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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self – Assessment Report : SAR)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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คำนำ
รายงานการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา ( Self – Assessment Report : SAR ) ฉบั บ นี้
เป็นการสรุปการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนให้เห็นภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้น
ตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบของรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๓ ส่วน
ได้แก่
บทสรุปสำหรับผู้ปริหาร
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ภาคผนวก
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้ดำเนินงานตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและหรือระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงประกาศใช้ และ
กำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานของสถานศึกษาตามบริบท โดยผู้บริห ารและผู้เกี่ยวข้อง
ดำเนินการและรับผิดชอบร่วมกัน
2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ที่สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความสำเร็จ
อย่างชัดเจนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
4. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ และ
วิธีการที่เหมาะสม
5. ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
และนำผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
6. จั ด ทำรายงานผลการประเมิ น ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา นำเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานต้นสังกัด
7. พั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้ ม ี ค ุ ณ ภาพโดยพิ จ ารณาจากรายงานผลการประเมิ น ตนเอง ( SelfAssessment Report : SAR) และตามคาแนะนาของสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาหรื อ สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
1.1 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
1.2 หลักฐานสนับสนุน เห็นได้จาก ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลอย่างเป็นระบบเป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ทุกคน ผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผู้เรียนในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิ บัติจริงตามศักยภาพของผู้เรียน ด้วย
เทคนิค วิธีการ และใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive
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Technology) สื่อ เทคโนโลยี บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามความต้องการจำเป็น
พิเศษของผู้เรียนแต่ละบุคคล ผู้เรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการ
สอน ร่วมกับชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง และผู้เรียนได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อและการส่งต่อ ทุกคน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
ไทยและประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ตามศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึ กษา 25602564 ประกอบกับมีแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2561 ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนางาน
ของตนเอง อย่างมีร ะบบและมีป ระสิทธิภ าพ มีข้อมูล สารสนเทศที่เป็นปัจจุบันอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ มีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก ที่มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี มีการประชุมและรับฟังความคิดเห็นของการจัดการศึกษาของศูนย์ฯ โดยให้ชุมชน
และท้องถิ่นมีส่ว นร่วมในการเสนอแนะและให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน มีรายงานการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2561
มีคู่มือกลุ่มบริหารงาน และนิเทศติดตามกลุ่มบริหารงาน อย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการดำเนิน งานของศูน ย์การศึกษาพิเศษ รวมถึงอำนวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์พัฒนาครู และการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนตาม
ศักยภาพและต้องการจำเป็นพิเศษ
1.3 แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
- ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัวที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ
- ส่ ง เสริ ม ให้ ผ ู ้ เ รี ย นได้ เ ข้ า สู ่ บ ริ ก ารช่ ว งเชื ่ อ มต่ อ ( Transitional Services) หรื อ การส่ ง ต่ อ
(Referral) ในระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลสูง
กว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษา
กำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุร ักษ์ว ัฒ นธรรมและประเพณี รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ล ะบุคคลสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
- วางแผนการดำเนินงานอย่างรอบครอบ ครอบคลุมถึงการกำหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุง
เปลี่ย นแปลง การแก้ป ัญหาที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติงาน ดำเนินการตามแผนโดยมีโครงสร้างรองรับ
การดำเนินการอย่างชัดเจน มีการประเมินแผนตามโครงสร้างที่รองรับ ประเมินขั้นตอนการดำเนินงาน
และการประเมินผลของการดำเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้ รวมถึงการนำผลการประเมินมาพัฒนาแผน
เป็นการนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ควร ปรับปรุงหรือพัฒนา
การดำเนินการให้เหมาะสมสำหรับการดำเนินการในปีต่อไป
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- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนให้มากขึ้น เพื่อนำมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับความต้องการจำเป็น
พิเศษเฉพาะบุคคล
- ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาร่วมกันใน
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นเต็มตามศักยภาพโดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล
- ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรใช้ เ ทคโนโลยี เพื ่ อ พั ฒ นาการจั ดการเรีย นการสอน
บูรณาการการจัดกิจกรรมที่ทันต่อยุคสมัย และให้เหมาะสมกับนักเรียน

นายวรทัศน์ รุ่งเรือง
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ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
ด้วยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓ มีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรม
สามัญศึก ษาดำเนิน การจัด ตั้ ง ศู น ย์ก ารศึก ษาพิ เ ศษประจำจั งหวั ด เพื่อการจั ด การศึ กษาในลั ก ษณะ
ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการ ให้การสนับสนุนในด้านการเรียน
การสอน การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ การให้บ ริการ และความช่ว ยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ตลอดจนการจัดครูเดินสอนแก่คนพิการ และสถานศึกษา ได้ประกาศอนุมัติจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เป็นสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
การเริ่มก่อตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการประสานจาก นายจงกล บัว
เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ซึ่งรับผิดชอบดูแลในการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยนายมงคลธร บัวประทุม ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ขอให้
โรงเรียนในสังกัด กรมสามัญศึกษา เตรียมสถานที่ทำการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด (ชั่วคราว)
โดยได้รับความสนับสนุนจาก นายคมสัน ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี (พ.ศ.๒๕๔๓) ให้
ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ โรงเรียนอินทร์บุรี จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่ (ภายใน) โรงเรียนอินทร์บุรี
ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี โดยใช้สถานที่ทำการและการบริการผู้พิการ ซึ่งได้ขยายการให้บริการ
เพิ่มขึ้นจึงได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่เพิ่ มเติม จากนายปราโมทย์ วุฒิวิชญานันท์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอินทร์บุรี (พ.ศ.๒๕๔๔)
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จังหวัดสิงห์บุรี ได้ประสบอุทกภัยทำให้ศูนย์ฯ ไม่ส ะดวกในการให้บริการ
ช่วยเหลือผู้พิการ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ทำการ ตั้งอยู่ (ภายใน) โรงเรียนสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ
อำเภอเมื อ ง โดยใช้ ส ถานที่ ท ำการของสำนั ก งานสามัญ ศึ ก ษาจัง หวัด สิ ง ห์ บุ ร ีเ ป็ นการชั ่ว คราว และ
ขณะเดียวกัน ได้รับความอนุเคราะห์ จากผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี (นายมงคลธร บัวประ
ทุม) ดำเนินการประสานขอใช้สถานที่ อาคารศึกษาธิการจังหวัดหลังเดิมซึ่ง เป็นอาคารไม้ยกพื้นสูง ๑ ชั้น
เป็นสถานที่ทำการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี (นายวรทัศน์ รุ่งเรือง) ได้
ประสานขอใช้ที่ราชพัสดุภายในเขตจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อดำเนินการจัดตั้งเป็นสถานที่ทำการ โดยความ
ร่วมมือจาก ธนารักษ์จังหวัดสิงห์บุรี (ร.ต.เฉวียง จินาพันธ์) และผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
(นายมงคลธร บัวประทุม) ได้ดำเนินการเจรจาทางสำนักงานประมงน้ำจืดจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อขอความ
อนุเคราะห์พื้นที่ที่ได้ครอบครองและไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน ๔๓ ไร่เศษ คืนให้กับทางธนารักษ์จังหวัด
สิงห์บุรี โดยทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ จำนวน ๘ ไร่ ๒ งาน ๑๐ ตารางวา จาก
แปลงดังกล่าวข้างต้น จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๔๙ ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีได้อนุญาตให้ศูนย์ฯใช้ที่ราช
พัสดุแปลงข้างต้น เป็นสถานที่ก่อสร้างที่ทำการ จนมีการพัฒนาให้บริการแก่คนพิการของจังหวัดสิงห์บุรี
จนถึงปัจจุบัน

