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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

 

ค ำน ำ 

  รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้  ศูนย์การศึกษาพิเศษ                   
เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ได้จัดท าขึ้น ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561 ที่ระบุให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา              
โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา พร้อมทั้งให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็น
ประจ าทุกปี 
  เอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ ประกอบด้วย               
ส่วนส าคัญ คือ บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการประเมินตนเอง และสรุปผล     
การประเมินและแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ขอขอบคุณคณะกรรมการ
ด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารรายงานฉบับ
นี้ และหวังว่า เอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
 
 
 
                                                                (นางสาวทักษิณา   ช่วยบ ารุง) 
                                         ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี
           17  เมษายน  2563 
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 ภาคผนวก ค  ค าสั่งและประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
    เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ  
   และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ภาคผนวก ง  สรุปผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของ 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2562  
คณะผู้จัดท ำ 



ง 

บทสรุปของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ข้อมูลพื้นฐำน   
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  ตั้งอยู่ ณ เลขท่ี 701 หมู่ที่ 3 
ต าบลหนองชาก อ าเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ มีเขตพ้ืนที่การให้บริการ จ านวน 11 
อ าเภอ  โดยเปิดให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมทางการศึกษาส าหรับ              
เด็กพิการในทุกประเภทความพิการ  ในรูปแบบประจ าหมุนเวียน , แบบไป-กลับหมุนเวียน, แบบราย
ชั่วโมง และให้บริการตามบ้าน  มีนักเรียน จ านวนทั้งสิ้น  407 คน  มีบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 86 คน 

ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำ : ระดับ ยอดเยี่ยม  

หลักฐำนกำรสนับสนุน :  
 ผลกำรพัฒนำผู้เรียน พัฒนาผู้เรียน ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) และ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) ด้วยกระบวนการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเตรียม
ความพร้อม (Early Intervention : EI) ใช้หลักสูตรสถานศึกษาการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
พุทธศักราช 2556 (ฉบับปรับปรุง 2562) และ โปรแกรมการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็ก       
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี พุทธศักราช 
2558 (ฉบับปรับปรุง 2562) มาใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่รับบริการไป-กลับ ผู้เรียนที่รับบริการที่หน่วย
บริการ และผู้ เรียนที่รับบริการที่บ้าน ผู้ เรียนได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อ และการส่งต่อ พัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เป็นกระบวนการจัดผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเสริมทักษะ
ต่างๆ ที่จัดให้นักเรียนตลอดปีการศึกษา  ผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด   
 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามโครงสร้างการ
บริหารงานเป็น 6 กลุ่มงาน ได้แก่ 1) กลุ่มบริหารงานวิชาการ (ภายใน) 2) กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
(ภายนอก) 3) กลุ่มนโยบายและแผนงาน 4) กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  5) กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
และ6) กลุ่มบริหารงานบุคคล ในการบริหารงานตามโครงสร้างงานดังกล่าว ผู้บริหารยึดหลักการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม  โดยเน้นการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการเชิงระบบ 
(PDCA) ใช้หลักประชาธิปไตยในการระดมความคิดเห็นและวางแผนการพัฒนาในด้านต่างๆ น าระบบ
ประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการบริหารจัดการ ท าให้สามารถขับเคลื่อนงานในองค์กรได้อย่างเป็น
ระบบ มีการพัฒนางานด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   มีการพัฒนาครูและ
บุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนพิการ ด้วยการเข้าร่วมประชุม
อบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน  สร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม การวิจัยควบคู่
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กับการเรียนรู้ จากประสบการณ์และลงมือปฏิบัติจริง ครูจัดท าและใช้สื่อ นวัตกรรม เพ่ือจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตร จัดห้องเรียนให้เหมาะสมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้เน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  จัดท าและน าข้อมูลที่ได้รับจากการเรียนการสอน และจากการสะท้อน
กลับของผู้ปกครองไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) และใช้
กระบวนการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนักเรียนทุกกลุ่ม ผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงยิ่งขึ้น ได้ก าหนดแนวทาง
เพ่ือการพัฒนา ในปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้  

แผนปฏิบัติงำนที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่เหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 

แผนปฏิบัติงำนที่  2 ปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนที่มุ่งเน้นยกระดับการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้สอดคล้อง ครอบคลุมเข้าถึงผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

แผนปฏิบัติงำนที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเพ่ือให้
สอดคล้องกับความสามารถของแต่ละบุคคล  

แผนปฏิบัติงำนที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเอ้ือต่อการจัดการเรียนให้แก ่
ผู้เรียน สามารถเข้าถึงได้ และน ามาใช้ได้จริง 

แผนปฏิบัติงำนที่ 5 พัฒนาการผลิตสื่อ ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าสื่อ สามารถน าสื่อไปใช้พัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

แผนปฏิบัติงำนที่ 6 พัฒนาระบบสารสนเทศ จัดท าข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมข้ึน 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐำน 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ ระยะที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544)  รัฐบาลได้เห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาส าหรับ          
คนพิการ จึงไดจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษขึ้นทั่วประเทศเพ่ือรองรับนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ในส่วนของ                
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ในระยะแรกมีส านักงานชั่วคราวตั้งอยู่ภายใน
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยมีนางพรประภา ไทยอุทิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
ชลบุรี เป็นผู้ดูแลและปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี              
คนแรก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม  พ.ศ.2543 
 ในการจัดหาที่ตั้งถาวร กรมสามัญศึกษาโดย ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 
อธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้รับการบริจาคท่ีดิน จ านวน 30 ไร่ ที่ต าบลหนองชาก อ าเภอบ้านบึง จังหวัด
ชลบุรี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2544 จาก ฯพณฯ ดร.ประโยชน์ เนื่องจ านงค์  คหบดีอ าเภอ 
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี  เพ่ือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารส านักงานและเป็นที่ตั้ง ต่อมาปี พ.ศ.2544  
ได้เริ่มด าเนินการปรับพ้ืนที่ และก่อสร้างอาคารส านักงานและอาคารประกอบ โดยส านักงานสามัญ
ศึกษาจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายผู้บริหารสถานศึกษาและขอความร่วมมือในการสนับสนุนจาก
ผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ร่วมอ านวยการ ดูแลการด าเนินการก่อสร้างดังกล่าว โดยนางพรประภา  ไทยอุทิศ  
ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
12 จังหวัดชลบุรี  จัดส่งบุคลากรจากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี  มาสนับสนุนและควบคุมดูแล
การก่อสร้าง 
 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมทางการศึกษาส าหรับเด็กพิการในทุกประเภทความ
พิการ ในรูปแบบประจ าหมุนเวียน, แบบไป – กลับหมุนเวียน, แบบรายชั่วโมง และให้บริการตามบ้าน  
มีนักเรียนจ านวนทั้งสิ้น 407 คน  มีบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 86 คน  ตามปรัชญาที่ว่า “มีคนพิการที่
ไหน มีเราที่นั่น” ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี จึงมีการออกให้บริการในเชิงรุก 
เพ่ือให้ครอบคลุมและท่ัวถึงทุกพ้ืนที่ในเขตจังหวัดชลบุรี ในรูปแบบของหน่วยบริการ จ านวน 6 หน่วย
บริการ ได้แก่  หน่วยบริการสัตหีบ หน่วยบริการบ่อทอง หน่วยบริการหนองปรือ หน่อยบริการเมืองชลบุรี 
หน่วยบริการพานทอง - พนัสนิคม หน่วยบริการศรีราชา และศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ จ านวน           
4 ศูนย์ ได้แก่  ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตออทิสติกชลบุรี ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตออทิสติกพัทยา             
ศูนย์การเรียนเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ศูนย์การเรียน ILC บริการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ 
ภายใต้การบริหารงานของ นางสาวทักษิณา ช่วยบ ารุง  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
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แผนที่ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 12 จังหวัดชลบุรี  

2. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม  

  2.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษ มีลักษณะเป็นชุมชนขนาดกลาง จ านวน
ประชากรประมาณ 10,850 คน  สถานที่ส าคัญใกล้เคียงโดยรอบศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้แก่ เทศบาล
ต าบลหนองชาก วัดเนื่องจ านงค์ สมาคมพุทธมามกแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) ประชาชนส่วนใหญ่มี
ฐานะปานกลาง อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป เกษตรกร ได้แก่ ท าไร่อ้อย ปลูกพืช 
เลี้ยงสุกร เลี้ยงไก่ เป็นต้น ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีวิ่งควาย  
  2.2 จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย หรือริมฝั่งทะเลตะวันออกของ               
อ่าวไทย มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 2,726,875 ไร่ (4,363 ตารางกิโลเมตร) คิดเป็นร้อยละ 0.85 ของพ้ืนที่ประเทศ
ไทยทิศเหนือติดกับจังหวัดฉะเชิงเทราทิศใต้ติดกับจังหวัดระยอง ทิศตะวันออกติดกับจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง ทิศตะวันตกติดกับชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย  
ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะเป็นที่ราบลูกคลื่นและเนินเขา ที่ราบชายฝั่งทะเล ที่ราบลุ่มแม่น้ า และ
บางพ้ืนที่เป็นที่สูงชันและภูเขา  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 1,558,301 คน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 
2562 อ้างอิงจากระบบสถิติทางการทะเบียน)  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ 92 ต าบล 
687 หมู่บ้าน และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แห่ง คือ เมืองพัทยา  มีจ านวนคนพิการที่                  
จดทะเบียนคนพิการ จ านวน 24,553 คน จ าแนกคนพิการตามช่วงวัย ได้แก่ เด็กและเยาวชน (0-18 
ปี) จ านวน 2,610 คน วัยแรงงาน (19-59 ปี) จ านวน 11,518 คน และผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จ านวน 
10,425 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่มา : ข้อมูลทะเบียนคนพิการ ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดชลบุรี   
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  2.3 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  อาชีพหลัก คือ รับจ้าง  ส่วนใหญ่ 
นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 120,000 บาท  จ านวน
สมาชิกเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน 

