียญ   รวมทั้งส้ิน 
24 เหรียญ 

   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี มีระบบสัญญาณเครือข่าย Internet ครอบคลุมใน
พื้นท่ีภายในอาคาร มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในระบบการบริหารงานการเงิน บัญชี พัสดุมีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานท าให้การติดต่อส่ือสารเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว                 
และใช้ระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษ Special Education Technology (SET) และระบบ
โปรแกรม IEP online ในการเช่ือมโยงกับหน่วยงานต้นสังกัด ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจ
วางแผนควบคุมและส่ังการได้อย่างถูกต้อง รวมท้ังมีการจัดการเรียนการสอนให้ ผู้เรียนเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศตามศักยภาพและประเภทความพิการ  มีความพึงพอใจในการ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ของครูบุคลากร              
และผู้เรียนอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป 
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 3. ข้อมูลหลักฐานที่สนับสนุน 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
ประเด็นการพิจารณา 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
และเป้าประสงค์ ท่ีครอบคลุมชัดเจน 
 2.2 มีระบบการบริหารท่ีมีคุณภาพ โดย
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม    
 2.3 พัฒนางานวิชาการ ท่ีครอบคลุม
ผู้เรียนทุกคนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

1. เอกสารและข้อมูลประกอบการ จัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 
2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี พ.ศ.
2560-2564  
3. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
4. เอกสารแบบเสนอแผนงาน/โครงการ /กิจกรรม        
ปี 2562 
5. หลักสูตรสถานศึกษา 
6. แบบติดตามตรวจสอบ/รายงานผลการด าเนินงาน
ตามงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี 2562  
7. บันทึกการประชุมประจ าเดือน 
8. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
9. ID PLAN ของครูผู้สอน 
10. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
11. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
12. แผนการสอนรายบุคคล (IIP) 
13. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                ปี
การศึกษา 2562 
14. สมุดรายงานผลพัฒนาการ ปีการศึกษา 2562 
15. โครงการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความ
พร้อมศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
16. โครงการสร้างสัมพันธ์ เครือข่ายและชุมชน 
17. โครงการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
18. โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
19. กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น 
20. โครงการ พัฒนาบุคลากรด้าน การเงิน บัญชี และ
การพัสดุ 
21. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ online 
Goggle site (ปักหมุดบ้านนักเรียน) 
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 4. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพ 
1. บุคลากร ชุมชนและผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง มี ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ   
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  
2. มีการกระจายอ านาจมอบหมาย
งานตามหน้า ท่ีรับ ผิดชอบตาม
โครงสร้างการบริหารงานศูนย์
การศึกษาพิ เศษประจ า จังหวัด
สิงห์บุรี อย่างชัดเจนและเหมาะสม
กับความรู้ ความ สามาร ถข อง
บุคลากร บริหารจัดการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 
3. หลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุม
ประเภทความพิการและช่วงวัย
ของผู้เรียน 
4. มีการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก 
ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่น
ใดทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน อย่าง
ท่ัวถึง 
5. มีกาใช้รระบบข้อมูล สารสนเทศ 
online ปั ก ห มุ ด บ้ า น นั ก เ รี ยน 
เพื่อให้ครู เข้าถึงนักเรียนได้อย่าง
สะดวก 

1. ระบบข้อมูลสารสนเทศยังไม่
สะดวกต่อการใช้งาน ขาดแอพ
พลิเคชันท่ีจะช่วยในการเข้าถึง
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ข า ด ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล ท่ี
เช่ือมโยงกับส่วนราชการอื่นใน
จังหวัด 
 

