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ค าน า 
 

   รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ท่ีระบุ
ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา     
พร้อมท้ังให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกสัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
   เอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ ประกอบด้วยส่วน
ส าคัญ คือ บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน ผลการประเมินตนเอง และสรุปผลการ
ประเมินและแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา 
   ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง ผู้เรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา
2563 ฉบับนี้ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 
 
 
 
 

                 (นายวรทัศน์  รุ่งเรือง) 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
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บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  ต้ังอยู่ เลขท่ี 55/1 หมู่ท่ี 4 ต าบลม่วงหมู่  
อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเขตพื้นท่ีให้บริการ จ านวน 6 อ าเภอ มีบทบาทหน้าท่ี   
จัดและส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  (Early 
Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ โดยมีรูปแบบการให้บริการ คือ                   
1) การให้บริการท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ 2) การให้บริการท่ีหน่วยบริการอ าเภอ 3) การให้บริการท่ีบ้าน  
ปีการศึกษา 2563 มีผู้เรียน จ านวน 111 คน  มีบุคลากร จ านวน 49 คน 
 
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา อยู่ในระดับ  :  ยอดเยี่ยม 
 
หลักฐานสนับสนุน 
  ผลการพัฒนาผู้เรียน  พัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ด้วยกระบวนการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อม 
(Early Intervention : EI) โดยใช้หลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี พุทธศักราช 2563 (ฉบับร่าง) มาใช้พัฒนา  ส่งผลให้ผู้เรียน
มีการพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด  มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการเปล่ียนผ่าน หรือส่งต่อ     
มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและปฏิบัติจริง สนองต่อ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด  รวมท้ังผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมใน
ท้องถิ่น สนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงออก ส่งเสริมความเป็นไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล  ผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด   
  กระบวนการบริหารจัดการ  มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามโครงสร้างการ
บริหารงานเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 1) กลุ่มบริหารวิชาการ  2) กลุ่มบริหารงานบุคคล  3) กลุ่มบริหาร
แผนงานและงบประมาณ และ4) กลุ่มบริหารท่ัวไป การบริหารงานตามโครงสร้างผู้บริหารยึดหลักการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม และหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วย
กระบวนการเชิงระบบ (PDCA) ใช้หลักประชาธิปไตยในการระดมความคิดเห็นและวางแผนการพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ น าระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการบริหารจัดการ ท าให้สามารถขับเคล่ือนงาน
ในองค์กรได้อย่างเป็นระบบ มีการพัฒนางานด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้ท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ด้วยการเข้าร่วมประชุม อบรม เพื่อสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม การวิจัย
ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ส่งเสริมให้ครูจัดท าและใช้ส่ือ 
นวัตกรรม เพื่อจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร  จัดห้องเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนและเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ จัดท าข้อมูลท่ี
ได้รับจากการเรียนการสอน และจากการสะท้อนกลับของผู้ปกครอง น าไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาตนเอง แลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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(Professional Learning Community: PLC) รวมท้ังมีการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อแก้ไขปัญหา
ของผู้เรียน และพัฒนาการเรียนการสอนของครู  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงยิ่งขึ้น ได้ก าหนดแนวทางเพื่อพัฒนา ในปีการศึกษา 2564 
ดังต่อไปนี้ 
  แผนพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ท่ีมุ่งเน้นในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะท่ีเหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล เพื่อให้เป็นไปตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 แผนพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้เรียน         
ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง ตามสถานการณ์ปัจจุบัน 

แผนพัฒนาที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเช่ียวชาญในวิชาชีพเพื่อให้
สอดคล้องกับความสามารถของแต่ละบุคคล โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 

แผนพัฒนาที่ 4 พัฒนาการผลิตส่ือ เทคโนโลยี และการติดต่อส่ือสารในช่องทางท่ี
หลากหลาย ทันสมัย และเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการรับรู้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 
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ส่วนที่ 1 
 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป  
ด้วยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม 2543 มีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ    

โดยกรมสามัญศึกษาด าเนินการจัดต้ังศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด เพื่อการจัดการศึกษาใน
ลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการ ให้การสนับสนุนใน
ด้านการเรียนการสอน การจัดส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ การให้บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา ตลอดจนการจัดครูเดินสอนแก่คนพิการ และสถานศึกษา ได้ประกาศอนุมัติจัดต้ังจาก
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2543 เป็นสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ 
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

การเริ่มก่อต้ังศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  ได้รับการประสานจาก       
นายจงกล บัวเกษ  ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี  ซึ่งรับผิดชอบดูแลในการจัดต้ัง
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยนายมงคลธร บัวประทุม  ผู้อ านวยการสามัญ
ศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ขอให้โรงเรียนในสังกัด  กรมสามัญศึกษา  เตรียมสถานท่ีท าการศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัด (ช่ัวคราว)  โดยได้รับความสนับสนุนจาก  นายคมสัน  ทองประเสริฐ  
ผู้อ านวยการโรงเรียนอินทร์บุรี (พ.ศ.2543) ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานท่ี โรงเรียนอินทร์บุรี  จัดต้ัง
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
  ปี พ.ศ. 2543 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ต้ังอยู่ (ภายใน) โรงเรียนอินทร์บุรี 
ต าบลอินทร์บุรี  อ าเภออินทร์บุรี โดยใช้สถานท่ีท าการและการบริการผู้พิการ ซึ่งได้ขยายการให้บริการ
เพิ่มขึ้นจึงได้รับความอนุ เคราะห์ให้ใช้สถาน ท่ีเพิ่มเติม  จากนายปราโมทย์ วุฒิวิชญานันท์  
ผู้อ านวยการโรงเรียนอินทร์บุรี (พ.ศ.2544) 
  ปี พ.ศ. 2545 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  อาคารศึกษาธิการจังหวัดหลังเดิมซึ่งเป็นอาคารไม้    
ยกพื้นสูง 1 ช้ัน เป็นสถานท่ีท าการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
  ปี พ.ศ. 2546  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี (นายวรทัศน์  รุ่งเรือง) 
ได้ประสานขอใช้ท่ีราชพัสดุภายในเขตจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อด าเนินการจัดต้ั งเป็นสถานท่ีท าการ         
โดยความร่วมมือจาก ธนารักษ์จังหวัดสิงห์บุรี (ร.ต.เฉวียง จินาพันธ์) และผู้อ านวยการสามัญศึกษา
จังหวัดสิงห์บุรี (นายมงคลธร บัวประทุม) ได้ด าเนินการเจรจาทางส านักงานประมงน้ าจืดจังหวัด
สิงห์บุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์พื้นท่ีท่ีได้ครอบครองและไม่ได้ใช้ประโยชน์ จ านวน  43 ไร่เศษ       
คืนให้กับทางธนารักษ์จังหวัดสิงห์บุรี  โดยทางศูนย์ฯ ได้ด าเนินการขออนุญาตใช้พื้นท่ี จ านวน 8 ไร่     
2 งาน 10 ตารางวา จากแปลงดังกล่าวข้างต้น จนกระท่ังปี พ.ศ.2549 ธนารักษ์พื้นท่ีจังหวัดสิงห์บุรี  
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ได้อนุญาตให้ศูนย์ฯ ใช้ท่ีราชพัสดุแปลงข้างต้น เป็นสถานท่ีก่อสร้างท่ีท าการ จนมีการพัฒนาให้บริการ
แก่คนพิการของจังหวัดสิงห์บุรีจนถึงปัจจุบัน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิ เศษ      
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนายวรทัศน์ รุ่งเรือง           
ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี   ต้ังอยู่ ท่ี 55/1 หมู่  4             
ต าบลม่วงหมู่  อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์ 0 3655 1105  โทรสาร 0 3655 1106  
email : psecsingburi05@gmail.com 

  
 

แผนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจังหวัดสิงห์บุรี 
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 บทบาทหน้าที่หลัก 
   ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม
ท่ี 125 ตอนท่ี 28 ก วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2551 หน้าท่ี 2) ก าหนดให้ศูนย์การศึกษาพิเศษจัดการศึกษา
นอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ต้ังแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตและ    
จัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากรและชุมชน รวมท้ังการจัดส่ือ เทคโนโลยีส่ิงอ านวย
ความสะดวก บริการ  และความช่วยเหลืออื่นใด ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีก าหนดในประกาศ
กระทรวง 
  บทบาทท่ี 1 จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (Early Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เป็นต้น 
  บทบาทท่ี 2 พัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรท่ีจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
  บทบาทท่ี 3 จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program : IEP) ส่ิงอ านวยความสะดวกส่ือ บริการ  และความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 
  บทบาทท่ี 4 จัดระบบบริการช่วงเช่ือมต่อส าหรับคนพิการ (Transitional Services) 
  บทบาทท่ี 5 ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการ                 
ทางการศึกษา 
  บทบาทท่ี 6 เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาส าหรับคนพิการ 
  บทบาทท่ี 7 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานงานการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการในจังหวัด 
  บทบาทท่ี 8  ภาระหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ีได้รับมอบ 
  
  บทบาทหน้าที่อื่น 
   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการปฏิบัติหน้าท่ีอื่นของศูนย์การศึกษาพิเศษ        
พ.ศ.2553  (ราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 127 ตอนพิเศษ 95 ง วันท่ี 6 สิงหาคม 2553 หน้าท่ี 23)                
ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษปฏิบัติหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
   1) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่คนพิการท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือ
สุขภาพ  ซึ่งเจ็บป่วยเรื้อรังอยู่ในโรงพยาบาลหรือท่ีบ้านเป็นระยะเวลานานจนไม่สามารถไปเรียนใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้ตามปกติ 
   2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการท่ีมีการเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท้ังของรัฐและเอกชน 
   3) จัดระบบส่งต่อและส่งเสริมสนับสนุนช่วงเช่ือมต่อส าหรับคนพิการ 
   4) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
ตามความเหมาะสมจ าเป็น 
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   5) ประสานและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรคนพิการหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน สามารถพัฒนา สนับสนุนและจัดการศึกษาส าหรับคนพิการท่ีมีการเรียนร่วมท้ัง
ของรัฐและเอกชน 
  ประเภทการให้บริการทางการศึกษา 
   1) การให้บริการท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ แบบไป-กลับ 
   2) การให้บริการท่ีหน่วยบริการ 
   3) การให้บริการท่ีบ้าน 
 
   ปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  มีพื้นท่ีให้บริการ  6 อ าเภอ ได้แก่            
อ าเภอเมืองสิงห์บุรี อ าเภออินทร์บุรี  อ าเภอพรหมบุรี อ าเภอบางระจัน อ าเภอท่าช้าง และอ าเภอ  
ค่ายบางระจัน และมีหน่วยบริการอ าเภอ 5 หน่วย ได้แก่ 

1. หน่วยบริการอินทร์บุรี       
2. หน่วยบริการพรหมบุรี 
3. หน่วยบริการบางระจัน 
4. หน่วยบริการท่าช้าง 
5. หน่วยบริการค่ายบางระจัน 

  
2. ข้อมูลผู้บริหาร  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
ช่ือ – สกุล  นายวรทัศน์  รุ่งเรือง  
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท  สาขา  รัฐศาสตร์      
ด ารงต าแหน่งท่ี  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  

ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 19 ปี  
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3. ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา 
 
 ปรัชญา 
  คุณธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
 
 วิสัยทัศน์   
  เป็นศูนย์ให้บริการคนพิการตามมาตรฐาน  บุคลากรมีคุณภาพในการพัฒนาคนพิการโดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
 อัตลักษณ ์
  ผู้เรียนสะอาด มีพัฒนาการดี 
 
 เอกลักษณ ์
  บรรยากาศร่มรื่น เน้นคุณธรรม 
 
 คุณธรรมอัตลักษณ์ 
  รับผิดชอบ  วินัย  จิตอาสา 
 
 พันธกิจ   
  1.  ส่งเสริม  สนับสนุน ให้บริการคนพิการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  2. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน 
  3.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ 
  4.  ส่งเสริม  สนับสนุนความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของคน
พิการทุกด้าน 
 
 เป้าประสงค ์
  1.  คนพิการได้รับบริการช่วยเหลือฟื้นฟู  ระยะแรกเริ่ม  เตรียมความพร้อมอย่างมีคุณภาพ 
  2.  บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษมีคุณภาพในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ 
  3.  ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  และเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง 
  4.  ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาคนพิการทุกประเภทให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพของคนพิการ     
เป็นรายบุคคล 
  กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ท่ี 4  ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดท าหลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         
และส่งเสริมทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกับสังคม  
  กลยุทธ์ท่ี 5  พัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และศูนย์การให้บริการ  
ท่ีหลากหลาย 
  กลยุทธ์ที่ 6  ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 
 โอกาสและข้อจ าจัด 
   โอกาส    ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรีต้ังอยู่ใกล้แหล่งชุมชน วัด องค์การ
บริหารส่วนต าบล หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ในหลายด้าน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
   ข้อจ ากัด    การคมนาคมไม่สะดวก  เนื่องจากไม่มีรถประจ าทางผ่าน ท าให้ผู้เรียนไม่
สามารถมารับบริการได้อย่างสะดวก 
 
  การบริหารจัดการ 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  บริหารจัดการโดยมีการกระจายอ านาจการ
บริหารงานโดยแบ่งโครงสร้างบริหารงานออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงาน
บุคคล  กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ  และกลุ่มบริหารท่ัวไป  โดยยึดหลักการบริหารงาน 
แบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ท้ังการให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ในการควบคุมคุณภาพ
การด าเนินงานในทุกงาน โครงการ กิจกรรม  มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาท่ีชัดเจน 
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์การด าเนินงานเพื่อจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ         
เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะความสามารถและมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีการด าเนินงานจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด 
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4. โครงสร้างการบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
คณะอนุกรรมการการจัดการศึกษา

ส าหรับคนพิการจังหวัดสิงห์บุรี รองผู้อ านวยการ 

กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 

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 ประเมินผลและรายงานผล  
14.งานอ่ืนๆ 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/แหล่งเรียนรู้  
9. งานประกันคุณภาพการศึกษา  
10.งานบริการสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใด ทางการศึกษา               
(ระบบคูปองการศึกษา)  
11. งานพัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ 
บุคลากร และผู้ที่เก่ียวข้อง  
12. งานให้คาปรึกษา แนะแนว และส่งต่อ  
13.งานจัดการศึกษาสาหรับเด็กเจ็บป่วยเร้ือรังใน
โรงพยาบาล  
14. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล  
15. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

1.งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ  
2. งานสรรหา บรรจ ุและแต่งต้ัง  
3. งานทะเบียนประวัติบุคลากร  
4. งานพัฒนาครูและบุคลากร  
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  
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5. ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี  

ท่ี อาคาร จ านวน การใช้ประโยชน์ 
1 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดสิงห์บุรี 1 (แบบประหยัด) 
1 เป็นอาคารอ านวยการ ส าหรับการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าท่ี งานติดต่อราชการ 
2 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดสิงห์บุรี 2 (แบบประหยัด) 
1 เป็นอาคารปฏิบัติการฝึกผู้เรียน 

3 บ้านพักครูแบบแฟลต 8 ยูนิค 8 เป็นท่ีพักของครูและบุคลากร 
4 อาคารโรงหุงต้ม 1 เป็นอาคารส าหรับหุงต้มและประกอบอาหาร

เป็นท่ีรับประทานอาหารของครู ผู้เรียนและ
บุคลากร 

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-ส่งผู้เรียนและเป็นท่ีพักของครู

และบุคลากร 
9 โรงจอดรถ 2  1 ใช้เป็นท่ีจอดรถของครูและบุคลากรท่ีพัก

อาศัยภายในศูนย์ 
10 ห้องส้วม 4 เป็นห้องน้ าส าหรับผู้ปกครองหรือผู้มาร่วม

กิจกรรม 
11 โรงอาบน้ าเพื่อคนพิการ พร้อมส่ิง

อ านวยความสะดวก ราวจับ 
1 เป็นห้องน้ าส าหรับผู้เรียนทุกประเภทความ

พิการ 
12 อาคารเอนกประสงค์ 1 1 ใช้ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับ

ผู้เรียน 
13 อาคารเอนกประสงค์ 2 1 เป็นสถานท่ีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
14 หอพระพุทธรูป 1 เป็นท่ีส าหรับประกอบกิจกรรมคุณธรรมให้กับ

ผู้เรียน 
15 บ้านพักผู้บริหาร 1 เป็นท่ีพักของผู้อ านวยการ 
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6. หลักสูตรสถานศึกษา 

 6.1 ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม  ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี พุทธศักราช 2563 (ฉบับร่าง) 
 

 6.2 หลักการของหลักสูตร 
เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับการอบรมเล้ียงดูและการส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่า

ด้วยสิทธิเด็ก ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้สอน เด็กกับผู้เล้ียงดู หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการอบรมเล้ียงดู การพัฒนา และให้
การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน       
อย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพ โดยก าหนดหลักการ ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวัยท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษทุกคน  
 2. ยึดหลักการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 
 3. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย มีกิจกรรม
ท่ีหลากหลาย ได้รับเทคโนโลยี ส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา ได้ลงมือกระท าในสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับสภาพความพิการ และมี
การพักผ่อนเพียงพอ 
 4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข  
 5. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษา
กับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 

   
 6.3 จุดหมายของหลักสูตร 

 หลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม  ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี พุทธศักราช 2563 (ฉบับร่าง)  มุ่งให้เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ      
มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ และมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป จึงก าหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับ
เด็กเมื่อจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้ 

 1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยท่ีดี 
 2. สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจท่ีดีงาม 
 3. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 4. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาส่ือสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
    5.  มีทักษะท่ีจ าเป็นเฉพาะความพิการส าหรับผู้เรียนแต่ละประเภท 
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 6.4 โครงสร้างหลักสูตร 
 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ตามหลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะ
แรกเริ่ม  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี พุทธศักราช  (ฉบับบร่าง) จ าเป็นต้องค านึงถึง
โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซ่ือสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 

5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

พัฒนาการเด็กส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
กลุ่มพัฒนาการ 4 ด้าน กลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการ ฯ 

1. พัฒนาการด้านร่างกาย 
- ทักษะกล้ามเน้ือมัดใหญ่ 
- ทักษะกล้ามเน้ือมัดเล็ก 

2. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
- ทักษะทางสังคม 

3. พัฒนาการด้านสังคม 
- ทักษะทางสังคม 
- ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 

4. พัฒนาการด้านสติปัญญา 
- ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา 
- ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อม

ทางวิชาการ 

- ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
- ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
- ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  
  หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
- ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กออทิสติก 

เวลาเรียน  ตามอายุจริงต้ังแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี และยืดหยุ่นตามความพร้อม พัฒนาการและศักยภาพของผู้เรียน 
ตามประเภทและสภาพความพิการของแต่ละบุคคล ถึง 8 ปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1) กิจกรรมนันทนาการ  2) กิจกรรมคุณธรรม  3) กิจกรรมทัศนศึกษา 
4) กิจกรรมสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้เรียน  5) กิจกรรมเสริมทักษะ 
6) กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
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7. สารสนเทศด้านผู้เรียน 

 7.1  จ านวนผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 รวม  111  คน 
หมายเหตุ  จ านวนผู้เรียน หมายถึง ผู้เรียนพิการท่ีรับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ, รับบริการท่ีบ้าน
และรับบริการในหน่วยบริการ (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2564) 

ท่ี รูปแบบการใหบ้ริการ 
จ านวน/คน 

รวม/คน 
ชาย หญิง 

๑ ผู้เรียนบริการในศูนย์ฯ 22 6 28 
๒ ผู้เรียนรับบริการท่ีบ้าน 16 17 33 
๓ ผู้เรียนรับบริการท่ีหน่วยบริการ 30 20 50 

รวม 68 43 111 
 
 
 7.2  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามประเภทความพิการ 
 

ท่ี ประเภทความพิการ 
จ านวน/คน  

(รับบรกิารใน
ศูนย์ฯ) รวม 

จ านวน/คน 
(รับบรกิารที่

บ้าน) รวม 
จ านวน/คน  
(รับบรกิารที่
หน่วยบริการ) 

 
รวม รวม 3 

กลุ่ม 
ช ญ ช ญ ช ญ 

1 บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็น 

1 - 1 - 1 1 - - - 2 

2 บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน 

- - - 1 1 2 1 1 2 4 

3 บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา 

6 2 8 4 2 6 8 6 14 28 

4 บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายหรือสุขภาพหรือการ
เคลื่อนไหว 

2 1 3 3 3 6 3 2 5 14 

5 บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 

- - - - - - 3 1 4 4 

6 บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการพูดและภาษา - - - - - - - - - - 

7 บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
พฤติกรรมและอารมณ์ - - - 1 - 1 1 1 2 3 

8 บุคคลออทิสติก 6 1 7 1 1 2 6 1 7 16 
9 บุคคลพิการซ้อน 7 2 9 6 9 15 8 8 16 40 

รวม 22 6 28 16 17 33 30 20 50 111 
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 7.3 จ านวนผู้เรียนและสถานศึกษา ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษให้การสนับสนุนบุคลากร 

   ปีการศึกษา 2563  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ให้การสนับสนุนบุคลกรเพื่อ
จัดการศึกษาให้กับ ผู้เรียนในโครงการเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาล และ โครงการห้องเรียนคู่ขนาน
ส าหรับบุคคลออทิสติก  ดังนี้ 

 
  
 7.4  จ านวนผู้เรียนที่ได้รับบริการสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออื่น
ใดทางการศึกษา 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ให้บริการส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก 
บริการและความช่วยเหลืออื่นใด    ทางการศึกษาตามกฎกระทรวง ฯ (บัญชี ข.) ปีการศึกษา 2563  
จ านวน 669 คน  ดังนี้ 

ท่ี สังกัด รายชื่อสถานศึกษา จ านวนผู้เรียน (คน) 
1 ส านักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี 

111 

2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุรี 

วัดชะอมสามัคคีธรรม 1 
3 วัดพรหมเทพาวาส 1 
4 วัดไผ่ด า (มิตรภาพท่ี 183) 1 
5 วัดชันสูตร 2 
6 วัดศรีสาคร 2 
7 บ้านหนองลีวิทยาคม 3 
8 วัดวังกะจับ 3 
9 บ้านเก่า 4 
10 วัดประโชติการาม 4                         
11 ค่ายบางระจัน 5 
12 วัดราษฎร์ประสิทธิ์ 5 
13 วัดปลาไหล 5 
14 วัดกระทุ่มปี ่ 5 
15 วัดกลาง 5                         

ท่ี 
กลุ่มเป้าหมายให้บริการ 

ตามนโยบาย 

จ านวนผู้เรียน 
รวม 

จ านวน
บุคลากร 

ที่ให้บริการ ชาย หญิง 

๑ เด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาล  
(โรงพยาบาลสิงห์บุรี) 

46 32 78 
1 

๒ ห้องเรียนคู่ขนานส าหรับบุคคลออทิสติก 
(โรงเรียนวัดประโชติการาม สพป.สิงห์บุรี) 

1 2 3 3 

รวม 47 34 81 4 
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ท่ี สังกัด รายชื่อสถานศึกษา จ านวนผู้เรียน (คน) 
16 วัดตึกราชา 6 
17 วัดยาง 6 
18 ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา  6 
19 วัดแหลมคาง 6 
20 วัดพรหมสาคร 6 
21 วัดข่อย 6 
22 วัดประสิทธิ์คุณากร 6                         
23 อนุบาลท่าช้าง 7 
24 วัดบ้านล า 9                        
25 วัดบางปูน 22 
26 ชุมชนวัดม่วง 10                     
27 วัดตุ้มหู 11 
28 วัดจักรสีห์ 12                    
29 วัดประดับ 12 
30 วัดโสภา 14                    
31 วัดการ้อง 13 
32 วัดถอนสมอ 15                    
33 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสิงห์บุรี 
วัดอัมพวัน 17 

34 ชุมชนวัดกลางท่าข้าม 35                       
35 วัดระนาม 18 
36 อนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี) 25 
37 วัดเชียงราก 20                      
38 อนุบาลสิงห์บุรี 30 
39 วัดสังฆราชาวาส 31 
40 วัดโบสถ์87 87                  
41 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 5  
พรหมบุรีรัชดาภิเษก 29 

42 อินทร์บุรี 50 
43 หัวไผ่วิทยาคม 3 

รวม 669 
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 7.5 จ านวนผู้เรียนที่ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพ           
ของแต่ละบุคคล  

หมายเหตุ  ส่งต่อภายใน หมายถึง การส่งต่อผู้เรียนท่ีมีอายุเกิน 18 ปี ส่งต่อไปศูนย์การเรียนเฉพาะ
ความพิการจังหวัดสิงห์บุรี 
   ส่งต่อภายนอก คือ การส่งต่อผู้เรียนท่ีมีความพร้อมไปโรงเรียนเฉพาะความพิการ 
โรงเรียนเรียนรวม และศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ประเภทความพิการ 
จ านวนผู้เรียน
ที่ต้ังเป้าหมาย

ส่งต่อ 

จ านวนผู้เรียนที่
สามารถส่งต่อได้ รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ภายใน ภายนอก 
๑ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 2 1 1 2 13.40 
๒ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 1 1 - 1 6.6 
๓ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 4 3 1 4 26.70 
๔ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย ฯ - - - - - 
๕ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ 1 - 1 1 6.6 
๖ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพูด

และภาษา 
- - - - - 

๗ บุคคลท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม 
หรืออารมณ์ 

- - - - - 

๘ บุคคลออทิสติก 4 2 2 4 26.70 
๙ พิการซ้อน 3 2 1 3 20 

รวม 15 9 6 15 100 
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8. สารสนเทศด้านครูและบุคลากร  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่ง 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

(คน) 
ป.ตรี 
(คน) 

สูงกว่าปริญญาตรี 
(คน) 

ช่ัวโมง
สอน 
(คาบ) 

ป.ว.ส. ป.ว.ช. ม.6 ม.3 ป.6 ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 
1. ผู้อ านวยการ 1 - - - - - - - - 1 - 5 
2. รองผู้อ านวยการ 1 - - - - - - - - 1 - 10 
3. ข้าราชการ 2 14 - - - - - 10 3 3 - 22 
4. พนักงานราชการ - 7 - - - - - 7 - - - 22 
5. ครูอัตราจ้าง 1 2 - - - - - 3 - - - 22 
6. พนักงานธุรการ - 1 - - - - - 1 - - - - 
7. พี่เลี้ยงเด็กพิการ 4 12 3 1 7 - - 5 - - - - 
8. แม่ครัว - 1 - - 1 - - - - - - - 
9. ยาม 1 - - - - 1 - - - - - - 
10. คนงาน - 1 - - - 1 - - - - - - 
11. ภารโรง 1 - - - 1 - -     - 

รวม  11 38 3 1 9 2 - 26 3 5 -  
รวมจ านวน 49   



16 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563    
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดสิงห์บุรี 
 

 

9. ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน/ผลงานดีเด่น/ความส าเร็จ 
 9.1  ผลงานดีเด่น 
  1. ด้านผู้เรียน 
   1) ระดับประเทศ 
    1.1  ผู้เรียนได้รับรางวัล จากการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค ชิงแชมป์ประเทศไทย 
แบบเวอร์ชัวร์ (เสมือนจริง) ประจ าปี 2563 ระหว่างวันท่ี 26–28 สิงหาคม 2563 จ านวน 40 รายการ 

ล าดับ ชื่อ- สกุล ผลการแข่งขัน รายการ 
1 เด็กหญิงมนต์นภา  มะลี เหรียญทอง  การแข่งขันย้ายลูกเทนนิส รุ่นอายุ 8 – 11 ปี 

(Division 3) 
2 เด็กหญิงกรกนก  ศิริพฤกษ์ เหรียญทอง  การแข่งขันย้ายลูกเทนนิส รุ่นอายุ 8 – 11 ปี 

(Division 9) 
3 เด็กชายชนกนันท์  พรหมชาติ  เหรียญเงิน  การแข่งขันย้ายลูกเทนนิส รุ่นอายุ 8 – 11 ปี 

(Division 1) 
4 เด็กหญิงกชกร  เมฆอยู่ เหรียญเงิน  การแข่งขันย้ายลูกเทนนิส รุ่นอายุ 8 – 11 ปี 

(Division 5) 
5 เด็กชายณัฐภัทร  มานพ เหรียญเงิน การแข่งขันย้ายลูกเทนนิส รุ่นอายุ 8 – 11 ปี 

(Division 11) 
6 เด็กชายภวิล  ภักดีสุข เหรียญทองแดง การแข่งขันย้ายลูกเทนนิส รุ่นอายุ 8 – 11 ปี 

(Division 8) 
7 เด็กหญิงพรลภัส  โนนโพธิ์ เหรียญทอง การแข่งขันย้ายลูกเทนนิส รุ่นอายุ 12 – 15 ปี 

(Division 1) 
8 เด็กหญิงนันทิกานต์  บางผ้ึง เหรียญเงิน การแข่งขันย้ายลูกเทนนิส รุ่นอายุ 12 – 15 ปี 

(Division 3) 
9 เด็กชายสุทธิพัฒน์  บุญเลิศ เหรียญทองแดง การแข่งขันย้ายลูกเทนนิส รุ่นอายุ 12 – 15 ปี 

(Division 5) 
10 เด็กหญิงอารีย์ยา  บริบาล เหรียญทองแดง การแข่งขันย้ายลูกเทนนิส รุ่นอายุ 12 – 15 ปี 

(Division 2) 
11 นายธนากร  จันโนทัย เหรียญทอง การแข่งขันย้ายลูกเทนนิส รุ่นอายุ 16 – 21 ปี 

(Division 2) 
12 นางสาวสุพัสชา  พูลเอี่ยม เหรียญทอง การแข่งขันย้ายลูกเทนนิส รุ่นอายุ 16 – 21 ปี 

(Division 3) 
13 นายพีระพงศ์  พรพิศ เหรียญเงิน การแข่งขันย้ายลูกเทนนิส รุ่นอายุ 16 – 21 ปี 

(Division 1) 
14 นายธนพล  พวงศิลป์ เหรียญเงิน การแข่งขันย้ายลูกเทนนิส รุ่นอายุ 16 – 21 ปี 

(Division 2) 
15 นายธนวัฒน์  รุ่งเรือง เหรียญเงิน การแข่งขันย้ายลูกเทนนิส รุ่นอายุ 16 – 21 ปี 

(Division 2) 
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ล าดับ ชื่อ- สกุล ผลการแข่งขัน รายการ 
16 นายพิทยา  หวลห้อย เหรียญเงิน การแข่งขันย้ายลูกเทนนิส รุ่นอายุ 16 – 21 ปี 

(Division 4) 
17 นางสาวอัญชรี  ศรีไพร เหรียญทองแดง การแข่งขันย้ายลูกเทนนิส รุ่นอายุ 16 – 21 ปี 

(Division 1) 
18 เด็กชายธนภัทร  สุขมูล เหรียญทอง การแข่งขันบอด้ีโบว์ ล่ิ ง  รุ่นอายุ  8 – 11 ปี  

(Division 1) 
19 เด็กชายธนดล  ผิวเหลือง  เหรียญเงิน การแข่งขันบอด้ีโบว์ ล่ิ ง  รุ่นอายุ  8 – 11 ปี  

(Division 2) 
20 เด็กชายณัฐภัทร  มานพ เหรียญเงิน การแข่งขันบอด้ีโบว์ ล่ิ ง  รุ่นอายุ  8 – 11 ปี  