3. โอกำสและข้อจ ำกัดของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 12 จังหวัดชลบุรี  
 โอกำส  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน วัด 
ตลาด เทศบาล  ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากชุมชน  ผู้น าชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งด้าน
ทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากรทางการศึกษา  และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
   ข้อจ ำกัด  การคมนาคมไม่สะดวก  เนื่องจากไม่มีรถประจ าทางผ่าน  ท าให้ผู้รับบริการไม่
สามารถ มารับบริการได้สะดวก 

4. กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  มีการกระจายอ านาจการบริหารงาน           
โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ (ภายใน)               
กลุ่มบริหารงานวิชาการ (ภายนอก) กลุ่มนโยบายและแผนงาน กลุ่มบริหารงา นงบประมาณ                       
กลุ่มบริหารงานทั่วไป และกลุ่มบริหารงานบุคคล  โดยยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา ทั้งการให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการด าเนินงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA  ในการควบคุมคุณภาพในการด าเนินงานในทุกงาน 
โครงการ กิจกรรม มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายและกลยุทธ์การด าเนินงานเพ่ือจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการด าเนินงานจัด
การศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด 
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โครงสร้างการบริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวดัชลบุร ี

นักเรียนพิกำรในศูนย์ฯ / ตำมบ้ำน / โรงพยำบำล/ เรียนร่วม / ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ / 
อำสำสมัคร /ผู้ปกครอง  ผู้ดูแลคนพิกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ** หมายเหตุ งานฝากเพื่อการบริหารจดัการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ภาคตะวันออก จังหวัด

ชลบุร ี

ผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมการบริหาร

ศูนย์ฯ 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ

จังหวัดชลบุร ี

1. งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
2. งานทะเบียนนักเรียน 
3. งานวัดผลและประเมินผล 
4. งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม(EI) 
และเตรียมความพร้อม 
5. งานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ 
6. งานให้ค าปรึกษา แนะแนวและส่งต่อ 
7. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน** 
8.งานกิจกรรมนักเรียน 
9.งานวิจัยทางการศึกษา 
10.งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
11.งานนิเทศ  ติดตามประเมินผลและ 

    รายงานผล 

12. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

1.งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
2. งานส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการ   
    เรียนร่วม การจัดการศึกษาใน 
    ห้องเรียนคู่ขนาน 
3. การจัดการศึกษาให้เด็กเจ็บป่วย     
    เร้ือรังในโรงพยาบาล 
4. งานบริการสิ่งอ านวยสะดวก  สื่อ 
    บริการและความชว่ยเหลืออื่นใด 
    ทางการศึกษา 
5. งานส่งเสริม  สนับสนุนการฟื้นฟ ู
    สมรรถภาพคนพกิารโดยครอบครัว 
    และชุมชน 
6. งานพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคน   
    พิการบุคลากรและผู้ที่เกีย่วข้อง 
7. งานหน่วยบรกิาร 
8.งานนิเทศ  ติดตาม ประเมินผลและ 
   รายงานผล 

1. งานแผนปฏิบัติการและ

สารสนเทศ 
2.งานสรรหา  บรรจุ และแต่งตั้ง 
3.งานทะเบียนประวัติบุคลากร 
4. งานพัฒนาครูและบุคลากร 
5. งานสวัสดิการครูและบุคลากร 

6. งานวินัยและรกัษาวินัย 
7. งานพิจารณาความดีความชอบ 
8.งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
9.งานมาตรฐานวิชาชีพและ 
   วิทยฐานะ 
10.งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล    
    และรายงานผล 
11.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ

 

1. งานแผนปฏิบัติการและ

สารสนเทศ 

2. งานการเงิน 

3. งานบัญชี 

4. งานพัสดุและสินทรัพย ์

5. งานระบบควบคุมภายใน 

6. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

   และรายงานผล 

7.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

1. งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 

2. งานอาคารสถานที ่

3. งานรักษาความปลอดภยั 

4. งานยานพาหนะ 

5. งานสัมพันธ์ชุมชน เครือข่ายและ 

    วิเทศสัมพันธ ์

6. งานอนามัยและโภชนาการ 

7. งานธุรการ และสารบรรณ 

8. งานนิเทศ  ติดตาม ประเมินผล 

      และรายงานผล 

9. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

1. งานแผนปฏิบัติการและ

สารสนเทศ 

2. งานแผนงานและจัดตั้ง

งบประมาณ 

3. งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 

4. งานเลขานุการ คณะกรรมการ 

   สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5. งานเลขามูลนิธิสากลเพื่อคนพกิาร   

   สาขาภาคตะวันออก จังหวัดชลบุร ี 

6. งานโสตทัศนูปกรณ์** 

7. งานประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่** 

8. งานประกันคุณภาพการศึกษา** 

9.งานระดมทุนและทรัพยากร** 

10. งานนิเทศ  ติดตาม ประเมินผล     

รองผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ(ภายนอก) กลุ่มบริหารงาน

งบประมาณ 

กลุ่มนโยบายและแผนงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบรหิารงานวิชาการ (ภายใน 

)(ภายใน) 
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5. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

วิสัยทัศน์ 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
และเตรียมความพร้อมที่มีมาตรฐานและคุณภาพอย่างทั่วถึง ด้วยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม         
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: 
EI) และเตรียมความพร้อม เพ่ือส่งต่อโรงเรียนเรียนรวม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียน
เฉพาะความพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3. พัฒนา ให้ความรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง                  
ด้านการศึกษาส าหรับคนพิการ และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 4. จัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน ด้วยกระบวนการทาง
การศึกษา 
 5. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 

เป้ำหมำย 
  1. ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 3. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 4. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 5. ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดท าหลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้บริการส่งต่อ
อย่างเป็นระบบ 
 6. ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดการศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานสถานศึกษา  
ผู้ปกครอง  และชุมชน  มีส่วนร่วมและพึงพอใจในการจัดการศึกษา 

อัตลักษณ์ 

พัฒนาการเด่น เน้นทักษะชีวิต 

เอกลักษณ์ 
  แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ผู้เรียนพัฒนา  ชุมชนอาสาร่วมใจ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

 

6. ข้อมูลผู้เรียน (ณ วันที ่31 มีนาคม 2563)  
 6.1 จ านวนผู้เรียน ปีการศึกษา 2562   รวม  407  คน 

  *** หมำยเหตุ  จ านวนผู้เรียน หมายถึง ผูเ้รียนพิการที่รับบริการใน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
และ 
รับบริการที่บ้าน 
 6.2 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามประเภทความพิการ  

ที ่ ประเภทควำมพิกำร 

จ ำนวน/คน 
(ที่รับบริกำร           

ที่ศูนย์ฯ) 
รวม 

จ ำนวน/คน 
(ที่รับบริกำร 

ที่บ้ำน) 
รวม 

รวม 
2 กลุ่ม 

ชำย หญิง ชำย หญิง 

1 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น - 1 1 1 1 2 3 
2 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 5 4 9 - 1 1 10 
3 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปญัญา 43 26 69 16 18 34 103 
4 บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ

หรือการเคลื่อนไหว 
36 27 63 37 22 59 122 

5 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรยีนรู ้ 4 - 4 - - - 4 
6 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 4 - 4 - - - 4 
7 บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ ์ 1 - 1 - - - 1 
8 บุคคลออทิสติก 78 18 96 13 - 13 109 
9 บุคคลพิการซ้อน 16 4 20 19 12 31 51 

รวม 187 80 267 86 54 140 407 

  
 6.3  จ านวนผู้เรียน  407  คน  จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ 

ที ่ กลุ่มเป้ำหมำยบริกำรสำธำรณะ 
จ ำนวน/คน รวม/

คน ชำย หญิง 
1 ผู้เรียนพิการที่รับบริการในศูนย์ 111 35 146 
2 ผู้เรียนพิการที่รับบริการที่บ้าน 86 54 140 
3 ผู้เรียนพิการที่รับบริการในหน่วยบริการ 

ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
64 39 103 

4 ผู้เรียนพิการที่รับบริการในศูนย์การเรียนส าหรับ 
เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังโรงพยาบาลชลบุรี 

12 6 18 

รวม 273 134 407 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

 

7. ข้อมูลบุคลำกร 
      7.1 จ ำนวนบุคลำกร   

บุคลำกร จ ำนวน (คน) 
ผู้บริหาร 1 
ข้าราชการครู      24 
พนักงานราชการ  (ครูผู้สอน) 25 
พนักงานราชการ (กลุ่มบริการ) 2 
ครูอัตราจ้าง/ ครูธุรการ   3 
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ) 31 