1. การจัดระบบสารสนเทศให้เป็น
หมวดหมู่ ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน 
สะดวก ต่อการ เข้ าถึ ง และการ
ให้บริการ 
2 .  ก า ร ด า เ นิ น ก า ร  ติ ด ต า ม 
ตรวจสอบ และปรับปรุงพัฒนางาน 
ให้ได้มาซึ่งข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยท่ีสามารถน ามา
อ้างอิงได้และใช้เป็นฐานคิดท้ังด้าน
วิชาการและการจัดการ 
3.กระตุ้นให้บุคลากรริเริ่มวิธีการ
ใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1. วิธีด าเนินการพัฒนา   
   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ประชุม
วางแผนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรของผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนตามประเภทความพิการ มีการจัดท าคู่มือการ
ใช้หลักสูตรสถานศึกษาส าหรับเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2562 
เพื่อให้การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพและตรงกับ
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนท่ีจะต้องได้รับการจัดการศึกษาเป็นพิเศษ มีการจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบหมายให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามท่ีระบุ
ไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม  รวมท้ังครูมีการน าส่ือ
เทคโนโลยี ส่ือภูมิปัญญาท้องถิ่น สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื้ อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน            
มีการจัดบรรยากาศช้ันเรียนท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างครูกับ
เด็ก มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนท่ีวางไว้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยพุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา ซึ่งมีการจัด
กิจกรรมท่ีเป็นไปในรูปแบบเดียวกันท้ังท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี และหน่วยบริการ
ท้ังหมด มีการจัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี มีการตรวจสอบ ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูมีการพัฒนาตนเองและแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น                 
ครูมีการเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ รวมท้ังมีการจัดท าวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ ผู้เรียน มีการตรวจสอบ ก ากับ นิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล และน าผลมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีการน าผลการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนท่ีได้
หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มาใช้ในการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน เพื่อผู้เรียนจะได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพและต่อเนื่อง พร้อมส่งต่อ 
 
  2. ผลการด าเนินงาน 
   2.1 ครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและเจตคติท่ีถูกต้อง สามารถจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามท่ีระบุไว้
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.2 ครูทุกคนจัดการเรียนรู้  โดยการใ ห้ผู้เรียนได้เรียนรู้  3 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นเตรียม                     
2. ขั้นสอน   3. ขั้นประเมินผล  โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
รวมท้ังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดวัน โดยครูเวรประจ าวันและครูผู้รับผิดชอบในกลุ่มกิจกรรม             
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เกมบ าบัดในทุกวันหลังเคารพธงชาติ  กิจกรรมดนตรี ศิลปะ กีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในช่วงบ่าย
ของทุกวัน  และยังมีกิจกรรมตามวันส าคัญต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนทุกคนได้ร่วมกันท ากิจกรรม 
   2.3 ครูทุกคนมีการใช้ส่ือเทคโนโลยี ส่ือภูมิปัญญาท้องถิ่น สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ               
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มี
นวัตกรรมท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติด้วยตนเอง 
   2.4 ครูทุกคนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก โดยมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ท าให้รู้ถึงสภาพปัญหาและความต้องการของ ผู้เรียนแต่ละคน มีการจัด
สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีความสุข 
   2.5 ครูทุกคนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน    
ท่ีชัดเจน และใช้วิธีการท่ีหลายหลายและเหมาะสม เช่น แบบประเมินความสามารถพื้นฐาน แบบ
บันทึกหลังการสอน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครูมีการบันทึกผลการเรียนรู้ลงในสมุด
รายงานพัฒนาการผู้เรียน เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงพัฒนาการของผู้เรียน 
   2.6 ครูมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) : 
PLC เพื่อน าข้อมูลการพัฒนาผู้เรียนท่ีได้มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู
อย่างเป็นระบบ 
   2.7 ครูทุกคนมีการจัดท าวิ จัยในช้ันเรียนเพื่อการแก้ปัญหา และพัฒนา ผู้เรียน ผู้เรียน                       
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ผู้เรียนมีศักยภาพ
พร้อมส่งต่อ ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง 
 
 3. ข้อมูลหลักฐานที่สนับสนุน 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณา 
 3.1 ครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
 3.2 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ 
 3.3 ครูใช้ ส่ือเทคโนโลยี  ส่ือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

1. โครงการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและ
เตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี 
2 . แ ผน พั ฒ น า คุณภ าพ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า           
พ.ศ.2560-2564 
3. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
4. เอกสารงานกิจกรรม/โครงการ ปี 2562 
5. โครงการประกวดส่ือ ภูมิปัญญา นวัตกรรม 
และส่ิงประดิษฐ์   เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก
พิการ 
6. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาส าหรับเด็กพิการ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี              
ปีพุทธศักราช 2256  
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 3.4 ครูจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้และบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้น
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ครูรักเด็กและให้เด็กรักครู 
 3.5 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.6 ครูมีการพัฒนาตนเองและมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ท่ีให้ข้อมูล
สะท้อนเพื่อพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 3.7 ครูมีการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาจัดการ
เรียนการสอน 

7. เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร
สถานศึกษาส าหรับเด็กพิการของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ปีพุทธศักราช 1256  
8. สมุดบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้/ห้องเรียนพิเศษ
ต่าง ๆ 
9. ประมวลภาพการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
10. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
11. โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ตามนโยบายการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา   
12. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
13. แผนการสอนศึกษาเฉพาะบุคคล (IIP) 
14. งานวิจัยในช้ันเรียน 
15. การใช้ /ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่ือเทคโนโลยีฯ 
16. รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ 
17. รายงานผลการพัฒนาตนเอง (ID plan) 
18. ภาพการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้  

 
 4. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพ 
1. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ครู 
และทีมสหวิชาชีพ เพื่อวางแผนการ
จัดการศึกษา 
2. การจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) ให้กับผู้เรียนทุกคน 
3. การจัดท าแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (IIP) 
4. การจัดส่ิงอ านวยความสะดวก 
ส่ือ บริการและ ความช่วยเหลืออื่น
ใดทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน 

1. การมารับบริการของผู้เรียน
บางคนไม่ ต่อ เนื่ อ งท า ให้ การ
พัฒนาการไม่เป็นไปตามแผนการ
จัด การศึกษาท่ีก าหนด 
2. ความพร้อมของผู้ปกครองใน
การมี ส่วนร่วมดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้พัฒนาได้เต็มศักยภาพ 
3. ขาดการส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
เข้าถึ งการยืม ส่ือไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. จ า น ว น ครู ต่ า ก ว่ า เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานอัตราก าลัง  ท่ีระบุใน
เกณฑ์ ม าตรฐานอั ต ร าก า ลั ง
ข้าราชการครู  

1. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี สามารถให้ค าแนะน า ค า
ช้ีแนะ และเป็นแบบอย่าง ในด้านท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
2. กิจกรรมการประชุมวิชาการ

ยนรู้ร่วมกันในและแลกเปล่ียนเรี
าชุมชนท งวิชาชีพ (Professional 

Learning Community; PLC) 
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บนัทึกการให้ความเหน็ชอบรายงานประจ าปีของสถานศกึษา 
ของคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

 
 ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อเป็น
แนวทางในการเทียบเคียงส าหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 
     ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดท ารายงานประจ าปีของ
สถานศึกษาปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยมีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน 
ตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ และมุ่งเน้นการด าเนินงานตามวงจร
บริหารงานคุณภาพ P-D-C-A 
     คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  
ได้พิจารณารายงานประจ าปีของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 พบว่ามีความเหมาะสม
ครอบคลุมการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์พันธกิจ และเป้าประสงค์ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้
ได้รับการฟื้นฟูเตรียมความพร้อมและช่วยเหลือระยะแรกเริ่มตามความต้องการจ าเป็น
พิเศษ โดยพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล อีกทั้งยังให้การส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวมในพื้นที่จังหวัด
สิงห์บุรี คณะกรรมการสถานศึกษาจึงเห็นชอบต่อรายงานประจ าปีของสถานศึกษาปี
การศึกษา 2562 และให้มีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
 
 
    ลงนาม 
     (นายอภิชีพ  ตันประดับสิงห์) 
    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
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            ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

เร่ือง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ และก าหนดค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ      

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖2 
--------------------------------------- 

                

                ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยท่ีมีประกาศให้ใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ลงวันท่ี  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑  และจัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประกอบกับการก าหนดภารกิจของศูนย์การศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีระบุให้มีการจัดการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ต้ังแต่แรกเกิดหรือแรกพบ
ความพิการจนตลอดชีวิตโดยค านึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลท่ัวไป และจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากรและ
ชุมชน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 9 (3)  ได้ก าหนดการจัดระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง  
คือ  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  และ
มาตรา 48  ให้หน่วยงานต้นสังกัด  และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมี
การจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อเป็นการรองรับการประกันคุณภาณภายนอก  

       เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึงขอประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้ าหมาย ในการพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี  ให้ก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

     
(นายวรทัศน์  รุ่งเรือง) 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

-------------------------------------------------------------- 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
   ๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน  
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
 ๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน 
  1) ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนท่ีแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ  ทักษะตามท่ีระบุ
ไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
  2) ผู้เรียนมีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการเปล่ียนผ่าน (Indiviual Transition  Plan) หรือส่ง
ต่อเข้าสู่โรงเรียนเฉพาะความพิการหรือสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเรียนรวม      
  3) ผู้เรียนมีความพร้อมเปล่ียนผ่านเข้าสู่การประกอบอาชีพ 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
  2) ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในท้องถิ่น หรือแสดงออกที่ส่งเสริมความเป็นไทยและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ ท่ีครอบคลุม ชัดเจน 