(Division 3) 
21 เด็กหญิงธนัชชา  ซ่อนกล่ิน เหรียญเงิน การแข่งขันบอด้ีโบว์ ล่ิ ง  รุ่นอายุ  8 – 11 ปี  

(Division 4) 
22 เด็กชายชนกนันท์  พรหมชาติ เหรียญทองแดง การแข่งขันบอด้ีโบว์ ล่ิ ง  รุ่นอายุ  8 – 11 ปี  

(Division 1) 
23 เด็กหญิงมนต์นภา  มะลี เหรียญทองแดง การแข่งขันบอด้ีโบว์ ล่ิ ง  รุ่นอายุ  8 – 11 ปี  

(Division 4) 
24 เด็กหญิงอารีย์ยา  บริบาล เหรียญทอง การแข่งขันบอด้ีโบว์ ล่ิง  รุ่นอายุ 12 – 15 ปี 

(Division 6) 
25 เด็กชายสุทธิพัฒน์  บุญเลิศ เหรียญเงิน การแข่งขันบอด้ีโบว์ ล่ิง  รุ่นอายุ 12 – 15 ปี 

(Division 6) 
26 เด็กหญิงพรลภัส  โนนโพธิ์ เหรียญทองแดง การแข่งขันบอด้ีโบว์ ล่ิง  รุ่นอายุ 12 – 15 ปี 

(Division 2) 
27 เด็กหญิงนันทิกานต์  บางผ้ึง เหรียญทองแดง การแข่งขันบอด้ีโบว์ ล่ิง  รุ่นอายุ 12 – 15 ปี 

(Division 4) 
28 นายธนวัฒน์  รุ่งเรือง เหรียญทอง การแข่งขันบอด้ีโบว์ ล่ิง  รุ่นอายุ 16 – 21 ปี 

(Division 1) 
29 นายธนพล  พวงศิลป์  เหรียญทองแดง การแข่งขันบอด้ีโบว์ ล่ิง  รุ่นอายุ 16 – 21 ปี 

(Division 1) 
30 นายพิทยา  หวลห้อย เหรียญทอง การแข่งขันบอด้ีโบว์ ล่ิง  รุ่นอายุ 16 – 21 ปี 

(Division 2) 
31 นายฐิติกร  ฤทธิ์เดช  เหรียญทองแดง การแข่งขันบอด้ีโบว์ ล่ิง  รุ่นอายุ 16 – 21 ปี 

(Division 2) 
32 นางสาวประภากร  คงเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันบอด้ีโบว์ ล่ิง  รุ่นอายุ 16 – 21 ปี 

(Division 1) 
33 นางสาวสุพัสชา  พูลเอี่ยม เหรียญเงิน การแข่งขันบอด้ีโบว์ ล่ิง  รุ่นอายุ 16 – 21 ปี 

(Division 2) 
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ล าดับ ชื่อ- สกุล ผลการแข่งขัน รายการ 
34 นางสาวอัญชรี  ศรีไพร เหรียญทองแดง การแข่งขันบอด้ีโบว์ ล่ิง  รุ่นอายุ 16 – 21 ปี 

(Division 3) 
35 นายพีระพงศ์  พรพิศ เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาแบดมินตันรุ่นอายุ 16 – 21 ปี 

(Division 2) รายการส่งลูกด้วยไม้แร็กเกต 
36 นายพีระพงศ์  พรพิศ เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาแบดมินตันรุ่นอายุ 16 – 21 ปี 

(Division 2) รายการส่งลูกด้วยมือ 
37 นายธนวัฒน์  รุ่งเรือง เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาแบดมินตันรุ่นอายุ 16 – 21 ปี 

(Division 1)รายการส่งลูกด้วยมือ 
38 นายธนวัฒน์  รุ่งเรือง เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาแบดมินตันรุ่นอายุ 16 – 21 ปี 

(Division 2) รายการเดาะลูกขนไก่ 
39 นายธนพล  พวงศิลป์ เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสอายุ 16 – 21 ปี 

(Division 2)รายการตีโต้ 
40 นายธนพล  พวงศิลป์ เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสอายุ 16 – 21 ปี 

(Division 1)รายการเดาะลูกเทเบิลเทนนิส 
 
   2) ระดับสถานศึกษา 

2.1ผู้เรียนได้รับรางวัล การประกวด “ระบายสีภาพสถานศึกษาปลอดภัย”            
ในกิจกรรมรณรงค์สถานศึกษาปลอดภัย  ปีการศึกษา 2563 จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี จ านวน 6 รางวัล 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ผลการประกวด/แข่งขัน 
1 เด็กชายธนดล  ผิวเหลือง ชนะเลิศ 
2 นายธนพล  พวงศิลป์ รองชนะเลิศอันดับ 1 
3 เด็กชายณัฐวุฒิ  ยอดเสือ รองชนะเลิศอันดับ 2 
4 เด็กชายพิทยา  หวลห้อย ชมเชย 
5 เด็กหญิงอารียา  บริบาล ชมเชย 
6 นางสาวสุพัสชา  พูลเอี่ยม ชมเชย 
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2.2 ผู้เรียนได้รับรางวัล การประกวด “หนุ่มน้อย หนูน้อยนพมาศ”  ในกิจกรรมวัน
ลอยกระทง ปีการศึกษา 2563 จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ให้ไว้ ณ วันท่ี 30 
ตุลาคม 2563 จ านวน 6 รางวัล 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ผลการประกวด/แข่งขัน 

1 นายธนพล  พวงศิลป์ ชนะเลิศ (ชาย) 
2 เด็กหญิงกรกนก  ศิริพฤกษ ์ ชนะเลิศ (หญิง) 
3 เด็กชายธนดล  ผิวเหลือง รองชนะเลิศอันดับ 1 (ชาย) 
4 เด็กหญิงอารียา  บริบาล รองชนะเลิศอันดับ 1 (หญิง) 
5 เด็กชายพิทยา  หวลห้อย รองชนะเลิศอันดับ 2 (ชาย) 
6 นางสาวสุพัสชา  พูลเอี่ยม รองชนะเลิศอันดับ 2 (ชาย) 

 
2.3 ผู้ เรียนได้รับรางวัล “เด็กดีประจ าเ ดือน” ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม                    

ปีการศึกษา 2563  จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน  8 รางวัล 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ผลการประกวด/แข่งขัน 

1 นายธนพล  พวงศิลป์ เด็กดีประจ าเดือน กรกฎาคม 
2 นางสาวสุพัสชา  พูลเอี่ยม เด็กดีประจ าเดือน สิงหาคม 
3 เด็กชายธนดล  ผิวเหลือง เด็กดีประจ าเดือน กันยายน 
4 เด็กหญิงอารียา  บริบาล เด็กดีประจ าเดือน ตุลาคม 
5 เด็กชายณัฐวุฒิ  ยอดเสือ เด็กดีประจ าเดือน พฤศจิกายน 
6 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  พลอยนัด เด็กดีประจ าเดือน ธันวาคม 
8 เด็กชายพิทยา  หวลห้อย เด็กดีประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 

 
2.4  ผู้เรียนได้รับรางวัล การประกวด “ระบายสีภาพวันลอยกระทง” ในกิจกรรมวัน

ลอยกระทง ปีการศึกษา 2563 จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  หน่วยบริการพรหมบุรี 
ให้ไว้  ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2563   จ านวน  7  รางวัล 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ผลการประกวด/แข่งขัน 

1 เด็กชายธนภัทร  สุขมูล รางวัลชนะเลิศ  
2 เด็กหญิงกชกร  เมฆอยู่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
3 เด็กหญิงธนัชชา  ซ่อนกล่ิน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
4 เด็กชายภูธเนศ  ช้างคมมี รางวัลชมเชย 
5 นายพันกร  ศิริถาวรชัย รางวัลชมเชย 
6 เด็กชายวัชรวิศว์  ซ่อนกล่ิน รางวัลชมเชย 
7 เด็กชายกิตติพัฒน์  ตรัสงาม รางวัลชมเชย 
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2.5  ผู้เรียนได้รับรางวัล การประกวด “ระบายสีภาพวันคริสต์มาส” ในกิจกรรมวัน
คริสต์มาสและวันปีใหม่  ปีการศึกษา 2563 จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี         
หน่วยบริการพรหมบุรี ให้ไว้  ณ วันท่ี 23 ธันวาคม 2563   จ านวน 7 รางวัล 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ผลการประกวด/แข่งขัน 

1 เด็กชายธนภัทร  สุขมูล รางวัลชนะเลิศ  
2 เด็กหญิงธนัชชา  ซ่อนกล่ิน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
3 เด็กหญิงกชกร  เมฆอยู่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
4 เด็กชายภูธเนศ  ช้างคมมี รางวัลชมเชย 
5 นายพันกร  ศิริถาวรชัย รางวัลชมเชย 
6 เด็กชายวัชรวิศว์  ซ่อนกล่ิน รางวัลชมเชย 
7 เด็กชายกิตติพัฒน์  ตรัสงาม รางวัลชมเชย 

 
2.6 ผู้เรียนได้รับรางวัล การประกวด “ประดิษฐ์กระทง” ในกิจกรรม กระทงของฉัน       

ปีการศึกษา 2563 จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  หน่วยบริการบางระจัน ให้ไว้       
ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2563   จ านวน 6 รางวัล 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ผลการประกวด/แข่งขัน 

1 เด็กชายพีรพงศ์  พรพิศ รางวัลชนะเลิศ  
2 เด็กหญิงพิชชากร  พุทเผือก รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
3 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  อินทร์ชูพง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
4 เด็กชายกฤติน  ผลเกิด ชมเชย 
5 เด็กชายณัฐภัทร  มานพ ชมเชย 
6 นายธนเดช  เมาวิรัตน์ ชมเชย 

 
2.7 ผู้เรียนได้รับรางวัล การประกวด “ตุ๊กตาหิมะ” ในกิจกรรม Merry Christmas       

ปีการศึกษา 2563 จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  หน่วยบริการบางระจัน ให้ไว้       
ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 2563   จ านวน 6 รางวัล 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ผลการประกวด/แข่งขัน 

1 นางสาวอันชรี  ศรีไพร รางวัลชนะเลิศ  
2 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสงทอง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
3 นายพีรพงศ์  พรพิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
4 เด็กหญิงพิชชากร  พุทเผือก ชมเชย 
5 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  อินทร์ชูพง ชมเชย 
6 เด็กชายกฤติน  ผลเกิด ชมเชย 
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2.8  ผู้เรียนได้รับรางวัล การประกวด “ต้นคริสมาส  ” ในกิจกรรม Merry Christmas 
ปีการศึกษา 2563 จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  หน่วยบริการบางระจัน ให้ไว้        
ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2563   จ านวน 7 รางวัล 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ผลการประกวด/แข่งขัน 

1 เด็กหญิงนันทิกานต์  บางผ้ึง รางวัลชนะเลิศ  
2 นายธนเดช  เมาวิรัตน์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
3 เด็กชายณัฐภัทร  มานพ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
4 เด็กหญิงพิชชากร  พุทเผือก ชมเชย 
5 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  อินทร์ชูพง ชมเชย 
6 เด็กชายกฤติน  ผลเกิด ชมเชย 
7 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสงทอง ชมเชย 

 
2.9 ผู้เรียนได้รับรางวัล การประกวด “มาลัยสงกรานต์” ในกิจกรรม เทศกาลวัน

สงกรานต์ ปีการศึกษา 2563 จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  หน่วยบริการบางระจัน 
ให้ไว้  ณ วันท่ี 5 เมษายน 2564 จ านวน 6 รางวัล 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ผลการประกวด/แข่งขัน 

1 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  อินทร์ชูพง รางวัลชนะเลิศ  
2 เด็กชายกฤติน  ผลเกิด รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
3 เด็กชายณัฐภัทร  มานพ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
4 เด็กหญิงพิชชากร  พุทเผือก ชมเชย 
5 เด็กหญิงนันทิกานต์  บางผ้ึง ชมเชย 
6 นางสาวอันชรี  ศรีไพร ชมเชย 
7 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสงทอง ชมเชย 
8 นายพีรพงศ์  พรพิศ ชมเชย 
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   2. ด้านบุคลากร 
    2.1 ระดับประเทศ 
        2.1.1 ครู 
 ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “ผู้มีผลงานดีเด่น” จาก สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษา
พิเศษ เนื่องในงานสมาคมสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ วันท่ี 30 กันยายน 2563 
จ านวน 1 รางวัล 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1 นางยุภาวดี  เทศไทย ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น
สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และ
ศึกษาพิเศษ 

สมาคมชาวศึกษา
สงเคราะห์และศึกษาพิเศษ 
 

 
        2.1.2 บุคลากร 
    ได้รับรางวัล “คนพิการต้นแบบ” จาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
เนื่องในงานวันคนพิการสากล วันท่ี  3 ธันวาคม 2563 จ านวน 1 รางวัล 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1 นายขวัญชัย  ม่วงอ า รางวัล “คนพิการต้นแบบ”  กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

 
        2.2 ระดับภูมิภาค 
         2.2.1 ผู้บริหาร 

       ผู้บริหารได้รับรางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ” ประจ าปี 2563 ประเภทผู้บริหาร
ดีเด่น จากกลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 จ านวน 1 รางวัล 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ” 
ประเภทผู้บริหารดีเด่น 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 

 
        2.2.2 ครู 

             1) ครูได้รับรางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ” ประจ าปี 2563 จากกลุ่ม 
สถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 จ านวน 6 รางวัล 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1 นางพัทธวรรณ รุ่งเรือง  รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ” 
ประเภทข้าราชการครูดีเด่น 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 

2 นายนพธนะ ขาวนิลรัตน์ รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ” 
ประเภทข้าราชการครูดีเด่น 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
3 นางยุภาวดี เทศไทย รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ” 

ประเภทข้าราชการครูดีเด่น 
กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 

4 นางสาวศิริวรรณ พงศ์นิยธรรม รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ” 
ประเภทข้าราชการครูดีเด่น 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 

5 นางสวาอรุณศรี รุ่งปานใจ รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ” 
ประเภทพนักงานราชการดีเด่น 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 

6 นางสาวอรวรรณ  แก้วสวิง รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ” 
ประเภทอัตราจ้างดีเด่น 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 

 
             2) ครูได้รับรางวัล “ประกวดส่ือ นวัตกรรมออนไลน์” ประจ าปี 2563 จาก

เครือข่ายส่ง เสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การ ศึกษาพิ เศษ เขตการศึกษา 6                  
วันท่ี 28 สิงหาคม 2563  จ านวน 28 รางวัล 

 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1 นางสาวผ่องพรรณ คณาฤทธิ์ รองชนะเลิศ อันดับ 2  
(ขื่อส่ือ “ลูกแก้วหรรษา 
จับคู่มหาสนุก”) 

เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 6 
 

2 นางสาวสมวาสนา  เกิดเจริญ 
3 นายนพธนะ ขาวนิลรัตน 
4 นางยุภาวดี เทศไทย 
5 นางสาวศิริวรรณ  พงศ์นิยธรรม 
6 นางสาวอทิกา  สร้อยระย้า รองชนะเลิศอันดับ 2 

(ช่ือส่ือ “หนูแดงชอบแปรง
ฟัน”) 

เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 6 

7 นางสาวธนัชพร  แพงไตร 
8 นางสาวนุชริทนร์  อินต๊ะการ 
9 นางสาวเดือนนภา  เป้ีนสุนธุ 
10 นางสาวสราลี  รุ่งเรือง 
11 นางสาวธนัชพร  แพงไตร 
12 นางสาวนุชริทนร์  อินต๊ะการ 
13 นางสาวเดือนนภา  เป้ีนสุนธุ 
14 นางสาวสราลี  รุ่งเรือง 
15 นางสาวณิชกานต์ แจ่มใส รางวัลชมเชย 

(ช่ือส่ือ“Mobile 
teaching เรื่อง พยัญชนะ
ไทย 44 ตัว ก-ฮ”) 

เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 6 
 

16 นางอัจฉรินทร์ ค าด้วง 
17 นางสาวลลิตา ดวงจิตร 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
18 นางสาวศุพรรษา กองจ าปี รางวัลชมเชย 

(ช่ือส่ือ “ส่ีล้อเคล่ือนท่ี”) 
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 6 

19 นางสาวปัณณพร กาญจนจูฑ 
20 นายศรานนท์ ธรรมสนธิเจริญ 

21 นางสาวอรุณศรี รุ่งปานใจ รางวัลชมเชย 
( ช่ื อ ส่ือ  “บัน ได ฝึกก้ าว
กระโดด”) 

เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 6 

22 นางนลินี แกมทับทิม 
23 นางสาวมาริษา เมืองขวา 
24 นายศิริชัย บุญมี 
25 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอัมพา ปาลวัฒน์ รางวัลชมเชย 

(ช่ือส่ือ “Busy Board”) 
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 6 

26 นางสุชานันท์ เสือนุ่ม 
27 นางสาวอรวรรณ แก้วสวิง 
28 นายวิศรุษ แก้วสวิง 

  
3) ระดับสถานศึกษา 
 3.1 ครูได้รับรางวัล “กิจกรรมประกวดส่ือวีดีโอการสอน Online” ปีการศึกษา 2563 

จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ให้ไว้ ณ วันท่ี 7 เมษายน 2563 จ านวน 10 รางวัล 
แบ่งเป็น เหรียญทอง 2 รางวัล  เหรียญเงิน 5 รางวัล และเหรียญทองแดง 3 รางวัล  

 
ล าดับ ชื่อ ชื่อสื่อ รางวัล 

1 นางสาวณิชกานต์  แจ่มใส บอม บอม จอมซน  เหรียญทอง 
2 นางสาวหทัยรัตน์  โกจินอก การจ้องมองวัตถุ เหรียญทอง 
3 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอัมพา  บุษบรรณ จ าแนกพื้นผิวผักผลไม้ เหรียญเงิน 
4 นางสาวเดือนนภา เป้ียสินธุ การขยับข้อต่อและยืดกล้ามเนื้อ เหรียญเงิน 
5 นางสาวธนัชพร แพงไตร ช้อนกับขนม เหรียญเงิน 
6 นางสาวหทัยรัตน์  โกจินอก การรับรู้สี เหรียญเงิน 
7 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอัมพา  บุษบรรณ การรับรู้สี เหรียญเงิน 
8 นางสาวปัณณพร  กาญจนจูฑะ ขวดน้ าพาเพลิน เหรียญทองแดง 
9 นางสาวนุชรินทร์  อินต๊ะการ เพลิดเพลินกับไม้หนีบ เหรียญทองแดง 
10 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอัมพา  บุษบรรณ จ านวนนับ 1-5  เหรียญทองแดง 
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  3. ด้านสถานศึกษา 
   3.1. ระดับประเทศ จ านวน  2  รางวัล 
ล าดับ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1 รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  รางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARD) สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท
โรง เรี ยนการ ศึกษาพิ เศษ/ ศูนย์ การ ศึกษาพิ เศษ          
ด้านวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ไว้ วันท่ี 
13 สิงหาคม 2563 

2 โรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ระดับ 2 ดาว ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ไว้ ณ 
วันท่ี 5 มีนาคม 2564 

 
   3.2. ระดับภูมิภาค  จ านวน 2 รางวัล 
ล าดับ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1 รางวัลระดับเหรียญเงิน   รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARD)  สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก การศึกษาพิเศษ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ไว้ ณ 
วันท่ี 23 มีนาคม 2563 

2 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ประจ าปี 2563 ระดับ
เหรียญทอง 

กลุ่มสถานศึกษา สังกัดส านั ก
บริหารงานการ ศึกษาพิ เ ศษ    
กลุ่ม 2  ให้ไว้ ณ วันท่ี 1 กันยายน 
2563 
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9.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบความส าเร็จ 
  9.2.1) กลุ่มบริหารวิชาการ 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้อง
มาตรฐานท่ี 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 1 
มาตรฐานท่ี 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1) ผู้เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปี
การศึกษา 2563 จ านวน      
108 คน  
 
 
2) ผู้ปกครองของผู้เรียนท่ีรับ
บริการภายในศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี                   
ประจ าปีการศึกษา 2563  
จ านวน 21 คน 
 
3) ครู พนักงานราชการ และครู
อัตราจ้าง  จ านวน 25  คน 
 
 
เชิงคุณภาพ 
1) ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้รับ
พัฒนาการตามท่ีก าหนดไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลและแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
 
2) ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย  
อารมณ์  สังคมและสติปัญญา 
3) ผู้ปกครองร้อยละ 80 มี
ความรู้  ความเข้าใจ บทบาทใน
การมีส่วนร่วมของการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและ
เตรียมความพร้อม 
 

 
1) ผู้เรียนศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
จ านวน 111 คน ได้รับ
บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มและเตรียมความพร้อม 
2) ผู้ปกครองของผู้เรียน
ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
จ านวน 21 คน เข้าร่วม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
3) ครู พนักงานราชการ 
และครูอัตราจ้าง จ านวน 25 
คน มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การจัดท าส่ือ/คู่มือการใช้ส่ือ 
 
1) ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับ
พัฒนาการตามท่ีก าหนดไว้
ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลและแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว 
2) ผู้เรียนร้อยละ 100 มี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย  
อารมณ์  สังคมและสติปัญญา 
3) ผู้ปกครองร้อยละ 89 มี
ความรู้  ความเข้าใจ 
บทบาทในการมีส่วนร่วม
ของการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มและเตรียม
ความพร้อม 
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้อง
มาตรฐานท่ี 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 

4) ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้รับส่ิง
อ านวยความสะดวก  ส่ือ  วัสดุ
อุปกรณ์และสภาพแวดล้อมใน
การบริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มและเตรียมความพร้อม 
 
5) การให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มและเตรียมความพร้อม 
มีการพัฒนาร้อยละ 80 ข้ึนไป 

4) ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับ
ส่ิงอ านวยความสะดวก  ส่ือ  
วัสดุอุปกรณ์และ
สภาพแวดล้อมในการบริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและ
เตรียมความพร้อม 
5) การให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มและเตรียม
ความพร้อม มีการพัฒนา
ร้อยละ 100 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้เรียนท่ีรับบริการท่ีศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี จ านวน 21 คน    
2.ครู พนักงานราชการ และครู
อัตราจ้าง จ านวน 25 คน 
 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมท่ี
หลากหลาย 
 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 
 
3.ครู พนักงานราชการ และครู
อัตราจ้าง ร้อยละ 80 มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การผลิตส่ือ 
นวัตกรรมท่ีน ามาใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 

 
1. ผู้เรียนท่ีรับบริการท่ีศูนย์
การศการศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 21 
คน    
2.ครู พนักงานราชการ และ
ครูอัตราจ้าง จ านวน 25 คน 
 
1. ผู้เรียนร้อยละ 85.50
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้จากรูปแบบ
กิจกรรมท่ีมีความ
หลากหลาย 
2. ผู้เรียนร้อยละ 83.56 มี
พัฒนาการด้านการเรียนรู้ 
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญาท่ีดีขึ้น 
 
3. ครูร้อยละ 91.05  มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การผลิต
ส่ือ นวัตกรรมท่ีน ามาใช้ใน
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามประเภทความพิการ 
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้อง
มาตรฐานท่ี 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 

3 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการโดยชุมชน ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

มาตรฐานท่ี 2 เชิงปริมาณ 
1.ผู้ดูแลคนพิการและ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 ต าบลม่วงหมู่ 
อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  
จังหวัดสิงห์บุร จ านวน 20 คน  
เชิงคุณภาพ 
1.ผู้ดูแลคนพิการและ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านร้อยละ 80 รู้จักและ
เข้าใจบทบาทของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี 

 
1.ผู้ปฏิบัติงานจ านวน 20 
คนมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชน 
 
 
2. ผู้ดูแลคนพิการและ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ร้อยละ 82
รู้จักและเข้าใจบทบาทของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี 

มาตรฐานท่ี 2  เชิงปริมาณ 
1. ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  43  คน  
 
เชิงคุณภาพ 
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี มีการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องร้อยละ 90 
 
2. ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ร้อยละ 90 
3. ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 90 

 
1.บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
จ านวน 43 คน 
 
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี มีการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ร้อยละ 97.73 
2. ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องร้อยละ 98.25 
3. ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความพึงพอใจใน
การด าเนินงานประกนั
คุณภาพการศึกษาอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95.50 
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้อง
มาตรฐานท่ี 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 

5 โครงการเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังใน
โรงพยาบาล 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมส ารวจ
เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังท่ีเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลประจ า
จังหวัดสิงห์บุรีและโรงพยาบาล
ประจ าอ าเภอภายในจังหวัด
สิงห์บุรี 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสอน
เสริมและจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้กับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง
ท่ีเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี 

มาตรฐานท่ี 3 เชิงปริมาณ 
- เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังท่ีเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลประจ า
จังหวัดสิงห์บุรีปีงบประมาณ 
2563 
 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 80 ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรีมี
ระบบข้อมูลจ านวนเด็กเจ็บป่วย
เรื้อรังท่ีเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลประจ าจังหวัด
สิงห์บุรีและโรงพยาบาลประจ า
อ าเภอภายในจังหวัดสิงห์บุรี 
 
 
- ร้อยละ 80 ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรีมี
การส่งเสริมการให้บริการให้กับ
เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังท่ีเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลสิงห์บุรี 

 
- เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังท่ีเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับ
บริการจากศูนย์การศึกษา
พิเศษ ร้อยละ 100 
 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีมี
ระบบข้อมูลจ านวนเด็ก
เจ็บป่วยเรื้อรังท่ีเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลประจ า
จังหวัดสิงห์บุรีและ
โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ
ภายในจังหวัดสิงห์บุรี  
ร้อยละ 85  
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีมีการ
ส่งเสริมการให้บริการให้กับ
เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังท่ีเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล
สิงห์บุรี ร้อยละ 85  
 

6 โครงการห้องเรียนคู่ขนาน
(ส าหรับบุคคลออทิสติก)ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมนิเทศ
ห้องเรียนคู่ขนาน(ส าหรับบุคคล
ออทิสติก) 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล 

มาตรฐานท่ี 1 
มาตรฐานท่ี 3 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนออทิสติกห้องเรียน
คู่ขนาน โรงเรียนวัดประโชติกา
ราม จ านวน 4 คน 
 
 
 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 70 ของผู้เรียน 
ออทิสติก ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 

 
1. ผู้เรียนออทิสติกห้องเรียน
คู่ขนาน โรงเรียนวัดประโชติ
การาม จ านวน  4 คน  
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP)  
 
1.ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ออทิสติก ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) 
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้อง
มาตรฐานท่ี 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 

2.ร้อยละ 70 ของผู้เรียน  
ออทิสติก ได้รับการพัฒนาครบ
ทุกทักษะ มีความพร้อมเข้าสู่
ระบบการเรียนรวมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.ร้อยละ 75 ของผู้เรียน
ออทิสติก ได้รับการพัฒนา
ครบทุกทักษะ มีความพร้อม
เข้าสู่ระบบการเรียนรวมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   

7 โครงการเรียนฟรี 15 ปี ตาม
นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 
2563 (ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2563) 

มาตรฐานท่ี 3 เชิงปริมาณ 
1.ผู้เรียนท่ีรับบริการท่ีรับบริการ
ท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน113 คน 
 
 
 
 
 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจท่ีได้รับบริการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ
การสนับสนุนหนังสือเรียน 
เครื่องแบบผู้เรียน อุปกรณ์การ
เรียนและกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

 
1.ผู้เรียนท่ีรับบริการท่ีรับ
บริการท่ีศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
จ านวน 113 คน ได้รับการ
สนับสนุนหนังสือเรียน 
เครื่องแบบผู้เรียน อุปกรณ์
การเรียนและกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
1.ผู้ปกครอง ร้อยละ100    
มีความพึงพอใจท่ีได้รับ
บริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.ผู้เรียน ร้อยละ 100ได้รับ
การสนับสนุนหนังสือเรียน 
เครื่องแบบผู้เรียน อุปกรณ์
การเรียนและกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

8 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 

มาตรฐานท่ี 3 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 
105 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับการ
ฝึกคุณธรรมจริยธรรมความ
รับผิดชอบ ความมีวินัยและจิต
อาสา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมความ
รับผิดชอบ ความมีวินัยและจิต
อาสา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียน ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
จ านวน 105 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับ
การฝึกคุณธรรมจริยธรรม
ความรับผิดชอบ ความมี
วินัยและจิตอาสา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 92.38 มี
คุณธรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมความรับผิดชอบ 
ความมีวินัยและจิตอาสา 
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 9.2.2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ
มาตรฐานท่ี 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการธรรมะพัฒนาจิตใจ มาตรฐานท่ี 2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
จ านวน 43 คน เข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน และมีความ 
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 100 
 
2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อย
ละ 80 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 43 
คน เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
และมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 100 
 
2. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 

2 โครงการสวัสดิการบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี 

มาตรฐานท่ี 2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
จ านวน 47 คน มีขวัญและ
ก าลังใจและมีความสัมพันธ์
อันดีซึ่งกันและกนั 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 70 ของบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี มีความพึง
พอใจในการจัดท าโครงการ
สวัสดิการของบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
จ านวน 47 คน มีขวัญและ
ก าลังใจและมีความ 
สัมพันธ์อันดีซึ่งกนัและกัน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี มีความพึง
พอใจในการจัดท าโครงการ
สวัสดิการของบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี 
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ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ
มาตรฐานท่ี 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 

3 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี 

มาตรฐานท่ี 2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรีจ านวน 43 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรร้อยละ 80 
มีความพึงพอใจด้านการ
จัดเก็บฐานข้อมูล Big Data 
ระดับ 
สถานศึกษา 
2. ครูและบุคลากรร้อยละ 80 
ผ่านการอบรมหลักสูตร
ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการ
ทางการศึกษา 
 
3. ครูและบุคลากรร้อยละ 80 
มีความพึงพอใจต่อโครงการ 
พัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรีจ านวน 43 
คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรร้อยละ 
85 มีความพึงพอใจด้านการ
จัดเก็บฐานข้อมูล Big Data 
ระดับสถานศึกษา 
2. ครูและบุคลากรร้อยละ 
100 ผ่านการอบรม
หลักสูตรผู้ด าเนินการคัด
กรองคนพิการทาง
การศึกษา 
3. ครูและบุคลากรร้อยละ 
90 มีความพึงพอใจต่อ
โครงการพัฒนาบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี 
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 9.2.3) กลุ่มบริหารท่ัวไป 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ
มาตรฐานท่ี 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์  
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี 

มาตรฐานท่ี 2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. จัดท าเว็บไซต์ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี จ านวน 1 เว็ปไซต์ 
 
2. จัดท าเฟสบุ๊คศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี จ านวน 1 เว็ปไซต์ 
 
3. จัดท าวีดีทัศน์แนะน าศูนย์ ฯ 
จ านวน 1 เรื่อง 
4. จัดท าแผ่นพับความรู้  
จ านวน 200 แผ่น 
5. จัดท าจดหมายข่าว  
จ านวน 6 เรื่อง 
6. ตกแต่ง/ปรับปรุงบอร์ด 
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 3 
บอร์ด 
7. ป้ายขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
จ านวน 1 ป้าย 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. จ านวนส่ือประชาสัมพันธ์ที่
ผลิตขึ้น 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 
2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงาน 
องค์กรและชุมชน รู้จัก
บทบาทหน้าท่ีของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี 
 