รวมทั้งหมด 86 

 
8. ข้อมูลผลกำรปฏิบัตงิำน/ผลงำนดีเด่น/ควำมส ำเร็จ 

8.1 ผลงำนดีเด่น 
       1) ด้ำนผู้เรียน 
  1. ระดับประเทศ 

    1.1 ผู้เรียนได้รับรางวัล จากการประกวดการแข่งขันงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
สมุทรปราการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 15 รางวัล 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล รำยกำร 
ผลกำรแข่งขัน/

ประกวด 
1 เด็กหญิงปรีญา ปรางปา การแข่งขันชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวด 

สัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา รุ่นอายุ 3 – 6 ปี 

เหรียญทอง 

2 เด็กหญิงณัฐภรณ์ สุขแสวง การแข่งขันชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ 
หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ รุ่นอายุ 3 - 6 ปี 

เหรียญทอง 

3 เด็กชายพิชญ์ธนนท์ อัมพรสนิท การแข่งขันชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ 
หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ประเภทบุคคลออทิสติก รุ่นอายุ 3 - 6 ปี 

เหรียญเงิน 

4 เด็กชายเขตตะวัน ฟักทิม การแข่งขันชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ 
หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ประเภทบุคคลพิการซ้อน รุ่นอายุ 3 - 6 ปี 

เหรียญทอง 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล รำยกำร 
ผลกำรแข่งขัน/

ประกวด 
5 เด็กชายสิริวิชญย์ พิทักษ์ การแข่งขันการตอบค าตอบหมวดประเพณี 

วัฒนธรรมของไทย ประเภทบุคคลออกทิสติก  
รุ่นอายุ 7 - 12 ปี 

เหรียญทอง 

6 เด็กชายชลภัทร จันทร์ดารัตน์ การแข่งขันระบายสีรูปภาพ ประเภทบกพร่อง
ทางร่างกายฯ รุ่นอายุ 3 - 6 ปี 

เหรียญเงิน 

7 เด็กชายภพธรรม สวัสดิ์เอื้อ การแข่งขันระบายสีรูปภาพ ประเภทบุคคล 
ออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 

เหรียญเงิน 

8 เด็กหญิงพรหมพร จีนสง่า ทอง การแข่งขันระบายสีรูปภาพ ประเภท
บกพร่องทางร่างกายฯ รุ่นอายุ 7 - 12 ปี 

เหรียญทอง 

9 เด็กหญิงภาแภร เศรษพิศาลศิลป์ การแข่งขันระบายสีรูปภาพ ประเภทบุคคล 
ออทิสติก รุ่นอายุ 7 - 12 ปี 

เหรียญทองแดง 

10 เด็กชายณัณณภัทร อนงค์
เด็กชายธนพัต บุญล้อม  
เด็กชายพีรพัฒน์ ทองมนต์ 

การประปวดเต้นประกอบเพลง รวมทุก
ประเภทความพิการ รุ่นอายุ 3 - 6 ปี 

เหรียญทองแดง 

11 เด็กหญิงฆิฆัมพร ราคา 
เด็กชายร่มเกตุ ปกคลุม  
เด็กชายธนภัทร เอื้อวัฒนาศิริกุล 

การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภท
ความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 

เหรียญทอง 

12 เด็กชายณฐกร ปานโพธิ์ 
เด็กหญิงณัฐภรณ์ สุขแสวง 

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย (การไหว้) 
รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี 

เหรียญทอง 

13 เด็กชายบัญญพนต์ กิจเจริญ
สมบูรณ์ เด็กหญิงปรีญา ปรางปา  
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ค าหนัน 

การแข่งขันปั้นดินน้ ามันตามท่ีก าหนด ประเภท
บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 

เหรียญทอง 

14 เด็กชายปิยะทิพย์ เหล่าชัย 
เด็กชายพีรพัฒน์ ฝังฝน  
เด็กชายไวภพ แมลงภู่ 

การแข่งขันปั้นดินน้ ามันตามท่ีก าหนด ประเภท
บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 

เหรียญทองแดง 

15 เด็กชายบุญอนันต์ นาวีอุปถัมภ์
เด็กชายวรวุฒิ พันธุ์เพชร  
เด็กชายโชติพิสุทธ์ อัมพรสนิท 

การแข่งขันปั้นดืนน้ ามันตามท่ีก าหนด ประเภท
บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 

เหรียญทอง 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

 

2. ระดับภูมิภำค 
    2.1 ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะกลไกและแอร์โรบิคส์ ระดับภาคกลาง 

ประจ าปี 2562 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ านวน 10 รางวัล  

ล ำดับ ชื่อ – สกุล รำยกำร ผลกำรแข่งขัน/ประกวด 

1 เด็กชายธนันชัย  เกตุสุดา การแข่งขันย้ายลูกเทนนิส ชนะเลิศ เหรียญทอง 
2 เด็กชายบุญอนันต์  นาวีอุปถัมภ์ การแข่งขันปาเป้าพ้ืน ชนะเลิศ เหรียญทอง 
3 เด็กชายบัญญพนต์  กิจเจริญ

สมบูรณ์ 
การแข่งขันย้ายลูกเทนนิส ชนะเลิศ เหรียญทองแดง 

4 เด็กหญิงทิฆัมพร  ราคา   การแข่งขันเตะลูกบอลผ่านเสาธง ชนะเลิศ เหรียญทองแดง 
5 เด็กหญิงปรีญา ปรางปา   การแข่งขันกลิ้งลูกบอลผ่านเสา ชนะเลิศ เหรียญทองแดง 
6 เด็กชายณัฐพงษ์  เทียบแสง   การแข่งขันปาเป้าพ้ืน ชนะเลิศ เหรียญทองแดง 
7 เด็กชายพิชญ์ธนนท์  อัมพรสนิท การแข่งขันปาเป้าพ้ืน รองชนะเลิศ อันดับที่ 3 
8 เด็กชายโชติพิสุทธิ์  อัมพรสนิท   การแข่งขันเตะลูกบอลผ่านเสาธง รองชนะเลิศ อันดับที่ 3 
9 เด็กชายชยพล  กลางโนนงิ้ว   การแข่งขันปาเป้าพ้ืน รองชนะเลิศ อันดับที่ 5 
10 เด็กชายวรวุฒิ  พันธ์เพชร   การแข่งขันกลิ้งลูกบอลผ่านเสา รองชนะเลิศ อันดับที่ 5 
 

3. ระดับสถำนศึกษำ  
    3.1 ผู้เรียนได้รับรางวัล การประกวด “ระบายสีภาพประเพณีลอยกระทง” เนื่องใน 

วันลอยกระทง ปีการศึกษา 2562 จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ให้ไว้            
ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 จ านวน 17 รางวัล 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ผลกำรแข่งขัน/ประกวด 
ระบำยสีภำพประเพณีลอยกระทง อำยุ 3-5 ปี 

1 เด็กชายธีรเทพ กุลธรรมโม ชนะเลิศ 
2 เด็กชายภูผา ชุมมวล รองชนะเลิศอันดับ 1 
3 เด็กชายบวรเกียรติ งามสว่างรุ่งโรจน์ รองชนะเลิศอันดับ 2 
4 เด็กชายเขตตะวัน ฟักทิม ชมเชย 
5 เด็กชายคณิน ก่อพิสุทธิพันธุ์ ชมเชย 
6 เด็กชายนฤบดินทร์ จรูญผล ชมเชย 
7 เด็กชายฉันทัช งามสว่างรุ่งโรจน์ ชมเชย 
8 เด็กชายธัญเทพ รอดรุ่งเรือง ชมเชย 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ผลกำรแข่งขัน/ประกวด 
ระบำยสีภำพประเพณีลอยกระทง อำยุ 6 – 8 ปี 

9 เด็กหญิงทิฆัมพร ราคา ชนะเลิศ 
10 เด็กหญิงพรหมพร จีนสง่า รองชนะเลิศอันดับ 1 
11 เด็กชายภพธรรม สวัสดิ์เอื้อ รองชนะเลิศอันดับ 1 
12 เด็กหญิงภาแพร เศรษฐ์พิศาลศิลป์ รองชนะเลิศอันดับ 2 
13 เด็กชายธีรภัทร โพธิ์ทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
14 เด็กชายจรินทร์ธร เจริญสุทธิธรรม ชมเชย 
15 เด็กชายวิวัฒน์ชัย ชาลีเครือ ชมเชย 
16 เด็กชายพิชญ์ธนนท์ อัมพรสนิท ชมเชย 
17 เด็กชายสกนธ์พล ทองเจริญพานิช ชมเชย 

3.2 ผู้เรียนได้รับรางวัล การประกวด “หนูน้อยนพมาศ” เนื่องในวันลอยกระทง               
ปีการศึกษา 2562 จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 5 
พฤศจิกายน 2562 จ านวน 8 รางวัล 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล รำยกำร 
ผลกำรแข่งขัน/

ประกวด 
1 เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ค าหนัน การประกวด “หนูน้อยนพมาศ” ชนะเลิศ 
2 เด็กหญิงทิฆัมพร ราคา การประกวด “หนูน้อยนพมาศ” ชนะเลิศ 
3 เด็กหญิงภาแพร เศรษฐ์พิศาล

ศิลป์ 
การประกวด “หนูน้อยนพมาศ” รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 
4 เด็กหญิงปรีญา ปรางปา การประกวด “หนูน้อยนพมาศ” รองชนะเลิศ 

อันดับ 2 
5 เด็กหญิงพรหมพร จีนสง่า การประกวด “หนูน้อยนพมาศ” ชมเชย 
6 เด็กหญิงกรรจนา แซ่ลี้ การประกวด “หนูน้อยนพมาศ” ชมเชย 