รายงานประจำปี ๒
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ ๕๕/๑ หมู่ ๔ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง
จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ โดยมี นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดสิงห์บุรี
แผนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจังหวัดสิงห์บุรี

รายงานประจำปี ๓
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

2. ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ชื่อ – สกุล นายวรทัศน์ รุ่งเรือง
โทรศัพท์ ๐๙๕-๑๖๕๔๑๑๖
e-mail - catsing@Gmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท สาขา รัฐศาสตร์
ดำรงตำแหน่งที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑๗ ปี ๖ เดือน

3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์ให้บริการคนพิการตามมาตรฐาน บุคลากรมีคุณภาพในการพัฒนาคนพิการโดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
พันธกิจ
๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการคนพิการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
๒. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
๓. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ
๔. ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการทุก
ด้าน
เป้าประสงค์
๑. คนพิการได้รับบริการช่วยเหลือฟื้นฟู ระยะแรกเริ่ม เตรียมความพร้อมอย่างมีคุณภาพ
๒. บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษมีคุณภาพในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ
๓. ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเครือข่ายที่เข้มแข็ง
๔. ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

รายงานประจำปี ๔
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ผู้เรียนสะอาด มีพัฒนาการดี
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
บรรยากาศร่มรื่น เน้นคุณธรรม

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคนพิการทุกประเภทให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพของคนพิการเป็นรายบุคคล
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดทำหลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และส่งเสริม
ทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกับสังคม
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒ นาศูน ย์การศึกษาพิเศษให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และศูนย์การให้บริการที่
หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ ๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

รายงานประจำปี ๕
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

4. โครงสร้างการบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
คณะอนุกรรมการส่งเสริม
การจัดการศึกษาสาหรับคน
พิการจังหวัดสิงหบุรี

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารแผนงานและ
งบประมาณ

กลุ่มบริหารงานทัวไป

กลุ่มบริหารงานบุคคล

๑. งานแผนป ิบัติการและสารสนเทศ
๒. งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
(EI) และเตรียมความพร้อม
๓. งานบริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว
๔. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ
เรียนร่วม การจัดการศึกษาในห้อง
เรียนคู่ขนาน
๕. งานส่งเสริม สนับสนุนการ ื้น ู
สมรรถภาพคนพิการ โดยครอบครัว
และชุมชน
๖. งานทะเบียนนักเรียน
. งานวัดผลและประเมินผล
๘. งานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
๙. งานประกันคุณภาพการศึกษา
๑๐. งานบริการสิ่งอานวยความ
สะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
๑๑. งานพัฒนาและ ึกอบรมผู้ดูแล
คนพิการบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๒. งานให้คำปรึกษา แนะแนว และ
ส่งต่อ
๑๓. งานจัดการศึกษาสาหรับเด็ก
เจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
๑๓. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล

. งานแผนป ิบัติการและสารสนเทศ
๒. งานแผนงานและจัดตั้ง
งบประมาณ
๓. งานศูนยข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ
๔. งานการเงิน
๕. งานบัญชี
๖. งานพัสดุและสินทรัพย
. งานควบคุมภายใน
๘. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล

๑. งานแผนป ิบัติการและ
สารสนเทศ
๒. งานอาคารสถานที่
๓. งานรักษาความปลอดภัย
๔. งานยานพาหนะ
๕. งานสัมพันธชุมชน เครือข่าย และ
วิเทศสัมพันธ
๖. งานประชาสัมพันธและเผยแพร่
. งานอนามัยและโภชนาการ
๘. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๙. งานโสตทัศนูปกรณ
๑๐. งานกิจกรรมนักเรียน
๑๑. งานระดมทุนและทรัพยากร
๑๒. งานธุรการและสารบรรณ
๑๓. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล

๑. งานแผนป ิบัติการและ
สารสนเทศ
๒. งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
๓. งานทะเบียนประวัติบุคลากร
๔. งานพัฒนาครูและบุคลากร
๕. งานสวัสดิการครูและบุคลากร
๖. งานวินัยและรักษาวินัย
. งานพิจารณาความดีความชอบ
๘. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ
๙. งานมาตรฐานวิชาชีพและวิทย
ฐานะ
๑๐. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล

รายงานประจำปี ๖
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

5. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ที่

รายการ

ควรมี

มี

ขาด

เกิน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (มาตรฐาน)
อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (แบบประหยัด)
ห้องน้ำ – ห้องส้วม (บุคคลพิการ)
บ้านพักครู ๘ หน่วย
ป้ายชื่อ
เสาธง
โรงอาบน้ำเพื่อบุคคลพิการ
โรงหุงต้มเพื่อบุคคลพิการ
อาคารพยาบาล
โรงรถ
บ้านพักผู้บริหาร
โรงอาหารเพื่อคนพิการ
อาคารเอนกประสงค์

๓
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๒
๔
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๓
๑
๑

๓

๒
๒
๒
-

๑
-

6. หลักสูตรสถานศึกษา
การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ตามหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม
ศูน ย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๙ จำเป็นต้องคำนึงถึง
โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

ทักษะการเรียนรู้
กลุ่มทักษะพื้นฐาน
- ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่
- ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
- ทักษะการช่วยเหลือตนเองใน

กลุ่มทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจำเป็นอื่นๆ
- ทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น
- ทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
- ทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

ชีวิตประจำวัน
หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
- ทักษะการรับรูแ้ ละแสดงออกทางภาษา - ทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็กออทิสติก
- ทักษะทางสังคม
- ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียม
ความพร้อมทางวิชาการ