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. จัดท าเว็บไซต์ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 1 
เว็ปไซต์ 
2. จัดท าเฟสบุ๊คศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 1 
เว็ปไซต์ 
3. จัดท าวีดีทัศน์แนะน า
ศูนย์ ฯ จ านวน 1 เรื่อง 
4. จัดท าแผ่นพับความรู้  
จ านวน 200 แผ่น 
5. จัดท าจดหมายข่าว 
จ านวน 6 เรื่อง 
6. ตกแต่ง/ปรับปรุงบอร์ด 
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 3 
บอร์ด 
7. ป้ายขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
จ านวน 1 ป้าย 
 
เชิงคุณภาพ 
1. จ านวนส่ือประชาสัมพันธ์
ท่ีผลิตขึ้น 85 เปอร์เซ็นต์ 
2. ร้อยละ 89 ของ
หน่วยงาน องค์กรและ
ชุมชน รู้จักบทบาทหน้าท่ี
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
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ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ
มาตรฐานท่ี 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 

2 โครงการมอบทุนการศึกษา
ส าหรับบุคคลออทิสติกและ
ผู้เรียนในมูลนิธิคุณพุ่ม 

มาตรฐานท่ี 1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนท่ีมีความบกพร่อง
ประเภทต่าง ๆ จ านวน 100 
คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพตามความ 
ต้องการจ าเป็นพิเศษของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล 
2. ผู้ปกครองร้อยละ 90     
น าทุน การศึกษาท่ีได้รับไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับ
ทุน การศึกษา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนท่ีมีความบกพร่อง
ประเภทต่าง ๆ จ านวน 100 
คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพตาม
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
2. ผู้ปกครองร้อยละ 100 
น าทุนการศึกษาท่ีได้รับไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้รับทุน การศึกษา 

3 โครงการสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมวันส าคัญของ
ไทยและสุขอนามัย 

มาตรฐานท่ี 1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. คณะครูและบุคลากรศูนย์ 
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด 
สิงห์บุรีจ านวน 42 คน 
2. ผู้เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีจ านวน  
114 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. คณะครูและบุคลากรศูนย์ฯ 
ร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริม
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมไทยและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมวนัส าคัญ
ต่าง ๆ  
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้รับ
การส่งเสริมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม มีส่วนร่วมในการ 
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ไทยและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
วันส าคัญต่าง ๆ และมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรงเติบโตตาม
วัยของตนเอง 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. คณะครูและบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรีจ านวน 42 คน 
2. ผู้เรียนศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี
จ านวน 114 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. คณะครูและบุคลากร 
ศูนย์ฯ ร้อยละ 100 ได้รับ
การส่งเสริมด้านคุณธรรม
และจริยธรรม มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมไทยและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ  
2. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับ
การส่งเสริมด้านคุณธรรม
และจริยธรรม มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมไทยและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมวันส าคัญ
ต่างๆ และมีสุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรงเติบโตตามวัยของตนเอง 
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ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ
มาตรฐานท่ี 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 

4 โครงการพัฒนาและดูแลอาคาร
สถานท่ีและยานพาหนะ 

มาตรฐานท่ี 2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. บุคลากรของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรีท่ีรับผิดชอบด าเนิน
กิจกรรมจ านวน 40 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 มีการจัดการท่ี
ดีในกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
2. ร้อยละ 80 มีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอในการใช้งาน 
3. ร้อยละ 80 บุคลากรมีวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. บุคลากรของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรีท่ีรับผิดชอบ
ด าเนินกิจกรรมจ านวน 40 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 85 มีการจัดการ
ท่ีดีในกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
2. ร้อยละ 85 มีวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอในการใช้งาน 
3. ร้อยละ 85 บุคลากรมี
วัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการ 

5 โครงการการบริหารจัดการลด
ความเส่ียงจากภัยพิบัติใน
สถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. บุคลากร และผู้เรียนท่ีมา 
รับบริการของศูนย์การศึกษา 
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  
จ านวน 60 คน ได้มีความรู้ 
ความสามารถในการด าเนิน 
กิจกรรมน าคู่มือการบริหาร 
จัดการลดความเส่ียงจากภัย 
พิบัติไปใช้ในสถานศึกษา 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีความพึง
พอใจในระดับดีขึ้นไป อย่าง
น้อยร้อยละ 80 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. บุคลากร และผู้เรียนท่ีมา
รับบริการของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 60 
คน ได้มีความรู้ความสามารถ
ในการด าเนินกิจกรรมน า
คู่มือการบริหารจัดการลด
ความเส่ียงจากภัย 
พิบัติไปใช้ในสถานศึกษา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความพึงพอใจ
ในระดับดี 
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 9.2.4) กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการพัฒนางาน ด้านการเงิน 
การบัญชี และการพัสดุ 

มาตรฐานท่ี 2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
บุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ประกอบด้วยผู้ท่ีปฏิบัติงาน 
1. ผู้ท่ีปฏิบัติงานด้านการเงิน
ในศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 2 คน 
 
2. ผู้ท่ีปฏิบัติงานด้านการ
บัญชีในศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 
2 คน 
3. ผู้ท่ีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
ในศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 2 คน 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของหน่วย
เบิกจ่ายมีความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการด้านการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุ ท่ีเป็นระบบ 
 
 
2. ร้อยละ 100 ผลการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การ
บัญชี และการพัสดุ ของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรีเป็นปัจจุบันและ
เป็นไปตามปฏิทิน 
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
บุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วยผู้ท่ีปฏิบัติงาน 
1. ผู้ท่ีปฏิบัติงานด้าน
การเงินในศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
จ านวน 2 คน 
2. ผู้ท่ีปฏิบัติงานด้านการ
บัญชีในศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
จ านวน 2 คน 
3. ผู้ท่ีปฏิบัติงานด้านการ
พัสดุในศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
จ านวน 2 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 85 ของหน่วย
เบิกจ่ายมีความเข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการด้านการเงิน 
การบัญชี และการพัสดุ     
ท่ีเป็นระบบ 
 
2. ร้อยละ 100 ผลการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การ
บัญชี และการพัสดุ ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสิงห์บุรีเป็นปัจจุบัน
และเป็นไปตามปฏิทิน 
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ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

2 โครงการประชุมอนุกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการระดับจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

มาตรฐานท่ี 2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. มีการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ
ระดับจังหวัดอย่างน้อย        
2 ครั้ง/ป ี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 
80 มีความพอใจในการ
ด าเนินงาน โครงการประชุม 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ
จังหวัดสิงห์บุรี 
2. คณะอนุกรรมการส่งเสริม
การจัดการศึกษาส าหรับคน 
พิการจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วม
ประชุมเพื่อแลกเปล่ียนไม่ต่ า 
กว่าร้อยละ 70 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. มีการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริม
การจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการระดับจังหวัด           
2 ครั้ง/ป ี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 
85 มีความพอใจในการ
ด าเนินงาน โครงการประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริม
การจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการจังหวัดสิงห์บุรี 
2. คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการจังหวัด
สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อ
แลกเปล่ียนร้อยละ 72 
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ส่วนที่ 2 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ปีการศึกษา 2563) 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา  2563  โดยใช้
เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพตามประเด็นการพิจารณาใน “แนวทางการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามกรอบกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2563 ปรากฏผลการประเมิน  ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ผลการประเมินระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา  โดยมีผลการพัฒนาตามประเด็นการพิจารณา 2 ด้าน ดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาผู้เรียน 
ผลท่ีเกิดจากการพัฒนาผู้เรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ส่งเสริม

คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะ
แรกเริ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี (ฉบับร่าง) พุทธศักราช 2563   โดยใช้
กระบวนการพัฒนาท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา มีสุขนิสัยท่ีดี มีมารยาทท่ีดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
ได้ตามศักยภาพของตน ปลูกฝังผู้เรียนให้รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน ท างานร่วมกับเพื่อนๆ กล้าแสดงออก 
ยิ้มแย้มแจ่มใส มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนและผู้อื่นท้ังในและนอกห้องเรียน   โดยครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล ( IIP) 
บูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
ส่ือสารได้ รู้จักแก้ปัญหา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก 
เรียนรู้ นอกสถานท่ี แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการแสดงศักยภาพและ
ความสามารถโดยสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพตามความเหมาะสมของ
แต่ละบุคคลเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ครอบคลุมตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล และแผนกสอนเฉพาะบุคคล ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว เช่น กิจกรรมบ าบัด 
กายภาพบ าบัด ธาราบ าบัด อาชาบ าบัด และพัฒนาการพูดผ่านการฟัง 

โดยในปีการศึกษา 2563 ผู้เรียนท้ังหมดจ านวน 111 คน ผู้เรียนท่ีมีพัฒนาการ
เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี มีจ านวน   
109 คน คิดเป็นร้อยละ 98.2 สรุประดับคุณภาพ 5  แปลคุณภาพ ยอดเยี่ยม  



39 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563    
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดสิงห์บุรี 
 

 

ในด้านการพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษา      
ในระดับท่ีสูงขึ้นหรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคม มีจ านวนผู้เรียนท่ีต้ังเป้าหมายส่งต่อต้ังแต่
ต้นปกีารศึกษา จ านวน 16 คน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความพร้อม สามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อภายในตามความเหมาะสม  ท้ังในโรงเรียนเรียนรวม 
โรงเรียนเฉพาะความพิการ ส านักงานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และส่งต่อ
ด้านอาชีพ  ตามศักยภาพและความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล ซึ่งส่งต่อผู้เรียนได้จ านวน 
16 คนตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100   

2. คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
เพื่อให้ ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษา และตาม         

อัตลักษณ์ท่ีก าหนดไว้ คือ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  2) ซื่อสัตย์สุจริต  3) มีวินับ  4) ใฝ่เรียนรู้         
5) อยู่อย่างพอเพียง  6) มุ่งมั่นในการท างาน  7) รักความเป็นไทย  8) มีจิตสาธรณะ  โดยจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความหลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม
คุณธรรม กิจกรรมทัศนศึกษา  กิจกรรมส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้เรียน และ กิจกรรมเสริม
ทักษะ  

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาด้านการร่างกาย แข็งแรง มีสุขภาวะท่ีดี โดยจัดให้
ผู้เรียนได้รับประทานอาหารท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการจัดกิจกรรมตรวจ
สุขภาพให้กับผู้เรียน โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในการดูแลส่ง เสริม
สุขภาพอนามัยของผู้เรียน ตรวจวัดช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการ
ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคในระดับต่าง ๆ 
และกิจกรรมกระบือบ าบัด เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถและกล้าแสดงออก เกิดประสบการณ์ 
มีทักษะและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ มีการปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น ให้
ผู้เรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณ แสดงความรักและความกตัญญูท่ีมีต่อบิดา มารดา 
ครู ผ่านกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู จัดกิจกรรมวันส าคัญทางชาติ เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงถึงการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญตามประเพณีและพุทธศาสนา เช่น กิจกรรมวันเข้าพรรษา วันสงกรานต์ วันลอยกระทง ส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้ เ ด็กมีความซื่ อสัตย์ สุจริต ไม่ เอาส่ิงของของผู้อื่น                    
มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ 
ดนตรีให้ผู้เรียนได้วาดภาพ ระบายสี ร้องเล่นเต้นร า เพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส           
ให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนและผู้อื่นท้ังในและนอก
ห้องเรียน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักและมีส่วนร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ผ่านกิจกรรมเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเรียนรู้เรียนวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น การละเล่นไทย การแต่งกายด้วยชุด
ผ้าไทย เสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนมีลักษะนิสัยรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม รักความสะอาด 
และมีความสามารถในการด ารงชีวิตได้เต็มศักยภาพ โดยภาพรวมผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เป็นไปตามท่ีสถานศึกษาก าหนด จ านวนผู้เรียน 111 คน มีผลการพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ดังนี้ 

1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด คิดเป็นร้อยละ 97.3 
2)  มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน        

คิดเป็นร้อยละ 99.10 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน 

1) มีพัฒนาตามศักยภาพของของแต่ละบุคคล ท่ีแสดงออกถึงความรู้  
ความสามารถ ทักษะตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล      
หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะบุคคล 

 
ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 98.20) 

2) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่
การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล    

ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 100) 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 97.30) 

2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพของผู้เรียน  
แต่ละบุคคล 

ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 99.10) 

ภาพรวม 98.65 
 

  สรุปผลการด าเนินงาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับ : ยอดเยี่ยม 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  มีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 98.65 โดยมีผลพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลท่ี
แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล คิดเป็น
ร้อยละ 98.20  
  ผู้เรียนท่ีต้ังเป้าหมายในการส่งต่อจ านวน 16 คน ได้รับการส่งต่อ ดังนี้ ผู้เรียนมีความ
พร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น จ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.25  ส่งต่อผู้เรียนเข้าสู่การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นหรือการอาชีพ จ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 62.50 และ ส่งต่อเพื่อการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล จ านวน     
1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25   
  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 97.30 
  ผู้เรียนแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล คิดเป็นร้อยละ 99.10 
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  จุดเด่น 
  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาโดยใช้หลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ระยะแรกเริ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี พุทธศักราช 2563 (ฉบับร่าง)  และได้รับ
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เช่น กิจกรรมบ าบัด กายภาพบ าบัด 
ธาราบ าบัด กระบือบ าบัด และพัฒนาการพูดผ่านการฟั ง อย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และมีผลการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออน์ไลน์ ท่ีมุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะท่ีเหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์
ปัจจุบัน 
  2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้เรียน ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
สุขภาพท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง ตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