2.2 มีระบบการบริหารท่ีมีคุณภาพ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
๒.๓ พัฒนางานวิชาการ ท่ีครอบคลุมผู้เรียนทุกคนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลท่ีสอดคล้อง

กับหลักสูตรสถานศึกษา 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

3.1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษา 
 3.2 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพ  



รายงานประจ าปี   ๓๖ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดสิงห์บุรี 

 

 

3.3 ครูใช้ส่ือเทคโนโลยี ส่ือภูมิปัญญาท้องถิ่นสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 3.4 ครูจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก ครูรักเด็กและให้เด็กรักครู 

3.5 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

3.6 ครูมีการพัฒนาตนเองและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ท่ีให้ข้อมูลสะท้อนเพื่อพัฒนา 
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

3.7 ครูมีการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 

งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี   ๓๗ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดสิงห์บุรี 

 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศนูย์การศึกษาพิเศษ  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
ปีการศึกษา  ๒๕๖2 

 
มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
          ๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน 
          ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

  ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 ๑.๑ ผลการพัฒนาผูเ้รียน 
    ๑. ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนท่ีแสดงออกถึง
ความรู้ ความสามารถ  ทักษะตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล  

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีพัฒนาการตามก าหนดไว้
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

    ๒. ผู้เรียนมีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการเปล่ียนผ่าน 
( Indiviual Transition  Plan) หรือส่งต่อเข้าสู่โรงเรียน
เฉพาะความพิการหรือสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเรียนรวม      

ผู้ เ รี ยนร้ อยละ  80  มี ความพร้ อม เข้ า สู่
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ป ล่ี ย น ผ่ า น  ( Indiviual  
Transition  Plan) หรือส่งต่อเข้าสู่โรงเรียน
เฉพาะความพิการหรือสถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาเรียนรวม 

   ๓. ผู้เรียนมีความพร้อมเปล่ียนผ่านเข้าสู่การประกอบ
อาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 ความพร้อมเปล่ียนผ่านเข้า
สู่การประกอบอาชีพ 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตร
สถานศึกษาก าหนด 

ผู้ เรียนร้อยละ ๘0 มี คุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 

    ๒. ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในท้องถิ่น หรือ
แสดงออกท่ีส่งเสริมความเป็นไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

ผู้เรียนร้อยละ ๘0 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมใน
ท้องถิ่น หรือแสดงออกท่ีส่งเสริมความเป็น
ไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 
 



รายงานประจ าปี   ๓๘ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดสิงห์บุรี 

 

 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
 
 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา ๒๕๖2 
   2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยุทธ์ และ
เป้าประสงค์ ท่ีครอบคลุม ชัดเจน 

สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ กลยุทธ์  และเป้าประสงค์ ท่ี
ครอบคลุมชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบาย
รัฐบาลและแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

   2.2  มีระบบการบริหารท่ีมีคุณภาพ โดยทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม    

สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีมี
คุณภาพ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาโดยใช้ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

  2.3 พัฒนางานวิชาการ ท่ีครอบคลุมผู้เรียนทุกคนตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา 

สถานศึกษามีการพัฒนางานวิชาการ ท่ี
ครอบคลุมผู้เรียนทุกคนตามแผนการจัด
การ ศึกษา เฉพาะบุคคล ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา 

  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
และน ากระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีปลอดภัย 
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 
 

- สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีปลอดภัย เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ จัดเทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความ
สะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
จากแหล่งเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน 

  2.6 จัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

- สถานศึกษามีการ จัดระบบเทคโนโลยี  
สารสนเทศอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ อย่าง
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและ
ผู้เรียน 



รายงานประจ าปี   ๓๙ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดสิงห์บุรี 

 

 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 3.1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีระบุไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา 

- ครูร้อยละ 100 จัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุ คคล ท่ีสอดค ล้องกั บห ลัก สูตร
สถานศึกษา  

 3.2 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสมตาม
ศักยภาพ  

- ค รู ร้ อ ย ล ะ  ๘ 0 จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น
กระบวนการคิด และปฏิบัติจริงและการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ตามศักยภาพ  

 3.3 ครูใช้ส่ือเทคโนโลยี ส่ือภูมิปัญญาท้องถิ่นสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- ครูร้อยละ ๘0 ใช้ ส่ือเทคโนโลยี  ส่ือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 3.4 ครูจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และ
บริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ครูรัก
เด็กและให้เด็กรักครู 

- ครูร้อยละ 80 มีการจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการช้ันเรียน 
โดยเน้นปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ครูรักเด็ก ให้เด็ก
รักครู 