รายงานประจำปี ๗
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขนิสัยที่ดี
๒. กล้ามเนือ้ มัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรงและใช้ได้อย่าง
สัมพันธ์กัน
๓. ร่าเริง แจ่มใส มีความสุขและมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อนื่
๔. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินยั ในตนเองและมีความรับผิดชอบ
๕. ช่วยเหลือตนเองได้เต็มศักยภาพ
๖. สนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว

ิจ

มพัฒ

้เ ี

๗. เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผูอ้ ื่นได้
๘. สื่อสารด้วยภาษาหรือวิธีการอืน่ ได้
๙. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เต็ม
ศักยภาพ
๑๐. มีความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวันได้เต็ม
ศักยภาพ
๑๑. มีความสามารถในการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ได้อย่าง
เหมาะสม

๑) กิจกรรมนันทนาการ ๒) กิจกรรมคุณธรรม ๓) กิจกรรมทัศนศึกษา
๔) กิจกรรมสื่อ เทคโนโลยีสำหรับผูเ้ รียน ๕) กิจกรรมเสริมทักษะ

7. สารสนเทศด้านผู้เรียน
7.๑ จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑๐๕ คน
หมายเหตุ จำนวนนักเรียนหมายถึง นักเรียนพิการที่รับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ, รับบริการที่บ้าน
และรับบริการในหน่วยบริการ
7.๒ จำนวนนักเรียนจำแนกตามประเภทความพิการ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ประเภทความพิการ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูด
และภาษา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม
และอารมณ์
บุคคลออทิสติก
บุคคลพิการซ้อน
รวม

จำนวน/คน

จำนวน/คน

จำนวน/คน

(รับบริการใน
ศูนย์ฯ)

(รับบริการที่
บ้าน)

(รับบริการที่
หน่วยบริการ)

ช

ญ

1
2

1
1

1

รวม

ช

ญ

2
3

1
1
5

1
1
5

-

1

8

-

-

-

-

-

4
1

รวม

รวม

รวม ๓
กลุม่

ช

ญ

2
2
10

1
8

11

1
19

2
5
32

5

13

3

2

5

19

-

-

-

2

-

2

2

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

1

-

1

1

2
9

6
1
4

1
7
23

8
20

1
15
43

7
6
28

7
21

7
13
49

14
29
๑๐๕

หมายเหตุ นักเรียนจำแนกตามประเภทความพิการ หมายถึง นักเรียนพิการที่รับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ , รับ
บริการที่บ้าน , รับบริการที่หน่วยบริการ

รายงานประจำปี ๘
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

7.๓ จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๐๕ คน จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ
จำนวน/คน
ที่
กลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ
ชาย
หญิง
๑ นักเรียนพิการรับบริการในศูนย์
9
4
๒ นักเรียนพิการรับบริการที่บ้าน
23
20
๓ นักเรียนที่เรียนในหน่วยบริการ
28
21
๔ นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเรียนรวมที่มารับบริการที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
รวม

ที่
๑
๒
๓

7.๔ จำนวนนักเรียนและสถานศึกษา ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษให้บริการ
จำนวนนักเรียน/
รวม/
คน
รายการ
คน
ชาย
หญิง
ห้องเรียนเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
ห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก
1
3
4
โรงเรียนจัดการเรียนรวม
535 144 679

รวม/คน
13
43
49
-

จำนวนโรงเรียนที่
ให้บริการ

1
55
หมายเหตุ ใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่นักเรียนของศูนย์ ที่ศูนย์ไปให้บริการในปีการศึกษานั้น ๆ ( ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ – ๓๐
เมษายน ๒๕๖๒)

7.๕ จำนวนนักเรียนที่ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาตามระบบคูปองการศึกษา
ที่
สังกัด
จำนวนคน
จำนวนบาท
๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
784
1,568,000
๒ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
24
48,000
๓ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
10
20,000
ตามอัธยาศัย
รวม
768
1,536,000
7.๖ จำนวนผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีเข้าถึง และได้รับบริการสิ่ง
อำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่ว ยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามระบบคูปองการศึ ก ษา
จำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 100
7.๗ จำนวนผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อ หรือ
การส่งต่อ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81

รายงานประจำปี ๙
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

7.๘ อัตราส่วนครู : นักเรียน =

๑ : ๔

หมายเหตุ นับเฉพาะครูที่ให้บริการนักเรียนที่รับบริการในศูนย์และที่บ้าน ต่อ จำนวนนักเรียนทั้งหมด ( เศษปัดทิ้ง ใช้
เกณฑ์ ๑ : ๔ )

สรุป อัตราส่วนครู : นักเรียน  ต่ำกว่าตามเกณฑ์
 เป็นไปตามเกณฑ์ (๑ : ๔)
 สูงกว่าตามเกณฑ์
7.๙ จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และนันทนาการ ๑๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐
7.๑๐ จำนวนหน่วยบริการ ที่ดำเนินการในจังหวัด ๕ หน่วย ได้แก่
1) หน่วยบริการอินทร์บุรี
2) หน่วยบริการพรหมบุรี
3) หน่วยบริการบางระจัน
4) หน่วยบริการท่าช้าง
5) หน่วยบริการค่ายบางระจัน

8. ข้อมูลครูและบุคลากรปีการศึกษา ๒๕๖๑
8.๑ จำนวนบุคลากร
บุคลากร

จำนวน

ผู้บริหาร

1

ข้าราชการ

16

พนักงานราชการ

7

ครูอัตราจ้าง

2

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

15

เจ้าหน้าที่ธุรการ

1

จ้างเหมาบริการ/ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

3

รวม

45

รายงานประจำปี ๑๐
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

8.๒ วุฒิการศึกษาของบุคลากร

ต่ำกว่า
ตำแหน่ง

ชาย หญิง

ปริญญาตรี

(คน) (คน)

(คน)

ปริญ
ญาตรี

สูงกว่าปริญญา
ตรี
(คน)

(คน)