การด าเนินงาน 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น         
4 กลุ่มงาน ได้แก่ 1) กลุ่มบริหารงานวิชาการ  2) กลุ่มบริหารงานบุคคล  3) กลุ่มบริหารแผนงานและ
งบประมาณ  4) กลุ่มบริหารท่ัวไป ในการบริหารงานตามโครงสร้าง ผู้บริหารยึดหลักการบริหารงาน
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยเน้นการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการ PDCA ใช้หลัก
ประชาธิปไตยในการระดมความคิดเห็น และหลักธรรมภิบาลเพื่อวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ    
น าระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการบริหารจัดการ เริ่มจากการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา
ชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน บทบาทหน้าท่ีของศูนย์การศึกษาพิเศษ น ามาก าหนดเป็น
มาตรฐานการศึกษา ประกาศใช้มาตรฐานเมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 จ านวน 3 มาตรฐาน บุคลากร
น ามาตรฐานและค่าเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน 
  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) โดยการมีส่วน
ร่วมของครู บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันวิเคราะห์สภาพขององค์กรในปัจจุบัน (SWOT 
Analysis) เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก (CPEST) สภาพแวดล้อมภายใน (2S 4M) และร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาออกมาเป็นวิสัยทัศน์ว่า “ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี เป็นศูนย์ให้บริการคน
พิการตามมาตรฐานบุคลากรท่ีมีคุณภาพในการพัฒนาคนพิการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน”          
ก าหนดพันธกิจ ไว้ 4 ประการ คือ  1) ส่งเสริมสนับสนุน ให้บริการคนพิการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา  2) พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน  3) พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ  4) ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือทุกภาคส่วนให้
มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการทุกด้าน  และก าหนดเป้าหมายไว้ 4 ประการ             ท่ี
มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 
  บริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ สร้างผู้น าระดับหัวหน้า
ฝ่ายเพื่อช่วยบริหารจัดการงานตามโครงสร้างการบริหารงาน 4 กลุ่มงาน ให้แต่ละฝ่ายบริหารงาน    
น าระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการบริหารจัดการงานตามภาระงานของตนเอง โดยทุกกลุ่ม
บริหารงาน จะจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับงาน เมื่องานท่ีด าเนินการมีปัญหาจะแก้ไข
โดยการจัดท าโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา มีการด าเนินงานตามปฏิทินท่ีแต่ละงานก าหนดไว้                  
มีการนิเทศก ากับติดตามการด าเนินงานโดยคณะกรรมการ และมีการประชุมน าผลการด าเนินงาน   
มาวางแผนพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นทุกกลุ่มบริหารงานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
จัดท าสารสนเทศงาน และมีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานแต่ละ
กลุ่มงานอย่างเป็นระบบ 
  พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ           
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้หลักสูตรปฐมวัยส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม    
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี พุทธศักราช 2563 (ฉบับร่าง) รวมถึงการให้บริการฟื้นฟู
สมรรถภาพตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เช่น กิจกรรมบ าบัด กายภาพบ าบัด กระบือบ าบัด 
และพัฒนาการพูด ผ่านการฟั ง  โดยครู ผู้ สอนไ ด้ จัดกิ จกรรมการ เรียนรู้ ท่ี สอดคล้องกับ               
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หลักสูตรสถานศึกษา จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอนรายบุคคล (IIP) 
พร้อมท้ังปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีสอดคล้องกับสภาพของผู้เรียน มีการนิเทศ ติดตาม 
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ประเมินความพร้อมของผู้เรียนเข้าสู่ช่วงเช่ือมต่อหรือการส่งต่อเข้า
สู่การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้า
รับการอบรมพัฒนาความรู้ในการด้านการสอนคนพิการ เพื่อน ามาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการเต็ม
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  มีการจัดอบรมหลักสูตร ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพ มีโครงการธรรมมะพัฒนาจิตใจ เพื่อปลูกฝังให้บุคลกร   
มีความเมตตาและอดทนต่อการเอาใจใส่ดูแลผู้เรียน การจัดการเรียน การสอน การปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ี  ส่งเสริมให้ครูจัดระบบการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงท่ี
จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน มีการประสานงานร่วมกับผู้ปกครองและทีมสหวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน จัดให้มีการขยายผลความรู้ จากการไปประชุมสัมมนา การประชุม ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
และบุคลากรโดยเปิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อให้ครูได้แลกเปล่ียน
ประสบการณ์และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน
ตามความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน และใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน 
  ปรับปรุง พัฒนาอาคาร สถานท่ี สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบสภาพแวดล้อม
ให้น่าอยู่และมีความปลอดภัยต่อผู้เรียนท่ีมารับบริการ เช่น มีทางลาด จัดสภาพห้องเรียนท่ีสอดคล้อง
กับศักยภาพของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดี มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม สะอาด 
ร่มรื่น ถูกสุขอนามัยท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ภายในศูนย์ ประกอบด้วย      
ห้องสมุด ศาลาศรัทธาโสภิต สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง  Learning Corner แปลงเกษตรสาธิต        
เครื่องออกก าลังกายประเภทต่าง ๆ  มีการจัดท าสมุดบันทึกการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ และสรุปข้อมูลการ
เข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมี
จัดให้ครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าท่ีเวรยาม ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา มีการอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติในสถานศึกษา จัดป้ายเตือน
การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าตามจุดต่างๆ  ส่งเสริมงานสุขอนามัย และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน     
จึงได้จัดท าระบบสารสนเทศ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ตามโครงสร้าง 4 กลุ่มบริหารงาน มีการบันทึก
ข้อมูลผู้เรียน บุคลากร ในระบบ SET เป็นปัจจุบัน มีการบันทึกแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP)    ในโปรแกรม IEP Online มีการเผยแพร่ข้อมูลทาง Social Media และเว็บไซต์ท่ีเป็นปัจจุบัน
ท าให้มีข้อมูลท่ีหลากหลาย เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ แก่สาธารณะ  มีการจัดท า
สารสนเทศแผนท่ีบ้านนักเรียน (Google Site) เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้เรียนอย่างเป็นระเบียบและสะดวก             
ต่อการใช้งาน  
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ยอดเยี่ยม 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีปลอดภัย เอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

ภาพรวม ยอดเยี่ยม 
 
  สรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานที่ 2 
  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ : ยอดเยี่ยม 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติตามบริบทและความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น โดยก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างรอบด้าน ครอบคลุม         
การบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ    
ตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนด วิเคราะห์ความต้องการ ก าหนดกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีสอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบการบริหารงาน โดยกระจายอ านาจการบริหารงาน 
ออกเป็น 4 ฝ่าย ท้ังด้านบริหารวิชาการ บริหารแผนงานและงบประมาณ บริหารบุงานคคล และ
บริหารท่ัวไป ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจและร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยให้มีการควบคุม ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน คุณภาพ
การศึกษา ของสถานศึกษา มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้านท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างสมดุล โดยจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายบูรณาการผ่านการเล่นและ
กิจกรรมท่ีเป็นประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัสท้ังห้าเหมาะสมกับวัย และความแตกต่างระหว่าง
บุคคล สอดคล้องตามหลักสูตรของสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ น ากระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมแลกเปล่ียนหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้พัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ จัดและปรับสภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ความปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ จัดให้มีส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาท่ี
จ าเป็นต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บข้อมูลของ
สถานศึกษาอย่างรอบด้าน เพื่อช่วยให้สะดวกในการน ามาใช้การวางแผนการบริหารจัดการ           
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และสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 
  จุดเด่น 
  1) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ              
มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ชัดเจน  
  2) มีการกระจายอ านาจมอบหมายงานตามหน้าท่ีรับผิดชอบตามโครงสร้าง         
การบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี อย่างชัดเจนและเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของบุคลากร  
  3) มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี           
ให้สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา นโยบายของหน่วยงาน       
ต้นสังกัด 
  4) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง           
มีคุณภาพโดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน  
อย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 
  5) มีการจัดท าสารสนเทศแผนท่ีบ้านนักเรียน (Google Site) เพื่อรวบรวมข้อมูล
ผู้เรียนอย่างเป็นระเบียบและสะดวกต่อการใช้งาน 
 
  จุดที่ควรพัฒนา 
  1) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเช่ียวชาญในวิชาชีพเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความสามารถของแต่ละบุคคล โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

การด าเนินงาน 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตร
ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
พุทธศักราช 2563 (ฉบับร่าง) และด าเนินการตามกระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
(Early Intervention; EI) ดังนี้ 

1) การเก็บรวบรวมข้อมูล  เก็บรวบรวมข้อมูลท่ัวไปของเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์ และตัดสินใจในการวางแผนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 

2) การคัดกรองประเภทความพิการ  เป็นวิธีการคัดกรองเด็กหรือบุคคลท่ีมีความ
บกพร่องแยกจากเด็กท่ัวไป จัดเป็นการค้นหาเบื้องต้นว่ามีความผิดปกติ หรือมีอัตราเส่ียงสูงต่อการมี
ความผิดปกติ การคัดกรองเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จุดมุ่งหมายในการคัดกรองประเภทความ
พิการเป็นการช่วยค้นหาเด็กท่ีควรจะได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 

3) การประเมินความสามารถพื้นฐาน  เป็นการประเมินให้ทราบถึงพัฒนาการด้าน
ต่างๆ ของผู้เรียนเพื่อค้นหาจุดเด่น จุดด้อย โดยเปรียบเทียบกับพัฒนาการตามวัยของเด็กท่ัวไป ซึ่งจะ
เป็นข้อมูลในการวางแผนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
พิเศษและพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน  

 4 )  จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized Education 
Program; IEP) เป็นการก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาท่ีผู้เกี่ยวข้องทุกคนควรตระหนัก รับผิดชอบ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษา รวมท้ังมีแนวทาง ในการจัดหา หรือ
จัดบริการเสริมได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียน ตลอดจนก าหนด
เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล  

5) ให้บริการทางการศึกษา  เป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
โดยต้องค านึงถึงระดับความสามารถพื้นฐานและข้อจ ากัดของผู้เรียนแต่ละบุคคล                และ
พัฒนาการ 4 ด้าน คือ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านจิตใจ อารมณ์ พัฒนาการด้านสังคม 
พัฒนาการด้านสติปัญญา และความสามารถทักษะพื้นฐาน 6 ทักษะ  

6) ประเมินความก้าวหน้า มีการจดบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
ซึ่งอาจจะได้จากการสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ การเขียนบันทึกเกี่ยวกับตัวเด็ก แฟ้มผลงานเด็ก 
การใช้แบบประเมินผลพัฒนาการ การท าสังคมมิติ การใช้แบบทดสอบโดยครูการศึกษาพิเศษ          
ครูผู้รับผิดชอบ นักวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้อง อาจมีการประชุมเพื่อสรุปความก้าวหน้าของเด็กแต่ละคน 
ตลอดจนมีการรายงานความก้าวหน้าโดยมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล 
และร่วมตัดสินใจในการทบทวนและปรับแผนให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
พิเศษของผู้เรียนเป็นเฉพาะบุคคล ซึ่งมีการประเมินเพื่อทบทวนและปรับแผนอย่างน้อยภาคเรียน     
ละ 1 ครั้ง 

 
 
7) การส่งต่อ  เป็นการประสานงานระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษกับหน่วยงานอื่น ๆ  
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ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับบริการท่ีเหมาะสม โดยมีรูปแบบการส่งต่อ ดังนี้ 
  7.1 ส่งต่อภายใน เป็นการส่งต่อภายในศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด

สิงห์บุรี เพื่อให้ผู้เรียนได้รับบริการท่ีเหมาะสมตามพัฒนาการ เช่น การส่งต่อระหว่างห้องเรียน การส่ง
ต่อแต่ละระดับการจัดการศึกษา การส่งต่อศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ เป็นต้น  

  7.2 ส่งต่อภายนอก  เป็นการส่งต่อยังองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ 
บริการท่ีเหมาะสมตามพัฒนาการ 1) ด้านการศึกษา เป็นการส่งต่อเพื่อให้ผู้เรียน

ได้รับบริการด้านการศึกษาท่ีสูงขึ้น เช่นโรงเรียนเรียนรวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือส่งต่อเพื่อความ
เหมาะสมตามพัฒนาการ เช่น การส่งต่อระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษ  การส่งต่อไปโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการ  2) ด้านสังคม เป็นการส่งต่อเพื่อให้ผู้เรียนได้รับบริการตามความต้องการจ าเป็นของแต่ละ
บุคคล ให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม เช่น สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ         
3) ด้านอาชีพ เป็นการส่งต่อเพื่อเตรียมความพร้อมหรือฝึกอาชีพส าหรับผู้เรียน ให้สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
  ปีการศึกษา 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี จัดการเรียนการสอน 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) มีผู้เรียนจ านวนท้ังส้ิน 111 คน
จัดการเรียนการสอนโดยใช้การสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม การวิจัยควบคู่
กับการเรียนรู้จากประสบการณ์และลงมือปฏิบัติจริง เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหา   
โดยจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการใช้เทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับ
ผู้เรียนแต่ละคน เช่น เทคนิค 3R’s  เทคนิคการสาธิต และเทคนิคกระตุ้นเตือน เป็นต้น  เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน และน า
ผลมาพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยครูร้อยละ 100 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
  มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ โดยมีการจัดกิจกรรมในทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน ให้ผู้เรียนท่ีมีความพร้อมได้ฝึก
ปฏิบัติจริงในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน เช่น การแปรงฟัน อาบน้ า สระผม ล้างมือ    
เป็นต้น  และบูรณาการกับกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดให้กับผู้เรียน ท้ังการรับประทานอาหาร การปฏิบัติ
ตามกติกาของสังคม การเข้าแถวตามล าดับ ฝึกการคิดแก้ปัญหาง่ายๆ ซึ่งล้วนเป็นประสบการณ์ท่ี
ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ซึ่งครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 95 
  ครูจัดท าและใช้ส่ือ และนวัตกรรมท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรส าหรับ
เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
พุทธศักราช 2563 (ฉบับร่าง) ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน  มีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความยืดหยุ่น สนองความต้องการของผู้เรียน       ครูมี
การผลิตส่ือท่ีสอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ภาคเรียนละ 1 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 
100 และจัดให้มีการประกวดส่ือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตส่ือของครูและบุคลากร ท้ัง
ในระดับสถานศึกษาและระดับเครือข่าย  รวมถึงการให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวก    ส่ือ บริการ 
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษากับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษในจังหวัดสิงห์บุรีด้วย 
  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดห้องเรียนท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ มีการปรับสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน มุมกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสม สวยงาม    
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น่าเรียน น่าอยู่ น่าสนใจ สะอาด ปลอดภัย บริหารจัดการช้ันเรียนโดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก         
จัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับเด็ก เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีมุมเรียนรู้ภายในห้องเรียนเพื่อ
ช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู้     
ใฝ่เรียน และสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดจนสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยให้แก่
ผู้เรียน ร้อยละ 90 
  มีการตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าพัฒนาการของผู้เรียนตามศักยภาพ   
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการประเมินคุณภาพของผู้เรียน พิจารณาองค์ประกอบร่วมกัน   
3 ด้าน คือ ทักษะการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตร
ก าหนด โดยผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกองค์ประกอบ โดยมีขั้นตอน การด าเนินการดังนี้ 1) การ
ประเมินก่อนการให้บริการ  2) การประเมินระหว่างการให้บริการ รวมท้ัง การทบทวน ปรับปรุง
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การทบทวน ปรับปรุงอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ ง                    
3) การประเมินหลังการให้บริการ การประเมินเป้าหมายระยะยาว 1 ปี ตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล เพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ ประเมินจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมโดยคิดค่าร้อยละจากจ านวน
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีผ่านเทียบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท้ังหมดแล้วน าไปเทียบร้อยละ
เพื่อให้ระดับคุณภาพ และพัฒนาผู้เรียนต่อไป คิดเป็นร้อยละ 100 
  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ โดยจัดท าและน าข้อมูลท่ีได้รับจากการเรียนการสอน และจากการสะท้อนกลับของผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้อง ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ   
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ จัดท าสมุดส่ือสารผู้ปกครอง การประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผน เพื่อร่วมปรึกษาหารือพิจารณาแนวทางการด าเนินงาน การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง มีการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบและช้ีแจงข้อตกลง ข้อปฏิบัติ
ต่าง ๆ ของผู้เรียนร่วมกัน และรายงานผลพัฒนาผู้เรียนให้แก่ผู้ปกครองรับทราบ จัดท าสมุดบันทึก
รายงานผลพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อส่งผลสะท้อนกลับให้กับผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูล จัดท าบันทึก
หลังสอน และมีการปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน
แต่ละคน  การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยครูแบ่งกลุ่มเพื่อระดมประสบการณ์ 
ความรู้และแนวทางด าเนินการพัฒนา โดยเลือกประเด็นท่ีจะแก้ไขปัญหา ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาและน าไปสู่การปฏิบัติในช้ันเรียน สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ ร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น เสนอแนะปรับปรุงแก้ ไขปัญหา ท่ีเกิดจากการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้              
ภายในช้ันเรียน เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาชีพในการประยุกต์ใช้กับผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
  ครูผู้สอนมีการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีพบในการจัดการเรียน      
การสอน หรือเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง โดยครูผู้สอนท่ีจัดท าวิจัยในช้ันเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
  มีคณะกรรมการ นิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย รอง
ผู้อ านวยการ และหัวหน้ากลุ่มงานท้ัง 4 กลุ่มงาน  โดยครูผู้สอนทุกคนต้องได้รับการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คนละ 1 ครั้ง/ภาคเรียน มีการแจ้งผลการนิเทศเพื่อให้ครู
น าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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3.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล 

ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 100) 

3.2 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 95) 

3.3 ใช้ส่ือเทคโนโลยี ส่ือภูมิปัญญาท้องถิ่น สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 100) 

3.4 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 90) 

3.5 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 100) 

3.6 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 100) 

3.7 มีการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอน ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 100) 