7 เด็กหญิงณัฐภรณ์ สุขแสวง การประกวด “หนูน้อยนพมาศ” ชมเชย 

8 เด็กหญิงเกวลิน ไชยสุวรรณ การประกวด “หนูน้อยนพมาศ” ชมเชย 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

 

3.3 ผู้เรียนได้รับรางวัล “เด็กดี มีวินัย” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 
2562 จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 8 มกราคม 2563 จ านวน 
20 รางวัล  

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ 

1 เด็กชายบวรเกียรติ์ งามสว่างรุ่งโรจน์ เด็กดี มีวินัย 

2 เด็กชายวิวัฒน์ชัย   ชาลีเครือ เด็กดี มีวินัย 

3 เด็กชายมณฑล            ไชยวงศ ์ เด็กดี มีวินัย 

4 เด็กชายพิชญ์ธนนท์ อัมพรสนิท เด็กดี มีวินัย 

5 เด็กชายธัญเทพ            รอดรุ่งเรือง เด็กดี มีวินัย 

6 เด็กหญิงนิชาภา            อธิไกรมงคล เด็กดี มีวินัย 
7 เด็กชายชลภัทร            จันทร์ดารัตน ์ เด็กดี มีวินัย 
8 เด็กหญิงกชกร            พวงด ี เด็กดี มีวินัย 
9 เด็กชายธนภัทร            เอ้ือวัฒนาศิริกุล เด็กดี มีวินัย 
10 เด็กชายศิวกร  แสงภารา เด็กดี มีวินัย 
11 เด็กชายณัฐพงศ์            เทียบแสง เด็กดี มีวินัย 
12 เด็กชายจตุภัทร            โพธิ์ทอง เด็กดี มีวินัย 
13 เด็กหญิงธัญลักษณ์ พรมงคลวัฒน์ เด็กดี มีวินัย 
14 เด็กหญิงวิชิตา            ผจงพฤทธิ์ เด็กดี มีวินัย 
15 เด็กหญิงกัญญาวีร์ กองแสน เด็กดี มีวินัย 
16 เด็กหญิงกันยาภรณ์ ตีหล้า เด็กดี มีวินัย 
17 เด็กชายธนวัตร           งามข า เด็กดี มีวินัย 
18 เด็กชายพีรพัฒน์           ทองมนต์ เด็กดี มีวินัย 
19 เด็กชายธนรัฐ           กรายประเสริฐ เด็กดี มีวินัย 
20 เด็กหญิงชนิตว์นันท์ ทองอ้น เด็กดี มีวินัย 

3.4 ผู้เรียนได้รับรางวัล จากการแข่งขันกีฬาสี “SEC12 เกมส์” ณ ศูนย์การศึกษา 
พิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 
จ านวน 29 รางวัล 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล รำยกำร 
ผลกำรแข่งขัน/

ประกวด 
1 เด็กชายวิวัฒน์ชัย ชาลีเครือ การแข่งขันวิ่งทางตรง ระยะทาง 20 เมตร  

รุ่นอายุไม่เกิน 5 ปี 
ชนะเลิศ                                             
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล รำยกำร 
ผลกำรแข่งขัน/

ประกวด 
2 เด็กหญิงกัญญาวีร์ กองแสง การแข่งขันวิ่งทางตรง ระยะทาง 20 เมตร  

รุ่นอายุไม่เกิน 5 ปี 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

3 เด็กชายบวรเกียรติ งามสว่างรุ่งโรจน์ การแข่งขันวิ่งทางตรง ระยะทาง 20 เมตร  
รุ่นอายุไม่เกิน 5 ปี 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

4 เด็กชายณฐกร ปานโพธิ์ การแข่งขันวิ่งทางตรง ระยะทาง 30 เมตร  
รุ่นอายุ 5 ปีขึ้นไป 

ชนะเลิศ 

5 เด็กชายบุญอนันต์ นาวีอุปถัมถ์ การแข่งขันวิ่งทางตรง ระยะทาง 30 เมตร  
รุ่นอายุ 5 ปีขึ้นไป 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

6 เด็กชายสกนธ์พล ทองเจริญพานิช การแข่งขันวิ่งทางตรง ระยะทาง 30 เมตร  
รุ่นอายุ 5 ปีขึ้นไป 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

7 เด็กชายธนันชัย เกตุสุดา 
 

การแข่งขันปั่นจักรยานทางตรง ระยะทาง  
10 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 5 ปี 

ชนะเลิศ 

8 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กองแสง 
 

การแข่งขันปั่นจักรยานทางตรง ระยะทาง  
10 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 5 ปี 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

9 เด็กชายฐีรวัตน์ บุญรักษา การแข่งขันปั่นจักรยานทางตรง ระยะทาง  
10 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 5 ปี 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

10 เด็กชายสกนธ์พล  ทองเจริญพานิช การแข่งขันปั่นจักรยานทางตรง ระยะทาง  
15 เมตร รุ่นอายุ 5 ปีขึ้นไป 

ชนะเลิศ 

11 เด็กชายธนภัทร เอื้อวัฒนาศิริกุล การแข่งขันปั่นจักรยานทางตรง ระยะทาง  
15 เมตร รุ่นอายุ 5 ปีขึ้นไป 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

12 เด็กชายพิชญ์ธนนท์ อัมพรสนิท การแข่งขันปั่นจักรยานทางตรง ระยะทาง  
15 เมตร รุ่นอายุ 5 ปีขึ้นไป 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2                                              

13 เด็กชายบัญญพนต์ กิจเจริญสมบูรณ์ 
เด็กหญิงปรีญา ปรางปา  
เด็กชายบวรเกียรติ งามสว่างรุ่งโรจน์ 

การแข่งขันเดินซิกแซกแบบผลัด ระยะทาง  
7 กรวย รุ่นอายุไม่เกิน 5 ปี 

ชนะเลิศ 

14 เด็กชายฐิติวุฒิ ค าด า  
เด็กชายยงยุทธ พงษ์สาลี  
เด็กชายธนันชัย เกตุสุดา 

การแข่งขันเดินซิกแซกแบบผลัด ระยะทาง  
7 กรวย รุ่นอายุไม่เกิน 5 ปี 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล รำยกำร 
ผลกำรแข่งขัน/

ประกวด 
15 เด็กหญิงกวินตรา นามเมือง  

เด็กชายอมรเทพ มูลเมืองแสง   
เด็กชายฐีรวัตน์ บุญรักษา 

การแข่งขันเดินซิกแซกแบบผลัด ระยะทาง  
7 กรวย รุ่นอายุไม่เกิน 5 ปี 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

16 เด็กชายโชติพิสุทธิ์ อัมพรสนิท   
เด็กชายธนภัทร เอื้อวัฒนาศิริกุล 
เด็กชายบุญอนันต์ นาวีอุปถัมถ์  

การแข่งขันเดินซิกแซกแบบผลัด ระยะทาง  
10 กรวย รุ่นอายุ 5 ปีขึ้นไป 

ชนะเลิศ 

17 เด็กชายณฐกร  ปานโพธิ์   
เด็กชายแสงศิลป์ คูณขุนทด   
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทาสะโก   

การแข่งขันเดินซิกแซกแบบผลัด ระยะทาง  
10 กรวย รุ่นอายุ 5 ปีขึ้นไป 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

18 เด็กชายธีรเทพ กุลธรรมโม   
เด็กชายธนพัตร บุญล้อม   
เด็กชายณัฐวัตร คณะทอง 

การแข่งขันเดินซิกแซกแบบผลัด ระยะทาง  
10 กรวย รุ่นอายุ 5 ปีขึ้นไป 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

19 เด็กชายอมรเทพ  มูลเมืองแสง   
เด็กชายธนพัตร  บุญล้อม  
เด็กชายฐีรวัตน์  บุญรักษา 

การแข่งขันเตะบอลเข้าประตู รุ่นอายุไม่เกิน  
5 ปี (ชาย) 

ชนะเลิศ 

20 เด็กชายบัญญพนต์  กิจเจริญสมบูรณ์  
เด็กชายภูผา ชุมมวล   
เด็กชายบวรเกียรติ งามสว่างรุ่งโรจน์ 

การแข่งขันเตะบอลเข้าประตู รุ่นอายุไม่เกิน  
5 ปี (ชาย) 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

21 เด็กชายฐิติวุฒิ ค าด า  
เด็กชายยงยุทธ พงษ์สาลี  
เด็กชายธนันชัย เกตุสุดา  

การแข่งขันเตะบอลเข้าประตู รุ่นอายุไม่เกิน  
5 ปี (ชาย) 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

22 เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ค าหนัน  
เด็กหญิงกัญญาวีร์  กองแสง   
เด็กหญิงปรีญา  ปรางปา 

การแข่งขันเตะบอลเข้าประตู รุ่นอายุไม่เกิน  
5 ปี (หญิง) 

ชนะเลิศ 

23 เด็กหญิงกวินตรา  นามเมือง 
เด็กหญิงพิมพ์สุภา  เทียมเพ็ง  
เด็กหญิงณิชชา คิสารัง 

การแข่งขันเตะบอลเข้าประตู รุ่นอายุไม่เกิน  
5 ปี (หญิง) 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

24 เด็กชายชนาธิป  แสวงศรีสุข  
เด็กชายนฤบดินทร์ จรูญผล   
เด็กชายธีรเทพ  กุลธรรมโม 

การแข่งขันเตะบอลเข้าประตู รุ่นอายุ 5 ปี
ขึ้นไป (ชาย) 