ป.6 ม.3. ม.6 ป.ว.ช. ป.ว.ส

ป.โท

ป.เอก

๑. ผู้อำนวยการ

๑

-

-

-

-

-

-

-

๑

-

2. ข้าราชการ

3

13

-

-

-

-

-

12

๔

-

3. พนักงานราชการ

1

6

-

-

-

-

-

7

-

-

4. ครูอัตราจ้าง

-

2

-

-

-

-

-

2

-

-

5. เจ้าหน้าที่ธุรการ

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

6. พี่เลี้ยงเด็กพิการ

4

11

-

-

5

1

3

6

-

-

7. จ้างเหมาบริการ/
ผู้ปฏิบัติงานให้
ราชการ

1

2

1

1

1

-

-

-

-

-

รวม

10

35

รวมจำนวน

45

12

28

5

รายงานประจำปี ๑๑
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

ส่วนที่ ๒
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยใช้
เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพตามประเด็นการพิจารณาใน “แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวั ย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกรอบกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ปรากฏผลการประเมิน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
วิธีดำเนินการพัฒนา
1. กำหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะ
แรกเริ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๙ โดยมีกระบวนการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน การคัดกรองประเภท
ความพิการ การประเมินความสามารถพื้นฐาน การจัดทำแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวและ
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การให้บริการด้วยการ จัดกิจรรมที่เหมาะสมในการส่งเสริม การประเมิน
ความก้าวหน้า การนิเทศและส่งต่อ
2. แบ่งพื้นที่การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อม ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดสิงห์บุรี ให้บริการฟื้นฟูเตรียมความพร้อมที่บ้านและหน่วยบริการประจำอำเภอ โดยแบ่งการ
ให้บริการเป็นเขตอำเภอในจังหวัดสิงห์บุรี ทั้งหมด 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสิงห์ บุรี อำเภอบางระจัน
อำเภอท่าช้าง อำเภอพรหมบุรี อำเภออินทร์บุรีและอำเภอค่ายบางระจัน
3. เก็บรวบรวม แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลปีการศึกษา ๒๕๖๑ และจัดทำเอกสารผู้เรียนปี
การศึกษา ๒๕๖๑
4. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมคุณธรรม กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสำหรับผู้เรียน กิจกรรมเสริมทักษะ และกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน จำนวน 11 ข้อ
6. ผู้เรียนได้รับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
7. จัดทำโครงการต่าง ๆไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑
8. จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรและครบถ้วน

รายงานประจำปี ๑๒
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

9. ผู้เรียนได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อและส่งต่อ อย่างเหมาะสม โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ
9.1 ) ช่วงเชื่อมต่อภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และหน่วยบริการทั้ง 5
หน่วยบริการ ได้แก่ หน่วยบริการบางระจัน หน่วยบริการท่าช้าง หน่วยบริการพรหมบุรี หน่วยบริการอินทร์
บุรี และหน่วยบริการค่ายบางระจัน
9.2) การส่งต่อภายนอก ได้แก่ โรงเรียนเรียนรวม โรงเรียนเฉพาะความพิการ
ผลการพัฒนา
1. ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว โดยใช้
1.1) หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559 ประกอบด้วย ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะ
การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา ทักษะทางสังคม ทักษะทาง
สติปัญญาหรือเตรียมความพร้อมทางวิชาการ และทักษะจำเป็นพิเศษ
1.2) หลักสูตรการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี พุทธศักราช 2559 ประกอบด้วย กลุ่มทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน กลุ่มทักษะ
วิชาการเพื่อ การดำรงชีวิต กลุ่มทักษะส่วนบุคคลและสังคม และกลุ่มทักษะการทำงานและอาชีพ ผ่าน
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ร้อยละ 97.86 อยู่ในระดับ 5 แปลคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2. ผู้เรียนได้รับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียน
3. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. ผู้เรียนได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อและส่งต่อ อย่างเหมาะสม
5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 71.43 อยู่ในระดับ 3 แปลคุณภาพ ดี
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมให้มีมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและค้นคว้าหาเทคนิคการสอนใหม่
นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. ส่งเสริมด้านการพัฒนาทางด้านสุขภาพ อนามัย และการออกกำลังกายควบคู่ไปกับการจัดการ
เรียนรู้
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน
4. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
5. มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยการทำงานร่วมกับนักสหวิชาชีพที่หลากหลาย ได้แก่ ครูการศึกษา
พิเศษ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และผู้ปกครอง

รายงานประจำปี ๑๓
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ข้อมูลหลักฐานที่สนับสนุน
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน
๑) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่
ละบุ ค คล ที ่ แ สดงออกถึ ง ความรู้
ความสามารถ ทักษะตามที่ร ะบุไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ
แผนการให้ บ ริ ก ารช่ ว ยเหลื อ เฉพาะ
ครอบครัว
๒) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการ
ช่ ว งเชื ่ อ มต่ อ หรื อ การส่ ง ต่ อ เข้ า สู่
การศึ ก ษาในระดั บ ที ่ ส ู ง ขึ ้ น หรื อ การ
อาชีพหรือการดำเนิน ชีว ิตในสังคมได้
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

๑.๒ คุ ณ ลั ก ษณะที ่ พ ึ ง ประสงค์ ข อง
ผู้เรียน
๑) มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษากำหนด ผู้เรียนมีพฤติกรรม
เป็ น ผู ้ ท ี ่ ม ี ค ุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
จิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด โดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน ดี
งาม

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทำ)
๑. ผู้เรียนได้รับบริการครบตามขั้นตอนการให้บริการ EI (
การรวบรวมข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน , การคัดกรองประเภท
ความพิการ,การประเมินความสามารถพื้นฐาน , IEP/IFSP/,
การจัดกิจกรรม,การประเมินความก้าวหน้า , การนิเทศ
ติดตามและส่งต่อ )
๒. สารสนเทศ ประกอบการประเมิน ได้แก่
๒.๑ แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
๒.๒ IEP/IFSP/เอกสารผู้เรียนรายบุคคล
๒.๓ แบบรายงานผลพัฒนาการผู้เรียนปีการศึกษา ๒๕๖1
๒.๔ แฟ้มสะสมผลงานผู้เรียน
๒.๕ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒.๖ แบบสอบถาม
๒.๗ แบบรายงานความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
๒.๘ โครงการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียม
ความพร้อมศูนย์ การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
๒.๙ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖1
๒.๑๐ แบบประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
๒.๑๑ แบบประเมินการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
๒.๑๒ แบบประเมินการปฏิบัติตนในสังคม
๒.๑๓ แบบประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์
สังคมและสติปัญญา
๒.๑๔ ภาพกิจกรรมต่าง ๆ
1. คู่มือการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน
2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปี
การศึกษา 2561
3. แบบรายงานผลพัฒนาการผู้เรียนปีการศึกษา 2561
4. แบบประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
5. แบบประเมินการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
6. แบบประเมินการปฏิบัติตนในสังคม

รายงานประจำปี ๑๔
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
๒) มี ค วามภู ม ิ ใ จในท้ อ งถิ ่ น และ
ความเป็นไทย ตามศักยภาพของผู้เรียน
แต่ละบุคคล ผู้เรียนแสดงออกถึงความ
ภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็ น ไทย มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณี รวมทั ้ ง ภู ม ิ ป ั ญ ญาไทยตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทำ)
ความภูมิใจในท้องถิ่นตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2561
- กิจกรรมสื่อและนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายนอก
2. ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสื่อและนวัตกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณี ตาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
1. โครงการคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้เรียน
- กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
- กิจกรรมวันลอยกระทง
2. การแต่งกายชุดไทย
3. กิจกรรมคุณธรรม
4. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์จังหวัด
สิงห์บุรี