 3.5 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

- ครูร้อยละ 100 มีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

 3.6 ครูมีการพัฒนาตนเองและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้วยวิธีการต่างๆ ท่ีให้ข้อมูลสะท้อนเพื่อพัฒนา ปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

- ครูร้อยละ 100 มีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 3.7 ครูมีการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอน - ครูร้อยละ 100 มีการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนา
จัดการเรียนการสอน 



รายงานประจ าปี   ๔๐ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดสิงห์บุรี 

 

 

/  2.คณะกรรมการ… 
 

 
 
 
 
 

ค าสั่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
ท่ี    306  /๒๕๖2 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะท างานด าเนินการงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 

……………………………………………………………….. 
 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ
มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
การศึกษาโดยมาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  ก าหนด
นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ งของการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอีกท้ัง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก   ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสัง กัด  และ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท้ังประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ในการพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุน  ก ากับดูแล 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ท้ังนี้ให้ใช้กับสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน การศึกษาของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ด าเนินไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการท างาน
ปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  อาศัยอ านาจตามค าส่ังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี ๓๔/๒๕๔๖  ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การบริหารราชการศูนย์
การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  แต่งต้ังคณะท างานด าเนินการงานประกันคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖2  ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 
   1) นายวรทัศน์  รุ่งเรือง ประธาน 
   2) นางพัทธวรรณ  รุ่งเรือง กรรมการ 
   3) นางวิลาสิณี  ศรีตะวัน กรรมการ 
   4) นางยุภาวดี  เทศไทย กรรมการ 
   5) นางสาวธนัชพร  แพงไตร กรรมการ 
   6) นางอัจรินทร์  ค าด้วง กรรมการ 
   7) นางขวัญเนตร  ลพพึ่งชู เลขานุการ 

 



รายงานประจ าปี   ๔๑ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดสิงห์บุรี 
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 2. คณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐาน 
   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ประกอบด้วย 

1) นางสาวธนัชพร  แพงไตร  หัวหน้าคณะท างาน 
2) นางสาวนุชรินทร์  อินต๊ะการ คณะท างาน 
3) ว่าท่ีร้อยตรีอัมพา  บุษบรรณ คณะท างาน 
4) นางสาวหทัยรัตน์  โกจินอก คณะท างาน 
5) นางสาวสราลี  รุ่งเรือง คณะท างาน 
6) นางสาวสุกัญญา  อินทร์วงษ์ คณะท างาน 
7) นางสาวนพวรรณ  โภควัฒน์ คณะท างาน 
8) นางสาวนาฎอนงค์  สักทองหลาง คณะท างาน 

  
       มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ประกอบด้วย 

1) นางพัทธวรรณ  รุ่งเรือง หัวหน้าคณะท างาน 
2) นางสาวสมวาสนา  เกิดเจริญ คณะท างาน 
3) นางสาวลดาวัลย์  สุรินทร์ คณะท างาน 
4) นางยุภาวดี  เทศไทย คณะท างาน 
5) นาวสาวศิริวรรณ  พงศ์นิยมธรรม คณะท างาน 
6) นางอัจฉรินทร์  ค าด้วง คณะท างาน 
7) นางสาวปัณณพร  กาญจนจูฑะ คณะท างาน 
8) นางขวัญเนตร  ลพพึ่งชู คณะท างาน 
9) นายวิษรุศ  แก้วสวิง คณะท างาน 
10) นางสาวศุพรรณษา  กองจ าปี คณะท างาน 
11) นางรัษฎา  บุญมี คณะท างาน 
12) นางวาริน  เทียนศรี คณะท างาน 
13) นางสาวมาริษา  เมืองขวา คณะท างาน 
14) ว่าท่ีร้อยตรีหญิงยุพารัตน์  อุสิศ คณะท างาน 
15) ว่าท่ีร้อยตรีอมรเทพ  เหล่ือมอุไร คณะท างาน 
  

       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 
1) นางสาววิลาสิณี  ศรีตะวัน หัวหน้าคณะท างาน 
2) นางนลินี  แกมทับทิม คณะท างาน  
3) นางภควรรณ  ขันตี คณะท างาน 
4) นายชุมแพ  ทองเนื้อแปด คณะท างาน 
5) นายนพธนะ  ขาวนิลรัตน์ คณะท างาน 
6) นางสาวสุชานันท์  ป้อมบุญมี คณะท างาน 
7) นางสาวเดือนนภา  เป้ียสินธุ คณะท างาน 