ชนะเลิศ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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ล ำดับ ชื่อ – สกุล รำยกำร 
ผลกำรแข่งขัน/

ประกวด 
25 เด็กชายณฐกร ปานโพธิ์  

เด็กชายยงยุทธ พงษ์สาลี         
เด็กชายอนุชา โพธิ์ศรี 

การแข่งขันเตะบอลเข้าประตู รุ่นอายุ 5 ปี
ขึ้นไป (ชาย) 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

26 เด็กชายจรินทร์ธร  เจริญสุทธิธรรม 
เด็กชายโชติพิสุทธิ์  อัมพรสนิท    
เด็กชายสิริวิชย์  พิทักษ์ 

การแข่งขันเตะบอลเข้าประตู รุ่นอายุ 5 ปี
ขึ้นไป (ชาย) 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

27 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทาสะโก  
เด็กหญิงปรัศษณี สุขเจริญ  
เด็กหญิงกตัญชนก สุขพินิจ 

การแข่งขันเตะบอลเข้าประตู รุ่นอายุ 5 ปี
ขึ้นไป (หญิง) 

ชนะเลิศ 

28 เด็กหญิงณัฐนิชา รุ่งสว่าง  
เด็กหญิงณัฐภรณ์ สุขแสวง  
เด็กหญิงธิชา วุฒิไกรสกุล 

การแข่งขันเตะบอลเข้าประตู รุ่นอายุ 5 ปี
ขึ้นไป (หญิง) 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

29 เด็กหญิงภาแภร เศรษฐ์พิศาลศิลป์ 
เด็กหญิงณิชชา คิสารัง  
เด็กหญิงพิมพ์สุภา เทียมเพ็ง 

การแข่งขันเตะบอลเข้าประตู รุ่นอายุ 5 ปี
ขึ้นไป (หญิง) 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

 
 2) ด้ำนบุคลำกร 
  1. ระดับประเทศ 

1.1 ผู้บริหำร  
ได้รับโล่เกียรติคุณ ผู้สนับสนุนโครงการ“ปั่นไปไม่ทิ้งกัน ปี 2” (No One Left  

Behind) จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จ านวน 1 รางวัล 
ล ำดับ ชื่อ – สกุล ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

1 นางสาวทักษิณา ช่วยบ ารุง 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุร ี

โล่เกียรติคุณ ผู้สนับสนุนโครงการ 
“ปั่นไปไม่ทิ้งกัน ปี 2”  
(No One Left Behind)  

พระเจ้าหลานเธอ  
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  
ประทาน ณ วันที่ 9 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
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1.2 ครู  
1.2.1 ครูได้รับ เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) 

ระดับชาติ  ครั้งที่ 8 ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 รางวัล 
ล ำดับ ชื่อ – สกุล ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

1 นางสาวขนิษฐา เขียมสันเทียะ เกียรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  
(OBEC AWARDS)  ระดับชำติ  
ปีการศึกษา 2561  
- รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง  
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน)   
ด้านบริหารจัดการ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน 
2562 

2 นางสาววัชรี  ศิริวาลย์ เกียรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  
(OBEC AWARDS) ระดับชำติ 
 ปีการศึกษา 2561  
- รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง  
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ (บกพร่องทางการเคลื่อนไหวหรือ
สุขภาพ)  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน 
2562 

    1.2.2 ครูได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน จากการประกวดการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 22 รางวัล จ าแนกเป็น 
เหรียญทอง 12 รางวัล เหรียญเงิน 4 รางวัล เหรียญทองแดง 5 รางวัล และเข้าร่วม 1 รางวัล 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

1 นางสาวธัญรัตน์ รัตนวิจารณ์ รางวัล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
การแข่งขันชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพ
หมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน บกพร่องทาง 
ร่างกายฯ ระดับชั้น อายุ 3 - 6 ปี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 
2562 
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ล ำดับ ชื่อ – สกุล ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
2 นางสาวอุษณีษ์ จิตรสม   รางวัล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล

ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน 
ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ 
หมวดผลไม้ หมวดของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน บกพร่องทางสติปัญญา 
ระดับชั้น อายุ 3 – 6 ปี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 
2562 

3 นายการัณยภาส จันทร์สุข 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงร่มฟ้า บุ้งทอง 

รางวัล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
ที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน 
ตามท่ีก าหนด บุคคลออทิสติก ระดับชั้น 
อายุ 3 - 6 ปี  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 
2562 

4 นางสาวดวงใจ ขมิ้นแก้ว 
นางสาวธัญรัตน์ รัตนวิจารณ์ 

รางวัล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
ที่ 2 กิจกรรม การประกวดมารยาท 
งามอย่างไทย (การไหว้) รวมทุก
ประเภทความพิการ ระดับชั้น  
อายุ 3 - 6 ปี 

5 นางสาวภานุมาศ กลัดปิ่น
นางสาวปรุงฉัตร จุทัยรัตน์ 

รางวัล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
ที่ 2 กิจกรรม การประกวดเต้นประกอบ
เพลง รวมทุกประเภทความ 
พิการ ระดับชั้น อายุ 7 – 12 ปี 

6 นางสาวอุษณีษ์ จิตรสม  
นางสาวพัชรี โคจร 

รางวัล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
ที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน 
ตามท่ีก าหนด บกพร่องทางสติปัญญา
ระดับชั้น อายุ 3 - 6 ปี 

7 นางสาวศศิประภา เพ็งแจ่ม รางวัล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
ที ่2 กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพ 
ระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ 
ระดับชั้น อายุ 7 - 12 ปี 
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ล ำดับ ชื่อ – สกุล ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
8 นางสาวขนิษฐา เขียมสันเทียะ รางวัล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล

ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่ง 
ขันการตอบค าถามหมวดประเพณี 
วัฒนธรรมของไทย บุคคลออทิสติก 
ระดับชั้น อายุ 7 – 12 ปี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 
2562 

9 นางพัชชานันท์ หอรุ่งเรืองชัย รางวัล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขัน
ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ 
หมวดผลไม้ หมวดของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน บุคคล 
ออทิสติก ระดับชั้น อายุ 3 - 6 ปี 

10 นางสาววิภาดา ประสาททอง รางวัล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขัน
ระบายสีรูปภาพ บกพร่องทาง 
ร่างกายฯ ระดับชั้น อายุ 3 - 6 ปี 

11 นางสาวปัทมา แซ่ซึง รางวัล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขัน
ระบายสีรูปภาพ บุคคลออทิสติก 
ระดับชั้น อายุ 3 - 6 ปี  

12 นางสาวพัชรี โคจร รางวัล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันชี้
หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ 
หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจ า 
วัน บุคคลพิการซ้อนระดับชั้นอายุ3-6 ปี 

13 นางสาวพชภร ค าเรือง รางวัล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การ
แข่งขันปั้นดินน้ ามัน ตามที่ก าหนด 
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น  
อายุ 7 – 12 ปี 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
14 นางสาวนภัสสร สักทอง 

นายฉัตรมงคล วรรณธงชัย 
รางวัล ครูผู้สอนนักเรียน  
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการประกวดเต้นประกอบเพลง  
รวมทุกประเภทความพิการ  
ระดับชั้น อายุ 3 – 6 ปี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 
2562 

15 นางแสงโสม รัตนศรี รางวัล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม           
การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน ตามที่ก าหนด 
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น  
อายุ 3 - 6 ปี  

16 นางสาวลีลาวดี เสมสมบูรณ์ รางวัล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม           
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคล 
ออทิสติก ระดับชั้น อายุ 7 – 12 ปี 

17 นางสาวสุภาพร สัจจา รางวัล ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ 
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น  
อายุ 3 - 6 ปี 

2. ระดับภูมิภำค 
2.1 ผู้บริหำร  

ผู้บริหารได้รับรางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ” ประจ าปี 2563 ประเภทผู้บริหาร 
ดีเด่น จากกลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 จ านวน 1 รางวัล 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

1 นางสาวทักษิณา ช่วยบ ารุง 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุร ี

รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ” ประจ าปี 
2563 ประเภทผู้บริหารดีเด่น 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 
กลุ่ม 2 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 
มกราคม 2563             
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

 

2.2 ครู 
  2.2.1 ครูได้รับเกียรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับ 

ภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2561 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ไว้ จ านวน 3 รางวัล 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
1 นางสาวขนิษฐา เขียมสันเทียะ   เกียรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  

(OBEC AWARDS)  ระดับภำคกลำง
และภำคตะวันออก ปีการศึกษา 2561  
-ชนะเลิศเหรียญทอง  
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ (บกพร่องทางการ 
ได้ยิน)  ด้านบริหารจัดการ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2562 

2 นางสาววัชรี  ศิริวาลย์ เกียรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  
(OBEC AWARDS) ระดับภำคกลำง
และภำคตะวันออก ปีการศึกษา 2561  
-ชนะเลิศเหรียญทอง  
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษา 
พิเศษ (บกพร่องทางการเคลื่อนไหว
หรือสุขภาพ)  ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2562 

3 นายนฤทธิ์  ชิตพันธ์ เกียรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  
(OBEC AWARDS) ระดับภำคกลำง
และภำคตะวันออก ปีการศึกษา 2561  
- รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้าน
บริหารจัดการ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2562 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

 

2.2.2 ครูได้รับรางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ” ประจ าปี 2563 จากกลุ่ม
สถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 จ านวน 6 รางวัล 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

1 นายนฤทธิ์ ชิตพันธ์ รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ”  
ประจ าปี 2563 ประเภท 
ข้าราชการครูดีเด่น 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563 