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
วิธีการพัฒนา
๑. ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี มีวิสัยทัศน์ในการจัด การศึกษาสำหรับคน
พิการ บริหารจัดการสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ใช้หลักการกระจายอำนาจการบริหาร
จัดการตามโครงสร้างการบริหารงาน ๔ ฝ่าย มีการ ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ทั้ง ๘ บทบาทซึ่งประกอบด้วย
บทบาทที่ 1 จัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศู นย์บริการช่วยเหลือ ระยะแรกเริ่ม
(Early Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
อนุบาล โรงเรียนเรียนรวม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเฉพาะความพิการ และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
บทบาทที่ 2 พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคน พิการ
บทบาทที่ 3 จัดระบบและสนับสนุนการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized
Education Program : IEP)สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการและความ ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
สำหรับคนพิการ
บทบาทที่ 4 จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ (Transitional Service)
บทบาทที่ 5 ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยครอบครัวและชุมชน ด้วย กระบวนการ
ทางการศึกษา
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บทบาทที่ 6 เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับ คนพิการ
บทบาทที่ 7 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรวมและประสานงานการจัด การศึกษาสำหรับคน
พิการในจังหวัด
บทบาทที่ 8 ภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยทุกงานจะมีการ
วางแผนซึ่ งใช้ กระบวนการประชุม ปรึกษาหารื อ โดยนำข้อมูล ซึ่ ง ได้จากการวิเ คราะห์ สังเคราะห์
เปรียบเทียบ กับเกณฑ์ มาตรฐานต่างๆ นำมากำหนดแนว ทางการพัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเสนอ
ความคิดเห็น เพื่อดำเนินงาน กำหนด ผู้รับผิดชอบ กำหนดงบประมาณ กำหนดแผนการดำเนินงานโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม
๒. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ได้ใช้เทคนิค
การ ประชุมที่หลากหลายวิธีเช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุม กลุ่ม
เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ตามโครงสร้างการบริหารงาน ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหาร
แผนงานและงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป และกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานเพื่อ
เป็นแนวทางให้กับบุคลากร
๓. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี มีการบริหารและการจัดการด้านการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมโดยได้จัดตั้งหน่วยบริการประจำอำเภอ จำนวน ๖ อำเภอได้แก่ ๑)
หน่วยปริการประจำอำเภอ ค่ายบางระจัน ๒) หน่วยปริการประจำอำเภอ บางระจัน
๓) หน่วย
บริการประจำอำเภอ ท่าช้าง ๔) หน่วยบริการประจำอำเภอ พรหมบุรี ๕) หน่วยบริการประจำอำเภอ
อินทร์บุรี เพื่อให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมเด็กในแต่ละอำเภอได้อย่างทั่วถึง
4. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี บริหารจัดการการศึกษาสำหรับคนพิการให้บ รรลุ
เป้าหมายตามที่กำหนด ไว้ในแผนปฏิบัติการ ซึ่งปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีจำนวน ๒๐ โครงการ ๓๒ กิจกรรม
สรุปดังนี้ ๑.โครงการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดสิงห์บุรี (มี ๑๑ กิจกรรม คือ ๑.กิจกรรม ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อม
เด็กพิการภายในและภายนอกศูนย์ ๒.กิจกรรมวิชาการ : ฐานเสริมสร้างพัฒนาการ ๓.กิจกรรมนันทนาการ
: ศิลปะบำบัด/ดนตรีบำบัด/กีฬาบำบัด/เกมบำบัด ๔.กิจกรรมคุณธรรม : ธรรมะเพื่อพัฒนาผู้เรียน/การ
รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕.กิจกรรมสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้เรียน ๖.กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาศักยภาพผู้ พิการ ๗.กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำการให้บริการในการ
พัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ของคนพิการแก่ผู้เกี่ยวข้อง ๘.กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ๙.กิจกรรม
วิจัยในชั้นเรียน ๑๐.กิจกรรมจัดทำสื่อ/คู่มือการใช้สื่อ ๑๑.กิจกรรมนิเทศการสอน) /๒.โครงการพัฒนา
สมรรถภาพเด็กพิการโดยศู นย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี /๓.โครงการห้องเรียนคู่ขนาน /๔.
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี /๕.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม /๖.โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี (มี ๕ กิจกรรม คือ ๑.กิจกรรมห้องสมุดน่ารู้ ๒.กิจกรรมประกวด
สื่อ ๓.กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายนอก ๔.กิจกรรมสวนสมุนไพร ๕.กิจกรรมสื่อและนวัตกรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น) /๗.โครงการส่งเสริมผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม (มี ๙ กิจกรรม คือ
๑.กิจกรรมวันลอยกระทง ๒.กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๓.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ/วันปีใหม่ ๔.กิจกรรมวัน
มาฆบู ช า ๕.กิ จ กรรมวั น สงกรานต์ ๖.กิ จ กรรมวั น วิ ส าขบู ช า ๗.กิ จ กรรมวั น ไหว้ ค รู ๘.กิ จ กรรมวั น
อาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา ๙.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ) /๘.โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ตามนโยบายสนับสนุน
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ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา /๙.โครงการประชาสัมพันธ์ /๑๐.โครงการทำบุญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดสิงห์บุรี /๑๑.โครงการชุมชนสัมพันธ์ /๑๒.โครงการ ๕ ส /๑๓.โครงการงานอนามัย /๑๔.โครงการ
ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่และงานยานพาหนะ /๑๕.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน /๑๖.โครงการ
กีฬา (มี ๕ กิจกรรม คือ ๑.กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ ๓๕ ๒.กิจกรรมเข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการ ๓.กิจกรรมสเปเชียล โอลิมปิคไทย ๔.กีฬาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา เขตการศึกษา ๖ ๕.กีฬาสัมพันธ์กลุ่ม ๒) /๑๗.โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี /๑๘.โครงการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
ระดับจังหวัด /๑๙.โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม /๒๐.
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการโดยชุมชน
5. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดให้มีการขยายผลความรู้ จากการไปประชุมสัมมนา
การประชุมเพื่อแนะนำการปฏิบัติงานให้กับหัวหน้ากลุ่มงาน จัดให้มีการศึกษาดูงานสถานศึกษา และ
หน่วยงานที่เป็นแบบอย่างด้านต่างๆ ส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มงานของตนเอง
6. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี มีการประสานงานภาคีเครือข่ายของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจั ง หวั ด รวม ๖ จั ง หวั ด ประกอบด้ ว ย ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษเขตการศึ ก ษา ๖ จั ง หวั ด ลพบุ รี
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดอ่างทอง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจั งหวัดสระบุรีและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานการจัดการเรียนรวมให้กับสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงาน เขตพื้นที่การมัธยมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี ผู้เรียน
ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการจัดการศึกษา
ผลการพัฒนา
๑. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนศึกษาชาติ มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึ กษา
ซึ่งได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ปรัชญา กลยุทธ์ และแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์ให้บริการคนพิการตามมาตรฐาน บุคลากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาคนพิการ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
พันธกิจ
๑)
๒)
๓)
4)
พิการทุกด้าน

ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการคนพิการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ
ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของคน
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เป้าประสงค์
๑) คนพิการได้รับบริการช่วยเหลือฟื้นฟู ระยะแรกเริ่ม เตรียมความพร้อมอย่างมีคุณภาพ
๒) บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษมีคุณภาพในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ
๓) ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเครือข่ายที่เข้มแข็ง
๔) ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
เอกลักษณ์ : บรรยากาศร่มรื่น เน้นคุณธรรม
อัตลักษณ์ : ผู้เรียนสะอาด มีพัฒนาการดี
ปรัชญา : คุณธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคนพิการทุกประเภทให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพของคนพิการเป็น
รายบุคคล
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดทำหลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
ส่งเสริมทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกับสังคม
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์การให้บริการที่
หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ ๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาฯลฯ
๒. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี มีการบริหารจัดการ ตามโครงสร้าง ๔ กลุ่ม
งาน คือ
- กลุ่มบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ งานช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มและเตรียมความพร้อม งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวมและการจัดการศึกษาในห้องเรียน
คู่ขนาน งานส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน งานทะเบียนนักเรียน
วัดผลและประเมินผล งานจัดการศึกษาสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล งานบริการสื่อสิ่งอำนวย
ความสะดวกบริการความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา งานให้คำปรึกษาแนะแนวและส่งต่อ งานวิจัยและ
พัฒนาวิชาการ งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานนิเทศ
กำกับติดตามประเมินผล รายงานผล
- กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ ประกอบ งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศงาน
แผนงานและจัดตั้งงบประมาณ งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ งานควบคุมภายใน งานนิเทศ
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
- กลุ่มบริหารทั่วไป ประกอบด้วย งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ งานอาคารสถานที่ งาน
รักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ งานสัมพันธ์ชุมชน เครือข่าย วิเทศน์สัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่สารสนเทศ งานอนามัยและโภชนาการ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานโสตทัศนูปกรณ์ งาน
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กิจกรรมนักเรียน งานระดมทุนทรัพยากร งานธุรการและสารบรรณ งานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ/มูลนิธิ
คุณพุ่ม งานหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขกิจกรรมเครือข่ายจังหวัดสิงห์บุรี งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
- กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ งานสรรหา คัดเลือก
บรรจุและแต่งตั้ง งานทะเบีย นประวัติ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานพัฒ นาครูและบุคลากร งาน
สวัสดิการครูและบุคลากร งานวินัยและรักษาวินัย งานพิจารณาความดีความชอบและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน งานมาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ งานนิเทศติดตามประเมินผลและรายงานผล
๓. ศูน ย์การศึกษาพิ เศษประจำจังหวัดสิงห์บ ุรีม ีก ารระดมทรั พยากรสำหรับ การพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์และงบประมาณสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี ส่งผลให้สถานศึกษา
มีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
๔. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม เป็นระบบต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผ ู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่ว มในการจัด
การศึกษา
แนวทางการพัฒนา
๑. ควรพัฒนาบุคลากรให้สามารถเป็นผู้นำทางวิชาการให้มากขึ้น
๒. เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
ข้อมูลหลักฐานที่สนับสนุน
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ
การจัดการ
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา
๓. ดำเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที ่ เ น้ น
คุณภาพผู้เรีย นรอบด้านตามหลัก สูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี ความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทำ)
๑. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑
๓. คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน
๔. คำสั่งปฏิบัติหน้าที่
๕. หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะ
แรกเริ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
๖. รายงานการประชุมของศูนย์ฯ และ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ อนุกรรมการคนพิการ ประจำจังหวัด
๗. สรุปการประเมินความพึงพอใจต่อการ ให้บริหารงานของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปี ๒๕๖๑
๘. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๑
๙. แฟ้มสะสมผลงานครู
๑๐. สรุปรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทำ)
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ๑๑. รายการสื่อการเรียนรู้ บริการและความ ช่วยเหลืออื่นใด
สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การและการ ทางการศึกษา
จัดการเรียนรู้
๑๒. แบบบันทึกการเข้าใช้บริการแหล่ง เรียนรู้
๑๓. ปฏิทินการปฏิบัติงาน ๔ กลุ่มงาน
๑๔. ปฏิทินการปฏิบัติงานศูนย์การศึกษาฯ
๑๕. สารสนเทศศูนย์การศึกษาฯ
๑๖. สารสนเทศ ๔ กลุ่มงาน
๑๗. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
วิธีการพัฒนา
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี มีการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช
๒๕๕๙ โดยการกำหนดเป้าหมายไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเน้นความสำคัญที่ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและให้ลงมือปฏิบัติตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
2. ส่งเสริมผู้เรียนตามความสนใจและให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกับนักสห
วิชาชีพต่างๆ
3. นำสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละคน
4. จัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอน
5. บริหารจัดการผู้เรียนเชิงบวกโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนรักที่จะ
เรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องบังคับ
6. ติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการดำเนินงานชัดเจน โดย
ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมสำหรับผู้เรียนรายบุคคล
7. มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครอง นักสหวิชาชีพ และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพั ฒนาผู้เรียน รวมทั้งมีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อนำผลที่ได้มา
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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ผลการพัฒนา
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
โดยมีการทำงานร่วมกันของครู ผู้ปกครอง และนักสหวิชาชีพ
2. มีการนำ เทคโนโลยี สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกมาปรับใช้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม
สำหรับผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าและ
ได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ผู้เรียนมีความสุขและสนุกกับการร่วมกิจกรรมการเรียนการ
สอน ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่ดีขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนแนวทาง หรือเทคนิคต่าง ๆระหว่างครู และนักสหวิชาชีพ เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเป็นหลัก
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ทางตรงโดยผ่านการเรียนรู้ตามสิ่งที่ผู้เรียนชอบหรือให้ความ
สนใจ
3. สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง
ในการร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวผู้เรียนมากที่สุด
4. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ โดยมีครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้คอย
ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจแก่ผู้เรียนเพื่อฝีกให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
ข้อมูลหลักฐานที่สนับสนุน
ม ต ฐ /ป ะเด็ พิจ ณ
ม ต ฐ ที่ ๓ ะบ
จัด เ ี
ส ที่เ ้ ้เ ี เป็ ส คัญ
ป ะเด็ พิจ ณ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และป ิ บ ั ต ิ จ ริ ง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการผู้เรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมิ น ผู ้ เ รี ย น
อย่ า งเป็ น ระบบ และนำผลมาพั ฒ นา
ผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี ่ย นเรี ย นรู้ แ ละให้
ข้ อ มู ล สะท้ อ นกลั บ เพื ่ อ พั ฒ นาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