 
 



รายงานประจ าปี   ๔๒ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดสิงห์บุรี 
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8) นางสาวผ่องพรรณ  คณาฤทธิ์ คณะท างาน 
9) นางสาวอรุณศรี  รุ่งปานใจ คณะท างาน 
10) นางสาวอทิกา  สร้อยระย้า คณะท างาน 
11) นางสาวณิชกานต์  แจ่มใส คณะท างาน 
12) นางสาวอรวรรณ  แก้วสวิง คณะท างาน 
13) นายศรานนท์  ธรรมสนธิเจริญ คณะท างาน 
14) นายจตุพร  บุญเลิศ คณะท างาน 
15) นายศิริชัย  บุญมี คณะท างาน 
16) นางเฉลา  ผินใหม่ คณะท างาน 
17) นางสาวอัญชลี  รัศมี คณะท างาน 

                                                      
  โดยใหค้ณะกรรมด าเนินงานในแต่ละมาตรฐานมีหน้าที่ ดังนี ้

๑. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ตามประเด็นพิจารณาในแต่ละมาตฐาน เพื่อรองรับการ
ประเมินจากภายนอก 

๒. ศึกษารายละเอียดมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายใน  

๓. ศึกษารายละเอียดมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  ค าอธิบาย ประเด็นการพิจารณาและ
ระดับคุณภาพในมาตรฐานท่ีรับผิดชอบในเอกสาร “แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

๔. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดระบบข้อมูล ร่องรอยการด าเนินการ ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ี
เกี่ยวข้องและแสดงถึงการด าเนินการและผลส าเร็จของการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖2   ให้สอดคล้องตามค าอธิบายและประเด็นการพิจารณาระดับคุณภาพของแต่ละมาตรฐานท่ี
รับผิดชอบในเอกสาร “แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน   

๕. ออกแบบและจัดท าเครื่องมือท่ีใช้เก็บข้อมูล  ในมาตรฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี ท่ีรับผิดชอบ 

๖. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี (ประเมินตนเอง) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖2  ในมาตรฐานท่ีรับผิดชอบตามค าอธิบายและรายละเอียด
ประเด็นการพิจารณาระดับคุณภาพในเอกสาร “แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี และส่ง (ร่าง) ผลการ
ประเมินให้คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  

๗. ผู้รับผิดชอบทุกมาตรฐานร่วมกันจัดท า PowerPoint ท่ีแสดงถึงผลส าเร็จท่ีโดดเด่นของแต่ละ
มาตรฐาน ๑ ชุด ให้แล้วเสร็จ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  



รายงานประจ าปี   ๔๓ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดสิงห์บุรี 

 

 

๘. ร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมทุกด้านให้เรียบร้อยก่อนวันรับการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ 
จากคณะกรรมการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 
 3. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  ประกอบด้วย 
    1) นางสาวลลิตา  ดวงจิตร์ 
   มีหน้าท่ี ประสานงานและ อ านวยความสะดวกให้คณะกรรมด าเนินงานในแต่ละมาตรฐาน 
 

 
       ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบและเกิดผลดีต่อทางราชการ 

 
ส่ัง ณ วันท่ี  29   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖2 

 
(นายวรทัศน์  รุ่งเรือง) 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
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ภาพการด าเนินงาน 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
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ภาพการด าเนินงาน 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
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รายงานประจ าปี   ๕๑ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดสิงห์บุรี 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี   ๕๒ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดสิงห์บุรี 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



รายงานประจ าปี   ๕๓ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดสิงห์บุรี 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี   ๕๔ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดสิงห์บุรี 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการด าเนินงาน 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคญั 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานประจ าปี   ๕๕ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดสิงห์บุรี 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี   ๕๖ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดสิงห์บุรี 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



รายงานประจ าปี   ๕๗ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดสิงห์บุรี 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



รายงานประจ าปี   ๕๘ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดสิงห์บุรี 

 

 

 



รายงานประจ าปี   ๓๔ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดสิงห์บุรี 

 

 

เอกสารอ้างอิง 
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี. (๒๕๖๐) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐     

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี อดัส าเนา  
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี. (๒๕๖1) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1  
      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี อัดส าเนา  
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี. (๒๕๖2) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2  
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี อัดส าเนา  
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี. (๒๕๖0) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี        

ปีการศึกษา 2560 - 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี อัดส าเนา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. (2562) แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
      การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์    

การศึกษาพิเศษ อัดส าเนา  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี   ๓๕ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดสิงห์บุรี 
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