2 นายกฤษ  โชคพิทักษ์ รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ”  
ประจ าปี 2563 ประเภท 
ข้าราชการครูดีเด่น 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563 

3 นางสาวขนิษฐา เขียมสันเทียะ รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ”  
ประจ าปี 2563 ประเภท 
ข้าราชการครูดีเด่น 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563 

4 นางสาวตรีรัตน์ ก าเนิดสุข รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ”  
ประจ าปี 2563 ประเภท 
พนักงานราชการดีเด่น 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563 

5 
 
 

นางสาวธัญรัตน์ รัตนวิจารณ์ รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ”  
ประจ าปี 2563 ประเภท 
พนักงานราชการดีเด่น 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563 

6 
 

นางสาวภาณุมาศ กลัดปิ่น รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ” 
ประจ าปี 2563 ประเภท 
พนักงานราชการดีเด่น 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563 

 
3. ระดับจังหวัด  

3.1 ผู้บริหำร  
3.1.1 ผู้บริหาร ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ เพ่ือแสดงว่า “เป็นผู้ท า 

คุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลออทิสติกและเด็กพิเศษในจังหวัดชลบุรี”  
จากจังหวัดชลบุรี จ านวน 1 รางวัล 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

1 นางสาวทักษิณา ช่วยบ ารุง 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุร ี

ใบประกาศเกียรติคุณ เพ่ือแสดงว่า 
“เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษาส าหรับบุคคลออทิสติก 
และเด็กพิเศษในจังหวัดชลบุรี” 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน  
พ.ศ.2562 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

 

3.1.2 ผู้บริหาร ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “ผู้บริหารดีศรีบ้านบึง” 
ประจ าปี 2563 จากอ าเภอบ้านบึง จ านวน 1 รางวัล 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

1 นางสาวทักษิณา ช่วยบ ารุง 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุร ี

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ  
“ผู้บริหารดีศรีบ้านบึง” ประจ าปี 
2563 

อ าเภอบ้านบึง 
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม  
พ.ศ.2563 

 
3.2 ครู  

3.2.1 ครูได้รับใบประกาศเกียรติคุณ เพ่ือแสดงว่า “เป็นผู้ท าคุณประโยชน์
ต่อการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลออทิสติกและเด็กพิเศษในจังหวัดชลบุรี” จากผู้ว่าราชการจังหวัด
ชลบุรี จ านวน 4 รางวัล 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

1 นายนฤทธิ์ ชิตพันธ์ ใบประกาศเกียรติคุณ เพ่ือแสดงว่า 
“เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษาส าหรับบุคคลออทิสติก
และเด็กพิเศษในจังหวัดชลบุรี” 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2562 

2 นางสาวขนิษฐา เขียมสันเทียะ ใบประกาศเกียรติคุณ เพ่ือแสดงว่า 
“เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษาส าหรับบุคคลออทิสติก
และเด็กพิเศษในจังหวัดชลบุรี” 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2562 

3 นางสาววัชรี  ศิริวาลย์ ใบประกาศเกียรติคุณ เพ่ือแสดงว่า 
“เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษาส าหรับบุคคลออทิสติก
และเด็กพิเศษในจังหวัดชลบุรี” 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2562 
 

4 นางสาวนภัสสร  สักทอง ใบประกาศเกียรติคุณ เพ่ือแสดงว่า 
“เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษาส าหรับบุคคลออทิสติก
และเด็กพิเศษในจังหวัดชลบุรี” 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2562 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

 

 3.2.2 ครูได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีบ้านบึง” ประจ าปี 2563               
จากอ าเภอบ้านบึง จ านวน 1 รางวัล 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

1 นายกฤษ โชคพิทักษ์ 
 

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ  
“ครูดีศรีบ้านบึง” ประจ าปี 2563 

อ าเภอบ้านบึง 
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม  
พ.ศ.2563 

4. ระดับสถำนศึกษำ 
4.1 ครูได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติเป็นหัวหน้ากลุ่มงานดีเด่น ประจ าปี 2562  

จ านวน 2 รางวัล 
ล ำดับ ชื่อ – สกุล ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

1 นางสาวอุษณีษ์ จิตรสม รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นหัวหน้า 
กลุ่มงานดีเด่น ประจ าปี 2562 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม  
พ.ศ.2563 

2 นายกฤษ โชคพิทักษ์ รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นหัวหน้า 
กลุ่มงานดีเด่น ประจ าปี 2562 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม  
พ.ศ.2563 

4.2 ครูได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติเป็นผู้อุทิศเวลาให้ราชการ ประจ าปี 2562               
จ านวน 2 รางวัล 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
1 นายการัณยภาส จันทร์สุข รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นผู้อุทิศเวลา 

ให้ราชการ ประจ าปี2562 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม  
พ.ศ.2563 

2 นางสาวศุภรัตน์ เม่นขาว 
 

รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นผู้อุทิศเวลา 
ให้ราชการ ประจ าปี2562 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม  
พ.ศ.2563 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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4.3 กลุ่มบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุรีได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติเป็นกลุ่มงานที่มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเยี่ยมประจ าปี 2562 
จ านวน 2 รางวัล 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

1 กลุ่มบริหารงานนโยบาย
และแผนงาน 

รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นกลุ่มงานที่มี
ผลการปฏิบัติงานระดับดีเยี่ยม
ประจ าปี 2562 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม  
พ.ศ.2563 

2 กลุ่มบริหารงานทั่วไป รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นกลุ่มงานที่มี
ผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจ าปี 
2562 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม  
พ.ศ.2563 

 
4.4 ครูได้รับรางวัล กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 

2562 จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
จ านวน 49 รางวัล จ าแนกเป็น เหรียญทอง 19 รางวัล เหรียญเงิน 23 รางวัล เหรียญทองแดง 5 รางวัล 
และเข้าร่วม 2 รางวัล 
ล ำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อวิจัย รำงวัล 

1 นางสาวปรีชาภรณ์   ภุ่มรินทร์ ผลของการใช้ชุดบัตรภาพที่มีต่อความสามารถ
การออกเสียงค าศัพท์ของเด็กออทิสติก 

เหรียญทอง 

2 นางสาวอุษณีษ์   จิตรสม ผลของการใช้กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กายท่ีมีต่อความอ่อนตัวและความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อของเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา 

เหรียญทอง 

3 นายกฤษ   โชคพิทักษ์ การศึกษาผลการใช้กิจกรรมอาชาบ าบัดเพื่อเพ่ิม
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อล าตัวของเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการ
เคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 

เหรียญทอง 

4 นายนฤทธิ์   ชิตพันธ์ ผลของการใช้การชี้แนะร่วมกับการเสริมแรงเพ่ือ
ลดพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนของเด็กออทิสติก 

เหรียญทอง 

5 นางสาวกิ่งดาว   เป็งค ามา ผลของการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการปฎิบัติตาม
ค าสั่งสั้นๆในเด็กออทิสติก 

เหรียญทอง 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อวิจัย รำงวัล 
6 นางสาวศตพร  ประสงค์ศิลป์ การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนมาตรา

ตัวสะกดตรงแม่โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย 
เหรียญทอง 

7 นางอภิชยา   ชิตพันธ์ การใช้กิจกรรมศิลปะกระตุ้นความสนใจเพื่อ
พัฒนาทักษะทางสติปัญญาหรือเตรียมความ
พร้อมทางวิชาการเรื่องการบอกพยัญชนะของ
เด็กท่ีมีความ 
บกพร่องทางสติปัญญา 

เหรียญทอง 

8 นายบรรเจิด   จิตรเทพ ผลของการใช้เทคนิคสโนซีเล็นเพ่ือการลด
พฤติกรรมภาวะไม่อยู่นิ่งของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 

เหรียญทอง 

9 นางสาวร่มฟ้า   บุ้งทอง การพัฒนาทักษะการเนื้อมัดเล็กของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้กิจกรรมการปั้นดิน
น้ ามัน 

เหรียญทอง 

10 นางสาวพชภร   ค าเรือง ผลของการพัฒนาทักษะทางสังคม เหรียญทอง 
11 นางสาวสุพัตรา  เมืองซ้าย ทักษะการเขียนตัวเลขอารบิก 1-5 ของนักเรียน

ออทิสติก 
เหรียญทอง 

12 นางสาวลีลาวดี   เสมสมบูรณ์ การศึกษาผลการใช้กิจกรรมการออกก าลังกาย
เพ่ือลดภาวะไม่อยู่นิ่งของเด็กออทิสติก 

เหรียญทอง 

13 นางสาวปัทมา   แซ่ซึง การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกทักษะปล่องสีต่อทักษะ
การรับรู้เรื่องสีของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาในฉันเรียน 

เหรียญทอง 

14  นางสาวศศิประภา   เพ็งแจ่ม  ผลการใช้กล่องงานเปรียบเทียบสั้นยาว ของเด็กที่
มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

เหรียญทอง 

15 นายณัฐพงษ์   เนื่องสายยศ       ผลการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่          
ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้
โปรแกรมธาราบ าบัด 

เหรียญทอง 

16 นายฉัตรมงคล   วรรณธงชัย ผลของการใช้กิจกรรมการปั้นที่มีต่อการพัฒนา
ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือ
สุขภาพ 

เหรียญทอง 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อวิจัย รำงวัล 
17 นายนฤเบศ  เข็มศิริ การปรับพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งของเด็กออทิสติก