ภาพรวม ยอดเยี่ยม 
 
  สรุปผลการด าเนินงาน มาตรฐานที่ 3 
  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ : ยอดเยี่ยม 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าหวัดสิงห์บุรี  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามท่ีระบุไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวัน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง โดยผู้เรียนได้รับการฝึกให้มีทักษะ และการแสดงความคิดเห็นตามศักยภาพและประเภท
ของความพิการ 
  มีการใช้เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด   
ทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน
จากส่ือท่ีหลากหลาย มีการบริหารจัดการผู้เรียนเชิงบวกเน้นให้ผู้เรียนสนใจเรียนรู้ สอดแทรกความมี
ระเบียบวินัย โดยสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล            
ท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ปกครอง เพื่อน า
ผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
  จุดเด่น 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563    
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดสิงห์บุรี 
 

 

  1) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมตามพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน       
ใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย เช่น เทคนิค 3R’s  เทคนิคการสาธิต และเทคนิคกระตุ้นเตือน      
เน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการปฏิบัติจริง โดยใช้กิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ท้ังในการ 
สอนทักษะพื้นฐานและในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่าง ๆ  
  2) มีการตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าพัฒนาการของผู้เรียนตามศักยภาพ   
อย่างเป็นระบบ และมีคณะกรรมการ นิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ครูมีการ 
ปรับปรุง/พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 
  จุดที่ควรพัฒนา 
  1) พัฒนาการผลิตส่ือ เทคโนโลยี และการติดต่อส่ือสารในช่องทางท่ีหลากหลาย 
ทันสมัย และเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการรับรู้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563    
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ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2563    
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

ภาพรวม ยอดเยี่ยม 

 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563    
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แนวทางการพัฒนา 

 
เพื่อพัฒนาคุณภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ให้สูงขึ้น            

จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้ 
 

1. แนวทางการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ท่ีมุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียน

ให้มีทักษะท่ีเหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์
ปัจจุบัน 

 1.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้เรียน ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง ตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
   

2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการ 
2.1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเช่ียวชาญในวิชาชีพเพื่อให้สอดคล้องกับ

ความสามารถของแต่ละบุคคล โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 
3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

  3.1 พัฒนาการผลิตส่ือ เทคโนโลยี และการติดต่อส่ือสารในช่องทางท่ีหลากหลาย 
ทันสมัย และเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการรับรู้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563    
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดสิงห์บุรี 
 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก  ก ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  เรื่อง การใช้มาตรฐาน
การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

ภาคผนวก ข ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  เรื่อง การก าหนดค่า
เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

ภาคผนวก ค ค าส่ัง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการงานประกันคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

ภาคผนวก ง สรุปภาพรวมผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2563 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563    
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดสิงห์บุรี 
 

 

 

 
 

            ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

 
                

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยท่ีมีประกาศให้ใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ และจัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประกอบกับการก าหนดภารกิจของศูนย์การศึกษาพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส 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 มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท และมาตรา 48  
ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อเป็นการรองรับการประกันคุณภาณภายนอก  

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี       
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึงขอประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี   
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจั งหวัดสิงห์บุรี      
ให้ก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
     
 
 

(นายวรทัศน์  รุ่งเรือง) 
 ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

 



9 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563    
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดสิงห์บุรี 
 

 

มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

เร่ือง การให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2563 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) มีพัฒนาตามศักยภาพของของแต่ละบุคคล ท่ีแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะบุคคล 
  2) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับท่ี
สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล    
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
3.2 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
3.3 ใช้ส่ือเทคโนโลยี ส่ือภูมิปัญญาท้องถิ่น สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 3.4 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.5 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.6 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
3.7 มีการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอน 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563    
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดสิงห์บุรี 
 

 

 
 

            ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 

เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยท่ีมีประกาศให้ใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ และจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบกับการ
ก าหนดภารกิจของศูนย์การศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑     
ท่ีระบุให้มีการจัดการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ต้ังแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจน
ตลอดชีวิตโดยค านึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลท่ัวไป และจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากรและชุมชน 

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 และให้ถือ
ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน         
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อเป็นการรองรับการประกันคุณภาณภายนอก  

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี      
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
     
 
 

(นายวรทัศน์  รุ่งเรือง) 
 ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563    
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ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา แนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 

เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย       
ปีการศึกษา 

2563 
มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน 
      1) มพีัฒนาตามศักยภาพของของแต่ละบุคคล ท่ีแสดงออก
ถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
บุคคล 
     2) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อหรือการส่ง
ต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล    

ระดับยอดเย่ียม 
(ร้อยละ 85) 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
     2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพ
ของผู้เรียน  แต่ละบุคคล 

ระดับยอดเย่ียม 
(ร้อยละ 85) 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร

และการจัดการ 
 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ระดับยอดเย่ียม 
(ร้อยละ 85) 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีปลอดภัย เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานการศึกษา ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย       
ปีการศึกษา 

2563 
มาตรฐานที่ 3 

กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

 

3.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล 

ระดับยอดเย่ียม 
(ร้อยละ 100) 

3.2 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ระดับยอดเย่ียม 
(ร้อยละ 85) 

3.3 ใช้ส่ือเทคโนโลยี ส่ือภูมิปัญญาท้องถิ่น สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ระดับยอดเย่ียม 
(ร้อยละ 85) 

3.4 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับยอดเย่ียม 
(ร้อยละ 85) 

3.5 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ระดับยอดเย่ียม 
(ร้อยละ 100) 

3.6 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ระดับยอดเย่ียม 
(ร้อยละ 100) 

3.7 มีการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอน ระดับยอดเย่ียม 
(ร้อยละ 100) 

สรุปภาพรวม ระดับยอดเยี่ยม 
 
 
ระดับคะแนน  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ แปลผลคุณภาพ 
80.00 – 100 5 ยอดเยี่ยม 

70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
60.00 – 69.99 3 ดี 
50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 

0 - 49.99 1 ก าลังพัฒนา 
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/2.คณะกรรมการ… 
 

 
 
 

ค าสั่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
ท่ี 287 / ๒๕๖3 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะท างานด าเนินการงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

……………………………………………………………….. 
 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง     
คือมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
การศึกษาโดยมาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  ก าหนด
นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่ การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอีกท้ัง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัด  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  ๒๕๖3  ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 
   1) นายวรทัศน์  รุ่งเรือง ประธาน 
   2) นางสาวศิลาพันธ์  คันธานุรักษ์ กรรมการ 
   3) นางพัทธวรรณ  รุ่งเรือง กรรมการ 
   4) นายนพธนะ ขาวนิลรัตน์ กรรมการ 
   5) นางยุภาวดี  เทศไทย กรรมการ 
   6) นางสาวธนัชพร  แพงไตร กรรมการ 
   7) นางอัจรินทร์  ค าด้วง กรรมการ 
   8) นางขวัญเนตร  ลพพึ่งชู เลขานุการ 
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/มาตรฐานท่ี 3… 
 

- 2 – 
 

 2. คณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐาน 
   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ประกอบด้วย 

1) นางสาวธนัชพร  แพงไตร  หัวหน้าคณะท างาน 
2) นางสาวนุชรินทร์  อินต๊ะการ คณะท างาน 
3) ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอัมพา ปาลวัฒน์ คณะท างาน 
4) นางสาวชนนิกานต์  เช้ือปั้น คณะท างาน 
5) นางสาวหทัยรัตน์  โกจินอก คณะท างาน 
6) นางสาวสราลี  รุ่งเรือง คณะท างาน 
7) นางสาวสุกัญญา  อินทร์วงษ์ คณะท างาน 
8) นางสาวนพวรรณ  โภควัฒน์ คณะท างาน 
9) นางสาวนาฎอนงค์  สักทองหลาง คณะท างาน 
10) นางวรรณนภา เหลืองสีนาค คณะท างาน 
11) ว่าท่ีร้อยตรีหญิงยุพารัตน์  อุสิศ คณะท างาน  
12) นายสิริชัย จัตุรัส คณะท างาน 

  
       มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ประกอบด้วย 

1) นางสาวศิลาพันธ์  คันธานุรักษ์ หัวหน้าคณะท างาน 
2) นางยุภาวดี  เทศไทย คณะท างาน 
3) นาวสาวศิริวรรณ  พงศ์นิยมธรรม คณะท างาน 
4) นางอัจฉรินทร์  ค าด้วง คณะท างาน 
5) นางสาวปัณณพร  กาญจนจูฑะ คณะท างาน 
6) นางขวัญเนตร  ลพพึ่งชู คณะท างาน 
7) นางสาวสุชานันท์  ป้อมบุญมี คณะท างาน 
8) นายวิษรุศ  แก้วสวิง คณะท างาน 
9) นายศุภฤกษ ์เกาะทอง คณะท างาน 
10) นางรัษฎา  บุญมี คณะท างาน 
11) นางวาริน  เทียนศรี คณะท างาน 
12) นางสาวมาริษา  เมืองขวา คณะท างาน 
13) ว่าท่ีร้อยตรีอมรเทพ  เหล่ือมอุไร คณะท างาน 
14) นายพิษณุ  เพ่ืองจันทร์ คณะท างาน 
15) นายขวัญชัย  ม่วงอ่ า คณะท างาน 
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- 3 – 
 

   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 
1) นางพัทธวรรณ  รุ่งเรือง หัวหน้าคณะท างาน 
2) นางภควรรณ  ขันตี คณะท างาน 
3) นายนพธนะ  ขาวนิลรัตน์ คณะท างาน 
4) นางสาวเดือนนภา  เป้ียสินธุ คณะท างาน 
5) นายวิศวะ รุ่งเรือง คณะท างาน 
6) นางสาวศุพรรณษา  กองจ าปี คณะท างาน 
7) นางสาวผ่องพรรณ  คณาฤทธิ์ คณะท างาน 
8) นางสาวอรุณศรี  รุ่งปานใจ คณะท างาน 
9) นางสาวอทิกา  สร้อยระย้า คณะท างาน 
10) นางสาวณิชกานต์  แจ่มใส คณะท างาน 
11) นางสาวอรวรรณ  แก้วสวิง คณะท างาน 
12) นายศรานนท์  ธรรมสนธิเจริญ คณะท างาน 
13) นายจตุพร  บุญเลิศ คณะท างาน 
14) นายศิริชัย  บุญมี คณะท างาน 
15) นางเฉลา  ผินใหม่ คณะท างาน 
16) นางสาวอัญชลี  รัศมี คณะท างาน 

                                                      
  โดยใหค้ณะกรรมด าเนินงานในแต่ละมาตรฐาน มีหน้าที่ 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  ๒๕๖3   ให้สอดคล้องตามค าอธิบายและประเด็นการพิจารณาระดับคุณภาพของแต่ละมาตรฐานท่ี
รับผิดชอบในเอกสาร “แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน   

๕. ออกแบบและจัดท าเครื่องมือท่ีใช้เก็บข้อมูล  ในมาตรฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี ท่ีรับผิดชอบ 
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๖. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สิงห์บุรี (ประเมินตนเอง) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖3  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  

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

 
       ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบและเกิดผลดีต่อทางราชการ 

 
                                ส่ัง ณ วันท่ี  12  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 

 
 

                              (นายวรทัศน์  รุ่งเรือง) 
                                 ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
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เอกสารอ้างอิง 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี มีการพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล ( IIP) ปีละ 2 ครั้ง โดยแบ่งเป็นภาคเรียนท่ี 1 และ           
ภาคเรียนท่ี 2 มีการประเมินความสามารถพื้นฐาน ก่อนและหลังการให้บริการพัฒนาการผู้เรียนตามแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบคุคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) สรุปดังนี้ 
 

จ านวนนักเรียนทั้งหมด
ที่จัดท าแผน IEP 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
จ านวน

นักเรียนที่มี
พัฒนาการ 

เฉลี่ย 

คิดเป็นร้อยละ 
(เฉพาะคนที่

ผ่าน) 
ระดับ 4-5 

สรุประดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

111 

ร้อยละ 90 ข้ึนไป 108 97.3 

98.2 5 ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 80.00-89.99 1 0.9 

ร้อยละ 70.00-79.99 0 0 

ร้อยละ 60.00-69.99 1 0.9 

ต่ ากว่าร้อยละ 60 1 0.9 

 
จากตาราง พบว่า พัฒนาการผู้เรียนเป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของศูนย์การศึกษา

พิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี คิดเป็นร้อยละ 98.2  สรุประดับคุณภาพ 5   แปลคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

 
 

109

1 1 1

แผนภูมิวงกลมแสดงจ านวนผูเ้รยีน จ าแนกตามระดบั
คุณภาพ

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา

สรุปผลการพัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2563 

รวม 111 คน 
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ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคลท่ีแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยมีผล
การพัฒนาต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 - ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดอย่าง
ต่อเนื่อง ดังตาราง 
 
 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ค่าเป้าหมาย 80 80 80 
ผลการพัฒนา (ร้อยละ) 85.82 86.32 98.20 
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85.82 86.32

98.2

แผนภูมิแสดงผลการพัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

ค่าเป้าหมาย ผลการพัฒนา

ผลการพัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
ประจ าปีการศึกษา 2561 – 2563 
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ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี มีการเตรียมความพร้อมระหว่างครูและผู้ปกครอง ในการ
ต้ังเป้าหมายกับผู้เรียนให้ได้รับการส่งต่อท้ังภายในและภายนอก เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและการศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น รวมไปถึงการอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมดที่ต้ัง

เป้าหมายส่งต่อ 
(คน) 

ประเภทการส่งต่อ 

จ านวน
ผูเ้รียนที่

สามารถส่ง
ต่อได้ (คน) 

เฉลี่ย 
คิดเป็น
ร้อยละ  

รวม 
(ร้อยละ) 

16 

ภายใน 
- ศูนย์การเรียนเฉพาะความ

พิการ 
10 62.50 62.50 

100 

ภายนอก 
- โรงเรียนเรียนรวม 
- โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
- อื่นๆ 

 
1 
1 
2 
1 
 

1 

 
6.25 
6.25 

12.50 
6.25 

 
6.25 

37.50 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

สรุปจ านวนผู้เรียนที่ได้รับการส่งต่อภายในและภายนอก 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2563 

10

1

1

2

1
1

แผนภูมิวงกลม แสดงจ านวนผู้เรียน ที่ได้รับการส่งต่อภายในและภายนอก

ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ

โรงเรียนเรียนรวม

โรงเรียนเฉพาะความพิการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย

อ่ืนๆ
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เอกสารอ้างอิง 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นประจ า      
ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีการสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เมื่อจบภาคเรียนท่ี 1                
และภาคเรียนท่ี 2 สรุปได้ดังนี้ 
 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

จ านวนนักเรียนที่มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามระดับ

คุณภาพ 

เฉลี่ย 

คิดเป็นร้อยละ 
(เฉพาะคนที่

ผ่าน) 
ระดับ ดี-ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพ 

111 

ดีเย่ียม 60 54.1 

97.3 ดีเย่ียม 

ดีมาก 33 29.7 

ดี 15 13.5 

พอใช้ 1 0.9 

ปรับปรุง 2 1.8 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2563 

60 คน

33 คน

15 คน

1 คน 2 คน

แผนภูมิวงกลม แสดงจ านวนผู้เรียน จ าแนกตามเกณฑ์ระดับคุณภาพ

ดีเย่ียม

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง
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ตารางสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ประเภทความพิการ ระดับคุณภาพ แปลความหมาย 