่
ค มพ ม (โค
/ ิจ มที่ท )
๑. หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะ
แรกเริ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๙
๒. โปรแกรมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
สิงห์บุรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๙
๓. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ปีการศึกษา
๒๕๖๑
๔. แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)
๕. เอกสารผู้เรียนรายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกอบด้วย
๑) การรวบรวมข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน
๒) การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา
๓) การประเมินความสามารถพื้นฐาน
๔) การจัดทำแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
และแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

รายงานประจำปี ๒๑
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

ม ต ฐ /ป ะเด็

พิจ ณ

่

ค มพ ม (โค
/ ิจ มที่ท )
๕) การให้บริการด้วยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมในการ
ส่งเสริมทักษะพื้นฐานและทักษะจำเป็นพิเศษ
๖) การประเมินความก้าวหน้า
) การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการส่งต่อ
๖. สมุดรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และมาตรฐานการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
. แ ้มสะสมผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๘. แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมเสริมทักษะ (เกมบำบัด,
ฐานเสริมสร้างพัฒนาการ)
๙. แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมนันทนาการ (กิจกรรม
ศิลปะ,กิจกรรมกีฬา,กิจกรรมดนตรี)
๑๐. แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับผู้เรียน (CAI)
๑๑. คู่มือการวัดประเมินผล
๑๒. แบบสรุปผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(เป้าหมายระยะสั้น) รายทักษะ
๑๓. แบบสรุปผลการเรียนรู้และระดับคุณภาพตามแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
๑๔. คู่มือการวัดประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะ
แรกเริ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๙
๑๕. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
๑๖. รายงานการประชุมปรับปรุง/ทบทวนแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล ในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒
๑ . สมุดสื่อสาร
๑๘. โครงการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียม
ความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
(กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง/กิจกรรมจัดทำสื่อ/คู่มือการใช้
สื่อ)
๑๙. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี (กิจกรรมห้องสมุดน่า
รู้/กิจกรรมประกวดสื่อ/กิจกรรมสื่อและนวัตกรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/กิจกรรมห้องสมุดน่ารู้/กิจกรรมสวนสมุนไพร)

รายงานประจำปี ๒๒
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

ม ต ฐ /ป ะเด็

พิจ ณ

่
ค มพ ม (โค
/ ิจ มที่ท )
๒๐. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี๑๖. บันทึกข้อความส่ง
สื่อที่ผลิตเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒๑. บันทึกการยืม-คืน สื่อที่ผลิตเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒๒. เอกสารแหล่งเรียนรู้ภายใน (กิจกรรมห้องสมุดน่ารู้/
กิจกรรมสวนสมุนไพร)
๒๓. เอกสารแหล่งเรียนรู้ภายนอก
๒๔. สมุดบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอก
๒๕. โครงการเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
๒๖. โครงการงานอนามัย
๒ . โครงการ ื้น ูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน
๒๘. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๒๙. โครงการส่งเสริมผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรให้
มีคุณธรรม จริยธรรม
๓๐. โครงการชุมชนสัมพันธ์
๓๑. โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและ
เด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม
๓๒. โครงการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการระดับจังหวัด
๓๓. โครงการสิงห์บุรีเมืองน่าอยู่ คนมีความสุข

จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
จุดเด่น
ผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี มีพัฒนาการที่ดีขึ้นทางด้าน ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะทางสังคม ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ทักษะการรับรู้และแสดงออก
ทางภาษา ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการที่
ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ส่งผลให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น และสามารถทำกิจวัตรในชีวิตประจำวันได้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและปฏิบัติตนในสังคมได้ มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นและปฏิบัติตนตามมารยาทในสังคมได้

รายงานประจำปี ๒๓
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

ได้รับการร่วมมือผู้ปกครองและจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานหรือดำเนินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
จุดที่ควรพัฒนา
๑) ควรมีส่งเสริมให้มีมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและค้นคว้าหาเทคนิคการ
สอนใหม่นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๒) ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ อนามัยที่ดีและให้ได้รับอาหารที่ถูก
หลักโภชนาการ
๓) ควรปรับปรุงการวัดและประเมินผลที่หลายหลายหลังแผนการสอนเฉพาะบุคคล

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
จุดเด่น
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ได้ใช้
เทคนิคการ ประชุมที่หลากหลายวิธีเช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุม
กลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการ ปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผล การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ
กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรีได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา จากการบริหารจัดการที่เป็นระบบ โดยการนำมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษา
พิเศษ และบทบาทภารกิจงานมาเป็น กรอบในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
สิงห์บุรี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ว่าเป็น แบบอย่างในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
จุดที่ควรพัฒนา
๑) พัฒนาบุคลากรให้สามารถเป็นผู้นำทางวิชาการให้มากขึ้น
๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ให้มีความเข้มแข็ง มีส ่ว นร่ว มรับ ผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจั ด
การศึกษา

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
จุดเด่น
1) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสำหรับเด็กที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช
๒๕๕๙ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้พัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมด้วยกระบวนการและรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่หลากหลายผ่านกิจกรรมต่าง ๆที่เหมาะสม โดยใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียน โดยมีครู ครูการศึกษา
พิเศษ นักสหวิชาชีพและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒ นาผู้เรียน รวมถึงมีการวัดและประเมินผล มีการ

รายงานประจำปี ๒๔
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

ปรับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน โดยมีการประชุมการ
ปรับปรุง/ทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบถึงความก้าวหน้าและ
พัฒนาการของผู้เรียนตามสมุดรายงานผลพัฒนาผู้เรียน รวมถึงการส่งต่อผู้เรียนอย่างเหมาะสมทางด้าน
การศึกษา การแพทย์ สังคม และอาชีพ โดยที่ทุกฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้อง
2) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ
จากหน่วยงานเครือข่าย ทีมสหวิชาชีพ และชุมชน เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน โดยมีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของเด็กพิการ รวมถึงศูนย์การศึกษา
พิเศษประจังหวัดสิงห์บุรีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมทั้ง
ทรัพยากรในการพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจังหวัดสิงห์บุรี และหน่วยบริการ ครบทั้ง ๕ อำเภอ ใน
พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
จุดที่ควรพัฒนา
1) การหาเทคนิคการสอน และรูปแบบการสอนใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้กับผู้เรียน
2) การเสริมทักษะทางด้านกีฬา ให้กับผู้เรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา ให้ได้รับการพัฒนา ใน
การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวช้องได้ตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
๒. ส่งเสริมให้มีการทำวิจัยควบคู่ไปกับการทำงาน
๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย และสามารถนำมาประยุกต์ให้เกิดผลกับผู้เรียน
๕. ส่งเสริมให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นการทำงานปกติของบุคลากร
6. พัฒนาบุคลากรให้ทันต่อเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ความต้องการและการช่วยเหลือ
๑. ขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการสร้างห้องเรียนเสริมทักษะต่างๆ
๒. นักสหวิชาชีพต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง เช่น นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา

รายงานประจำปี ๒๕
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

ภาคผนวก
- ประกาศมาตรฐานการศึกษา และประกาศค่าเป้าหมาย
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
- ภาพถ่ายอ้างอิงแต่ละมาตรฐาน
- เอกสารอ้างอิง
- รายชื่อคณะทำงานจัดทำรายงาน

รายงานประจำปี ๒๖
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
--------------------------------------ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยที่มีประกาศให้ใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ และจัดให้มี
การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ประกอบกับการกำหนดภารกิจของศูนย์การศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ระบุให้มี การจัดการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ตั้งแต่
แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตโดยคำนึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป และจัดการศึกษาอบรมแก่
ผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากรและชุมชน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี จึงได้กำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในขึ้นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บรุ ี
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึงขอประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
สิงห์บุรี เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมาย ในการพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
สิงห์บุรี ให้ก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายนายวรทัศน์ รุ่งเรือง)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

รายงานประจำปี ๒๗
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีการศึกษา 2561
-------------------------------------------------------------มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน
1) ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
2) ผู้เรียนมีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Indiviual Transition Plan) หรือส่งต่อ
เข้าสูโ่ รงเรียนเฉพาะความพิการหรือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวม
3) ผู้เรียนมีความพร้อมเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การประกอบอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด
2) ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในท้องถิ่น หรือแสดงออกที่ส่งเสริมความเป็นไทยและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ ที่ครอบคลุม ชัดเจน
2.2 มีระบบการบริหารที่มีคุณภาพ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
๒.๓ พัฒนางานวิชาการ ที่ครอบคลุมผู้เรียนทุกคนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมี
คุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

รายงานประจำปี ๒๘
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
3.2 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพ
3.3 ครูใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
3.4 ครูจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นปฏิสมั พันธ์เชิงบวก
ครูรักเด็กและให้เด็กรักครู
3.5 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการที่หลากหลายและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน
3.6 ครูมีการพัฒนาตนเองและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูลสะท้อนเพื่อ
พัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
3.7 ครูมีการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอน

งานประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

รายงานประจำปี ๒๙
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

ป ะ ศศ ์ ศึ ษ พิเศษป ะจ จั ห ัดสิ ห์บุ ี
เ ื่
ห ดค่ เป้ หม
พัฒ ต มม ต ฐ
ศึ ษ ข
ศ ์ ศึ ษ พิเศษป ะจ จั ห ัดสิ ห์บุ ี ป ะจ ปี ศึ ษ ๒๕๖๑ เพื่ ป ะ ั คุณภ พภ ใ
*******************************************
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ตามวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา เรื่องการกำหนดค่าเป้าหมาย
การพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๑ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้ยกร่างวิเคราะห์
มาตรฐานและการกำหนดค่าเป้าหมายความสำคัญโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้มาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี มีความคล่องตัวใน
การป ิบัติงานจึงขอกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
ม ต ฐ /ป ะเด็ พิจ ณ
ม ต ฐ ที่ ๑ คุณภ พข ้เ ี
๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ม ต ฐ ที่ ๒ ะบ
บ ิห และ จัด
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้

ค่ เป้ หม
ค มส เ ็จ
ปี ศึ ษ ๒๕๖๑
๕ ( ดเ ี่ ม)
๕ ( ดเ ี่ ม)

รายงานประจำปี ๓๐
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

ม ต ฐ /ป ะเด็ พิจ ณ
ม ต ฐ ที่ ๓ ะบ
จัด เ ี
ส ที่เ ้ ้เ ี เป็ ส คัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและป ิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการผู้เรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒ นา
ผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้และให้ข้อมูล สะท้อนกลับเพื่อพัฒ นาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
สรุปภาพรวมทั้งหมด
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายนายวรทัศน์ รุ่งเรือง)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

ค่ เป้ หม
ค มส เ ็จ
ปี ศึ ษ ๒๕๖๑
๕ ( ดเ ี่ ม)

๕ ( ดเ ี่ ม)

รายงานประจำปี ๓๑
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

รายงานประจำปี ๓๒
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

รายงานประจำปี ๓๓
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

รายงานประจำปี ๓๔
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

บ มภั พิบัติ

รายงานประจำปี ๓๕
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

ับม บจั

จ สม พั เซ ค ์เบี

รายงานประจำปี ๓๖
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

บ มม ต ฐ เค ื ข่

รายงานประจำปี ๓๗
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

โค

พัฒ สั คมและ

ะดับค มเป็

่ข ป ะช ช

รายงานประจำปี ๓๘
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

โค

พัฒ สั คมและ

ะดับค มเป็

่ข ป ะช ช

รายงานประจำปี ๓๙
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

เอกสารอ้างอิง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี. (๒๕60) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕60
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี อัดสำเนา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี. (๒๕61) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕61
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี อัดสำเนา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี. (๒๕๕๘) รายงานประจำปีของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ อัดสำเนา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี. (๒๕๕๙) รายงานประจำปีของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ อัดสำเนา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี. (๒๕๖๐) รายงานประจำปีของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ อัดสำเนา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (๒๕๖๑) แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ อัดสำเนา

รายงานประจำปี ๔๐
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

รายชื่อคณะทำงานจัดทำรายงาน
กรรมการที่ปรึกษา
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

คณะทำงานจัดทำรายงาน
๑. นางพัทธวรรณ รุ่งเรือง

ครู คศ. 2

หัวหน้าคณะทำงาน

๒. นางสาวธนัชพร แพงไตร

ครู คศ. 1

คณะทำงาน

๓. นางสาวเดือนนภา เปี้ยสินธุ

ครูผู้ช่วย

คณะทำงาน

๔. นางสาอทิกา สร้อยระย้า

พนักงานราชการ

คณะทำงาน

5. นางขวัญเนตร ลพพึ่งชู

ครู คศ.1

คณะทำงานและเลขานุการ