โดยการใช้กิจกรรมการออกก าลังกาย 
เหรียญทอง 

18 นางสาวรัตนาภรณ์ พุมมา การพัฒนาทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียม
ความพร้อมทางวิชาการเรื่องค่าของจ านวนนับ
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

เหรียญทอง 

19 นางสาวมุกดา สมบูรณ์ การศึกษาผลการปรับพฤติกรรมการอาละวาด
ของเด็กออทิสติกโดยใช้แรงเสริมทางบวก 

เหรียญทอง 

20 นางสาววาสนา   วิลัยเกษ การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกทักษะการบวกเลข
ผลลัพธ์ ไม่เกิน 20 ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สุขภาพ 

เหรียญเงิน 

21 นางพัชชานันท์   หอรุ่งเรืองชัย การใช้กิจกรรมการร้อยในการพัฒนา
ความสามารถทางทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

เหรียญเงิน 

22 นางสาววันสุรีย์   สวุรรณพงษ์ ผลของการใช้ชุดสื่อหนอนน้อยหรรษาในการ
พัฒนาความสามารถการประสานสัมพันธ์ระหว่าง
ตากับมือของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

เหรียญเงิน 

23 นางสาวขนิษฐา   เขียมสันเทียะ    การพัฒนาความสามารถในการออกเสียงหน่วย
เสียงพยัญชนะต้นของเด็กออทิสติก 

เหรียญเงิน 

24 นางสาวภัทรวรรณ   สวนนันท์ การศึกษาการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
CAI เรื่องการนับจ านวนตัวเลข 1 - 10 เพ่ือ
พัฒนาทักษะทางสติปัญญาหรือเตรียมความ
พร้อมทางวิชาการส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา 

เหรียญเงิน 

25 นางสาวอรพรรณ   กุดแถลง ศึกษาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
ของเด็กพิการ 

เหรียญเงิน 

26 นางสาวบุพผาวัลย์ ยานิพันธ์ ผลการใช้นิทานภาพเพ่ือพัฒนาทักษะการฟังและ
การพูดของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา 

เหรียญเงิน 

27 นางสาวจิราวรรณ   จันทร์ต๊ะยศ ผลการใช้อุปกรณ์ stand with walking frame      
ที่มีต่อความสามารถในการยืนทรงตัวของเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
หรือสุขภาพ 

เหรียญเงิน 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อวิจัย รำงวัล 
28 นายกฤตเมธ   จุมณีย์ การศึกษาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเนื้อมัด

ใหญ่ของเด็กออทิสติกโดยใช้กิจกรรมฝึก
สมรรถภาพทางกาย 

เหรียญเงิน 

29 นางสาวดวงใจ   ขม้ินแก้ว การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน CAI เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาการของนักเรียน
ออทิสติก 

เหรียญเงิน 

30 นางสาวนภัสสร   สักทอง การฝึกทักษะการมองสบตาเด็กออทิสติกโดย
กิจกรรมลูกบอลหลากสี 

เหรียญเงิน 

31 นางสาววัชรี   ศิริวาลย ์           การศึกษาผลการใช้กิจกรรมศิลปะเพ่ือลด
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเด็กออทิสติก 

เหรียญเงิน 

32 นางสาวตรีรัตน์   ก าเนิดสุข ผลของการใช้ชุดกิจกรรมฝึกการรับรู้และ
แสดงออกทางอารมณ์ที่มีผลต่อการพัฒนาการ
รับรู้และแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา 

เหรียญเงิน 

33 นางเพ็ญจันทร์  สิโรจน์ธ ารง ผลการใช้ชุดฝึกกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะทาง
สติปัญญาในการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ
ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางด้านสุขภาพ 

เหรียญเงิน 

34 นางสาวภาณุมาศ  กลัดปิ่น ผลการพัฒนาทักษะช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจ าวันการแต่งกายสวมถอดเสื้อยืดโดยใช้
วิธีการสอนลูกโซ้ย้อนกลับของเด็กที่มีความ
บกพร่องหาสติปัญญา 

เหรียญเงิน 

35 นางสาวปรุงฉัตร   จุทัยรัตน์ ศิลปะการแต้มสีเพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
ส าหรับเด็กออทิสติกระดับเรียนได้ 

เหรียญเงิน 

36 นางสาวธัญรัตน์   รัตนวิจารณ์ การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เรื่อง
การบวกเลขจ านวนเต็มไม่เกิน 10 เพื่อพัฒนา
ทักษะทางสติปัญญา 

เหรียญเงิน 

37 นางสาวภัทราพร  พรหมกุล การศึกษาผลการใช้การจับคู่เพ่ือพัฒนาทักษะการ
รับรู้ของเด็กท่ีมีความของทางสติปัญญา 

เหรียญเงิน 

38 นางสาวพัชรี  โคจร การศึกษาผลการใช้กิจกรรมต้นไม้แยกสีเพ่ือ
พัฒนาการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

เหรียญเงิน 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อวิจัย รำงวัล 
39 นายปรีชา ศรีโยธ ี การศึกษาพฤติกรรมซ้ าๆของเด็กออทิสติกอายุ 6- 

10 ปี จากการใช้โปรแกรมปรับพฤติกรรม
กิจกรรมการเคลื่อนไหว 

เหรียญเงิน 

40 นางสาวปิยะนุช เผ่าภูรี การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสการจ าตัวเลขและ
รู้ค่าของจ านวน1- 10ของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา 

เหรียญเงิน 

41 นายสุทธิดล   สุทธิแพทย์ การศึกษาผลการใช้กิจกรรมอาชาบ าบัดเพื่อลด
พฤติกรรมภาวะไม่อยู่นิ่งของเด็กออทิสติก 

เหรียญเงิน 

42 นางสาวซัลมา   มูเก็ม ครอบครัวมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กพิการ
รุนแรงช่วงระยะแรกท่ีบ้าน 

เหรียญเงิน 

43 นายการัณยภาส   จันทร์สุข การศึกษาการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจ าวันเรื่องการสวมใส่กางเกงเอวยืด
ของเด็กออทิสติก 

เหรียญ
ทองแดง 

44 นางสาวสุภาพร สัจจา การศึกษาการใช้เชือกสีเพ่ือแก้ไขการสวมรองเท้า
ผิดข้างของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

เหรียญ
ทองแดง 

45 นางแสงโสม   รัตนศรี ผลการพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนพยัญชนะ
ไทยของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

เหรียญ
ทองแดง 

46 นางสาวภัทรนิธ์  ขมสูงเนิน          การศึกษาแบบฝึกเตรียมความพร้อมก่อนการ
เขียนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา 

เหรียญ
ทองแดง 

47 นางสาวศุภรัตน์   เม่นขาว ผลของการใช้ชุดฝึกทักษาสื่อการเรียนรู้การรับรู้
เรื่องสีส าหรับเด็กออกทิสติก 

เหรียญ
ทองแดง 

48 นางสาวสุภัทสร จินดามาตย์ การพัฒนาการยืดสมาธิของเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา 

เข้าร่วม 

49 นางสาวศิริรัตน์  แซ่ลิ่ม ผลการใช้ชุดฝึกทักษะและสื่อการเรียนรู้ค่า
จ านวนตัวเลข1-5 นักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา 

เข้าร่วม 
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4.5 ครูได้รับรางวัล กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดสื่อการเรียนการสอน  
ปีการศึกษา 2562 จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 21 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 จ านวน 48 รางวัล จ าแนกเป็น เหรียญทอง 16 รางวัล เหรียญเงิน 23 รางวัล 
เหรียญทองแดง  7 รางวัล และเข้าร่วม 2 รางวัล 
ล ำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อสื่อ รำงวัล 