1 นาย ธนพล บุญเลิศ บกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ 5 ดีเย่ียม 
2 นาย ธนวัฒน์ รุ่งเรือง บกพร่องทางการเรียนรู้ 5 ดีเย่ียม 
3 นาย ธนา  กลมปั่น พิการซ้อน 5 ดีเย่ียม 
4 นางสาว ประภากร คงเลิศ พิการซ้อน 5 ดีเย่ียม 
5 เด็กชาย ชนกนันท์ พรหมชาติ ออทิสติก 5 ดีเย่ียม 
6 นางสาว สิริชาฌา ชุมทอง บกพร่องทางสติปัญญา 5 ดีเย่ียม 
7 เด็กชาย ภาคิน แก้วส าราญ บกพร่องทางร่างกายฯ 4 ดีมาก 
8 นาย ธ ารงศักด์ิ รังมูล บกพร่องทางสติปัญญา 5 ดีเย่ียม 
9 นาย ฐิติกร ฤทธิ์เดชฐิ บกพร่องทางสติปัญญา 4 ดีมาก 
10 เด็กชาย อนุพงศ ์ มาดี ออทิสติก 4 ดีมาก 
11 เด็กชาย พัชรพล สนธิ์อยู่ พิการซ้อน 3 ดี 
12 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ เขียวสะอาด บกพร่องทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 5 ดีเย่ียม 
13 เด็กชาย กิตตินันท์ ชมภูพิษย์ บกพร่องทางสติปัญญา 4 ดีมาก 
14 เด็กหญิง สุพรรณษา เณรน้อย พิการซ้อน 4 ดีมาก 
15 เด็กหญิง พรลภัส โนนโพธิ์ บกพร่องทางการเรียนรู้ 4 ดีมาก 
16 เด็กหญิง ตะวันฉาย ป้องกัน พิการซ้อน 4 ดีมาก 
17 เด็กหญิง อินทิรา   ประสมพงษ์ บกพร่องทางร่างกายฯ 5 ดีเย่ียม 
18 เด็กหญิง มนต์นภา มะลี บกพร่องทางพฤติกรรม 5 ดีเย่ียม 
19 เด็กหญิง ชนิสรา จินดาวัฒน์ ออทิสติก 3 ดี 
20 เด็กหญิง วิชญาดา ทองเเดง บกพร่องทางสติปัญญา 3 ดี 
21 เด็กหญิง กชกร พันอยู่ พิการซ้อน 5 ดีเย่ียม 
22 เด็กชาย ธนภัทร สุขมูล บกพร่องทางสติปัญญา  5 ดีเย่ียม 
23 เด็กหญิง ธนัชชา ซ่อนกลิ่น บกพร่องทางสติปัญญา 5 ดีเย่ียม 
24 นาย พันกร ศิริถาวรชัย พิการซ้อน 5 ดีเย่ียม 
25 เด็กชาย ภูธเนศ ช้างคนม ี ออทิสติก 4 ดีมาก 
26 เด็กชาย วัชวิศว ์ ซ่อนกลิ่น บกพร่องทางร่างกายฯ 5 ดีเย่ียม 
27 เด็กชาย กิตติพัฒน์ ตรัสงาม บกพร่องทางร่างกายฯ 5 ดีเย่ียม 
28 เด็กชาย ธนดล ผิวเหลือง ออทิสติก 4 ดีมาก 
29 เด็กชาย กฤชนนท์ อดทน พิการซ้อน 3 ดี 
30 เด็กหญิง จุฑารัตน์ กลิ่นน้อย บกพร่องทางร่างกายฯ 3 ดี 
31 เด็กชาย ธีรเมท มะลิฬาพันธ์ุ พิการซ้อน 4 ดีมาก 
32 นางสาว วันวิษา วัฒนาธร พิการซ้อน 4 ดีมาก 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ประเภทความพิการ ระดับคุณภาพ แปลความหมาย 
33 เด็กหญิง อรอนงค์ จิตร์สนอง     พิการซ้อน 4 ดีมาก 
34 นาย สมิทธิพงษ์ ชื่นอุรา ออทิสติก 5 ดีเย่ียม 
35 เด็กชาย ชวนินทร์ โกสุมา บกพร่องทางพฤติกรรม 5 ดีเย่ียม 
36 เด็กชาย วรินทร พรคณาปราาชญ ์ บกพร่องทางการเรียนรู้ 5 ดีเย่ียม 
37 นาย สุวิจักษ์ ไม้เลี้ยง บกพร่องทางร่างกายฯ 5 ดีเย่ียม 
38 เด็กชาย สุทธิพัฒน์ บุญเลิศ บกพร่องทางสติปัญญา 5 ดีเย่ียม 
39 เด็กชาย ศักภพน์ สุขค ามา พิการซ้อน 5 ดีเย่ียม 
40 นาย จักรพันธ์ พ่วงกัน บกพร่องทางสติปัญญา 5 ดีเย่ียม 
41 นาย พีรพล วิเชียร บกพร่องทางการเห็น 4 ดีมาก 
42 เด็กชาย ชวัลวิทย์  โตสกุลวิทย์ บกพร่องทางสติปัญญา 5 ดีเย่ียม 
43 เด็กหญิง พาณ ี ทองอินทร์ พิการซ้อน 4 ดีมาก 
44 เด็กชาย พุฒิสรรค์ พิลาวัลย์ บกพร่องทางสติปัญญา 4 ดีมาก 
45 เด็กชาย นทิกานต์ ปานคง พิการซ้อน 4 ดีมาก 
46 เด็กชาย วรเมธ มีจิตร บกพร่องทางสติปัญญา 4 ดีมาก 
47 เด็กหญิง ณัฐชยา คุณมารินทร์ พิการซ้อน 4 ดีมาก 
48 เด็กชาย น าพล แววเพ็ชร์ พิการซ้อน 4 ดีมาก 
49 นางสาว กมลทิพย์   อินทร์จักร์ พิการซ้อน 3 ดี 
50 นางสาว สุพัสชา   พูลเอ่ียม พิการซ้อน 4 ดีมาก 
51 นาย ศุภกร   มีเอนก บกพร่องทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 3 ดี 
52 เด็กชาย ชนพัฒน์ สกุลณ ี บกพร่องทางพฤติกรรม 4 ดีมาก 
53 เด็กชาย วรัญญู ทองก้อน พิการซ้อน 4 ดีมาก 
54 เด็กหญิง จิราพร ชูวงษ์ พิการซ้อน 3 ดี 
55 เด็กหญิง สุภัทรนิภา สุขคง ออทิสติก 3 ดี 
56 นางสาว ปิยะฉัตร เพียรกิจ พิการซ้อน 4 ดีมาก 
57 เด็กชาย ขจรศักด์ิ   ทองพานิช บกพร่องทางร่างกายฯ 4 ดีมาก 
58 นาย ภูมิพัฒน ์ มณีชัย ออทิสติก 3 ดี 
59 เด็กชาย ณฐศร ดีอยู่ ออทิสติก 4 ดีมาก 
60 เด็กหญิง พิชามญชุ์ พลอยนัด ออทิสติก 4 ดีมาก 
61 เด็กชาย อิทธิเชษฐ์ ศรีบุญเรือง บกพร่องทางร่างกายฯ 5 ดีเย่ียม 
62 นาย ณัฐภูมิ จีนเต๊ียะ พิการซ้อน 4 ดีมาก 
63 เด็กชาย มณสิการ   ศรีสุขพันธ์ บกพร่องทางสติปัญญา 4 ดีมาก 
64 เด็กชาย สุรกิจ เหลืองาม บกพร่องทางสติปัญญา 4 ดีมาก 
65 เด็กชาย กฤติน ผลเกิด ออทิสติก 5 ดีเย่ียม 
66 เด็กชาย นพคุณ พวงบุญ ออทิสติก 3 ดี 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ประเภทความพิการ ระดับคุณภาพ แปลความหมาย 

67 เด็กชาย ณัฐภัทร   มานพ บกพร่องทางสติปัญญา 5 ดีเย่ียม 
68 นางสาว น้องฟ้า   ท้าวทุมมา บกพร่องทางสติปัญญา 5 ดีเย่ียม 
69 นาย ธนเดช เมาวิรัตน์ ออทิสติก 5 ดีเย่ียม 
70 เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ อินทร์ชูพง พิการซ้อน 5 ดีเย่ียม 

71 เด็กหญิง พิชชากร   พุทเผือก พิการซ้อน 3 ดี 

72 เด็กหญิง นันทิกานต์ บางผึ้ง บกพร่องทางสติปัญญา 5 ดีเย่ียม 

73 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ แสงทอง พิการซ้อน 5 ดีเย่ียม 

74 นาย พีระพงศ์ พรพิศ บกพร่องทางร่างกายฯ 5 ดีเย่ียม 

75 นางสาว อันชรี ศรีไพร บกพร่องทางสติปัญญา 5 ดีเย่ียม 

76 เด็กชาย ณัฐวุฒ ิ ยอดเสือ บกพร่องทางสติปัญญา 4 ดีมาก 

77 เด็กหญิง กรกนก ศิริพฤกษ์ บกพร่องทางสติปัญญา 5 ดีเย่ียม 

78 เด็กชาย วงศธร ดีเหลือ พิการซ้อน 5 ดีเย่ียม 

79 เด็กชาย พงศกร มาตรง พิการซ้อน 3 ดี 

80 เด็กหญิง สุรภา คุ้มสบาย พิการซ้อน 3 ดี 

81 นาย ณัฐพล ไม้เลี้ยง พิการซ้อน 4 ดีมาก 

82 นาย ธนกร จันโนทัย พิการซ้อน 5 ดีเย่ียม 

83 นางสาว นภาพร ยืนยง บกพร่องทางการเห็น 4 ดีมาก 

84 เด็กชาย สิิริวัฒน์ แก้วประไพ บกพร่องทางสติปัญญา 2 พอใช ้

85 เด็กหญิง อุบลวรรณ เพ็งอ่ิม พิการซ้อน 1 ปรับปรุง 

86 เด็กหญิง ธนาทิพย์ ภู่ปรางค์ บกพร่องทางร่างกายฯ 1 ปรับปรุง 

87 นาย พิทยา หวลห้อย พิการซ้อน 5 ดีเย่ียม 

88 นาย สถาพร ขจรกลิ่น บกพร่องทางสติปัญญา 5 ดีเย่ียม 

89 เด็กชาย พิชยพล ชุ่มชื่นดี พิการซ้อน 3 ดี 

90 เด็กหญิง พิมพ์วิภา ดวงสินธุ ์ พิการซ้อน 4 ดีมาก 

91 เด็กชาย นพรัตน์ เงินย่ิง พิการซ้อน 5 ดีเย่ียม 

92 เด็กหญิง ณัฐกานต์ ชีสังวรณ ์ บกพร่องทางร่างกายฯ 5 ดีเย่ียม 

93 เด็กหญิง แสงทอง เกษิงาม พิการซ้อน 5 ดีเย่ียม 

94 เด็กชาย   พงศกร เพ็ชรด้วง พิการซ้อน 5 ดีเย่ียม 

๙5 เด็กหญิง จุฑามาศ ทับทอง บกพร่องทางสติปัญญา 5 ดีเย่ียม 

๙6 เด็กหญิง ฉัตรกมล เกตุทอง บกพร่องทางสติปัญญา 5 ดีเย่ียม 

๙7 เด็กชาย    ภวิล ภักดีสุข บกพร่องทางสติปัญญา 5         ดีเย่ียม 

๙8 นาย ธนพล พวงศิลป ์ ออทิสติก 5         ดีเย่ียม 

99 เด็กชาย ศิลปกร ทรงศิลป ์ ออทิสติก 5         ดีเย่ียม 

100 เด็กชาย ธนวัฒน์  แก่นพรหมมา ออทิสติก 5         ดีเย่ียม 

101 เด็กหญิง ณัฐนันท ์ นันทวิสาร บกพร่องทางร่างกายฯ 5         ดีเย่ียม 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ประเภทความพิการ ระดับคุณภาพ แปลความหมาย 

102 เด็กหญิง อารียา บริบาล พิการซ้อน  5         ดีเย่ียม 

103 นางสาว ธมลวรรณ นิยมพงษ์ บกพร่องทางสติปัญญา 5         ดีเย่ียม 

104 เด็กหญิง พัชราภรณ์ ม่วงเขียว บกพร่องทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 5         ดีเย่ียม 

105 เด็กชาย ธีรเมธ  ศิริภาพ บกพร่องทางสติปัญญา 5         ดีเย่ียม 

106 เด็กชาย ปิยะ  นิตอานันต์ พิการซ้อน 5         ดีเย่ียม 

107 เด็กชาย จักพันธ ์ สังข์ทอง พิการซ้อน 5         ดีเย่ียม 

108 เด็กชาย วรวรรธน์ ถาวร พิการซ้อน 5         ดีเย่ียม 

109 เด็กชาย วรวิช ทองนพเก้า ออทิสติก 5         ดีเย่ียม 

110 เด็กชาย ยินดี บุ้งทอง พิการซ้อน 5         ดีเย่ียม 

111 เด็กชาย ปัณณวิชญ ์ คงงาม บกพร่องทางสติปัญญา 5         ดีเย่ียม 

สรุปจ านวนผู้เรียนที่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงคต้ั์งแต่ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป   108       คน 
คิดเป็นร้อยละ        97.3   แปลคุณภาพ      ดีเยี่ยม  
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เอกสารอ้างอิง 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ กิจกรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและความเป็นไทย ให้กับผู้เรียนทุกคน และมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อท่ี 7            
คือ รักความเป็นไทย มีผลการประเมินสรุปดังตาราง 
 

รักความเป็นไทย 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

จ านวนนักเรียนที่มี
ผลการประเมิน 

ตามระดับคุณภาพ 

เฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

คิดเป็นร้อยละ 
(เฉพาะคนที่

ผ่าน) 
ระดับ ดี-ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพ 

111 

ดีเย่ียม 61 54.95 

99.10 ดีเยี่ยม 

ดีมาก 36 32.43 

ดี 13 11.71 

พอใช้ 1 0.90 

ปรับปรุง 0 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน ปีการศึกษา 2563 

61 คน
36 คน

13 คน
1 คน

แผนภูมิวงกลม แสดงจ านวนผู้เรียน จ าแนกตามเกณฑ์ระดับคุณภาพ

ดีเย่ียม

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง
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สรุปภาพรวมผลการประเมินความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน ปีการศึกษา 2563 

จ าแนกตามประเภทความพิการและระดับคุณภาพ 
 

ตาราง สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อท่ี 7 รักความเป็นไทย 

ประเภทความพิการ 
ระดับคุณภาพ 

รวม (คน) 
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

1. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น - 2 - - - 2 
2. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 1 - 2 - - 3 
3. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 19 7 2 - - 28 
4. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย 
หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ 

7 3 2 - - 12 

5. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ 2 1 - - - 3 
6. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพูด
และภาษา 

- - - - - - 

7. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรม 
หรืออารมณ์ 

2 2 - - - 4 

8. บุคคลออทิสติก 8 7 1 1 - 17 
9. บุคคลพิการซ้อน 22 14 6 - - 42 

รวม 61 36 13 1 - 111 
รวมจ านวนที่ผ่าน (ดี-ดีเยี่ยม) 110  

คิดเป็นร้อยละ 54.95 32.43 11.71 0.90 - 100 
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน (ดี-ดีเยี่ยม) 99.10  

 
  
  

ร้อยละ 54.95

ร้อยละ 32.43

ร้อยละ 11.71

ร้อยละ 0.90

แผนภูมิ สรุปผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ดีเย่ียม ดีมาก ดี พอใช้ ปรบัปรุง
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 จากตารางและแผนภูมิ แสดงสรุปผลการประเมิน ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย                 

ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ
ดีขึ้นไป จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 99.10 โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม จ านวน 61 คน     
คิดเป็นร้อยละ 54.95 ระดับดีมาก จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 32.43 และระดับดี จ านวน 13 คน     
คิดเป็นร้อยละ 11.71 ตามล าดับ 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  
 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  ได้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  โดยเป็นรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน             
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ท้ัง 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
  คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  ได้พิจารณา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ        
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีแล้ว  จึงมีความเห็นชอบในรายงานผลการประเมินตนเอง ฉบับนี้ทุกประการ 
 
 
 
                    (ลงช่ือ) 
       (จ่าสิบเอกอภิชีพ  ตันประดับสิงห์) 

      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
            ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
                9 มิถุนายน 2564
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คณะผูจ้ัดท า 
 

กรรมการที่ปรึกษา 
 นายวรทัศน์  รุ่งเรือง           ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
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