1 นางสาวอุษณีษ์   จิตรสม ชุดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เหรียญทอง 
2 นายกฤษ   โชคพิทักษ์ บล็อคจับคู่รูปภาพกับเงา เหรียญทอง 
3 นายนฤทธิ์   ชิตพันธ์ อวัยวะของฉัน เหรียญทอง 
4 นางสาวภัทรวรรณ   สวนนันท์ การนับจ านวนตัวเลข 1-10 เหรียญทอง 
5 นางอภิชยา   ชิตพันธ์ การเตรียมความพร้อมขีดเขียน เหรียญทอง 
6 นางสาวสุภาพร สัจจา ไม้หนีบหรรษา เหรียญทอง 
7 นางสาวจิราวรรณ   จันทร์ต๊ะยศ Stand with walking frame เหรียญทอง 
8 นางสาวพชภร   ค าเรือง จับคู่ภาพเงา เหรียญทอง 
9 นางสาวศิริรัตน์  แซ่ลิ่ม ปะติดแสนสนุก เหรียญทอง 
10 นางสาวตรีรัตน์   ก าเนิดสุข รูปภาพแสดงอารมณ์ เหรียญทอง 
11 นางสาวสุพัตรา  เมืองซ้าย ไฟวิ่งเขียนเลขอารบิก เหรียญทอง 
12 นางสาวลีลาวดี   เสมสมบูรณ์ สมุดเล่มเล็ก เหรียญทอง 
13 นางสาวปัทมา   แซ่ซึง ปล่องสี เหรียญทอง 
14 นายฉัตรมงคล   วรรณธงชัย บอลนวดบ าบัดมือ เหรียญทอง 
15 นางสาวพัชรี  โคจร ต้นไม้แยกสี เหรียญทอง 
16 นางสาวมุกดา สมบูรณ์ แม่ไก่สอนนับเลข เหรียญทอง 
17 นางสาวปรีชาภรณ์ ภุ่มรินทร์ จับคู่ผลไม้ชนิดเดียวกัน เหรียญเงิน 
18 นางสาววาสนา   วิลัยเกษ การบวกเลข เหรียญเงิน 
19 นางพัชชานันท์   หอรุ่งเรืองชัย จับคู่ทางกับยานพาหนะ เหรียญเงิน 
20 นางสาววันสุรีย์   สวุรรณพงษ์ หนอนน้อยหรรษา เหรียญเงิน 
21 นางสาวขนิษฐา   เขียมสันเทียะ    CAI หน่วยพยัญชนะต้น เหรียญเงิน 
22 นายการัณยภาส   จันทร์สุข CAI ตัวเลข 1-5 เหรียญเงิน 
23 นายบรรเจิด   จิตรเทพ มิติสัมพันธ์ เหรียญเงิน 
24 นางสาวอรพรรณ   กุดแถลง Minizoo หรรษา เหรียญเงิน 
25 นางสาวร่มฟ้า   บุ้งทอง ที่หนีบผ้า เหรียญเงิน 
26 นางสาวบุพผาวัลย์ ยานีพันธ์ บัตรภาพการเคลื่อนไหวลิ้น เหรียญเงิน 
27 นางสาวดวงใจ   ขมิ้นแก้ว CAI พยัญชนะไทย เหรียญเงิน 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อสื่อ รำงวัล 
28 นางแสงโสม   รัตนศรี แอปเปิ้นตัวเลข เหรียญเงิน 
29 นางสาวนภัสสร สักทอง ลอกบอลหรรษา เหรียญเงิน 
30 นางสาววัชรี   ศิริวาลย ์           ปอม ปอม หรรษา เหรียญเงิน 
31 นางสาวภาณุมาศ  กลัดปิ่น สะบัดผ้าพาเพลิน เหรียญเงิน 
32 นางสาวปรุงฉัตร   จุทัยรัตน์ Color  Box เหรียญเงิน 
33 นางสาวภัทราพร  พรหมกุล จับคู่ผักผลไม้ เหรียญเงิน 
34 นายสุทธิดล   สุทธิแพทย์ จับคู่สีพาสนุก เหรียญเงิน 
35  นางสาวศศิประภา   เพ็งแจ่ม  จับคู่และการเปรียบเทียบ เหรียญเงิน 
36 นายนฤเบศ  เข็มศิริ ก้าวกระโดด เหรียญเงิน 
37 นางสาวรัตนาภรณ์ พุมมา บีบกด ขดตัวเลข เหรียญเงิน 
38 นางสาวปิยะนุช เผ่าภูรี CAI คณิต1-5 เหรียญเงิน 
39 นางสาวสุภัทสร จินดามาตย์ ค าศัพท์ Fnuits เหรียญเงิน 
40 นางสาวกิ่งดาว   เป็งค ามา พยัญชนะน่ารู้ เหรียญทองแดง 
41 นางสาวศตพร  ประสงค์ศิลป์ พยัญชนะไทย เหรียญทองแดง 
42 นางเพ็ญจันทร์  สิโรจน์ธ ารง ร่างกายของเรา เหรียญทองแดง 
43 นางสาวศุภรัตน์   เม่นขาว น้องเป็ดเรียนรู้สี เหรียญทองแดง 
44 นางสาวซัลมา   มูเก็ม ล้อมรั้ว เหรียญทองแดง 
45 นายณัฐพงษ์   เนื่องสายยศ       ราวจับฝึกเดินในน้ า เหรียญทองแดง 
46 นายปรีชา ศรีโยธ ี อุปกรณ์สวมถุงเท้า เหรียญทองแดง 
47 นางสาวธัญรัตน์   รัตนวิจารณ์ CAI  การบวกเลขไม่เกิน 10 เข้าร่วม 
48 นางสาวภัทรนิธ์  ขมสูงเนิน          ลากเส้นมหาสนุก เข้าร่วม 

 3) ด้ำนสถำนศึกษำ 
1. ระดับประเทศ  จ านวน 4 รางวัล  

ล ำดับ สถำนศึกษำ ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  

เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุร ี

รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น” 
ระดับยอดเยี่ยม ประจ าปี 2562 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
(กสร.) ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กันยายน 
พ.ศ.2562 

2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุร ี

ได้รับการรับรองผลการด าเนินงาน
เป็นสถานศึกษาตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม ระดับ 1 ดาว 
 

ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 
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2. ระดับภูมิภำค จ านวน 1 รางวัล 
ล ำดับ สถำนศึกษำ ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุร ี

รางวัล “ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน” ประจ าปี 2562  
ระดับกลุ่มสถานศึกษา 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2  
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562 

3. ระดับจังหวัด จ านวน 1 รางวัล  
ล ำดับ สถำนศึกษำ ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุร ี

โล่เชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงว่า “ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานที่
สนับสนุนกิจกรรมภายในงานคน
พิการสากล จังหวัดชลบุรีอย่าง
สม่ าเสมอ” เนื่องในงานวันคนพิการ
สากลจังหวัดชลบุรี ประจ าปี 2562 ” 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.
2562 

 

 

 

ล ำดับ สถำนศึกษำ ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  

เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุร ี
 

รางวัลดีเด่น จากผลการคัดเลือก
สถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษเพ่ือรับ
รางวัล IQA award ประจ าปี 2562 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 

4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุร ี

ใบประกาศเกียรติคุณ “หน่วยงานที่
ให้การสนับสนุนการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562” 

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  
ให้ไว้ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2562 



31 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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8.2 งำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่ประสบผลส ำเร็จ 

ที ่
ชื่อ 

โครงกำร/กิจกรรม 
สอดคล้อง 
มำตรฐำนที่ 

เป้ำหมำย/ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(จ ำนวน/ร้อยละ) 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ 3 

1.นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
จั ด กา รศึ กษ า ในร ายกา ร
พ้ืนฐาน ส าหรับค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 
และค่าเครื่องแบบนักเรียน 

2.นักเรียนร้อยละ 90 สามารถ
พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ 
แล ะมี คุ ณ ลั กษ ณ ะ อั น พึ ง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

1.นักเรียนร้อยละ 100 
  ได้รับการสนับสนุน 
  ค่าใช้จ่ายการจัดการ  
  ศึกษาในรายการพ้ืนฐาน 
  ส าหรับค่าหนังสือเรียน 
  ค่าอุปกรณ์การเรียนและ 
  ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
2.นักเรียนร้อยละ 90 
   สามารถพัฒนาตนเองได้ 
   ตามศักยภาพ และมี 
   คุณลักษณะอันพึง 
   ประสงค์ตามหลักสูตร 

2 โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ 3 

1.ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบ คลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
ในระดับดี 

2.นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือตามความ
แตกต่างอย่างทั่วถึง 

3.ร้อยละ 90 ของผู้ปกครอง
หรือผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในการด าเนินงานของ
โครงการ 

1.ศูนย์การศึกษาพิเศษมี 
  การจัดระบบดูแลช่วย  
  เหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิ 
  ภาพและครอบ คลุมถึง 
  ผู้เรียนทุกคน ในระดับ ดี 
2.นักเรียนร้อยละ 100 
   ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
   ตามความแตกต่างอย่าง 
   ทั่วถึง 
3.ร้อยละ 100 ของ 
  ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้อง 
  มีความพึงพอใจในการ 
  ด าเนินงานของโครงการ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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ที ่
ชื่อ 

โครงกำร/กิจกรรม 
สอดคล้อง 
มำตรฐำนที่ 

เป้ำหมำย/ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(จ ำนวน/ร้อยละ) 

ผลกำรด ำเนินงำน 

3 
 

โครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาเด็กพิการโดย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

มาตรฐานที่ 1 1.ร้อยละของเด็กพิการที่ไม่
สามารถเดินทางมารับบริการ
ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษได้มี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

2.ร้อยละ 80 ของเด็กพิการที่
ค้นพบ  มีพัฒนาการเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ระบุไว้ใน
แผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว 
(Individualized Family 
Service Plan : IFSP) 

1. เด็กพิการที่ไม่สามารถ 
   มารับบริการที่ศูนย์การ 
   ศึกษาพิเศษ ได้รับการ 
   ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
   เต็มตามศักยภาพ 
2.ร้อยละ 80 ของ 
  เด็กพิการที่รับบริการ 
  ทางการศึกษา 
  ในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 
  จ านวน 11 อ าเภอ 
  มีพัฒนาการเป็นไปตาม 
  เป้าหมายอย่างเต็ม 
  ศักยภาพได้ 

4 โครงการปรับบ้านเป็น
ห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่
เป็นครู ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

มาตรฐานที่ 3 1.ร้อยละ 90 ของเด็กพิการที่
รับบริการที่บ้าน ได้รับการ
พัฒนาและเตรียมความพร้อม 
และเตรียมความพร้อมเพ่ือ
เข้ารับการศึกษาตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคลได้
อย่างมีคุณภาพ 

2. ร้อยละ 90 ของครอบครัว
เด็กพิการ ได้รับความรู้ความ
เข้าใจในการช่วยเหลือดูแล
บุตรหลานตามความต้องการ
จ าเป็นพิเศษได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ และ
เหมาะสม 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ใน
ภาพรวมระดับคุณภาพ    
ดีเยี่ยม  
- เชิงปริมาณ  คิดเป็น 
  ร้อยละ 93.98 
- เชิงคุณภาพ คิดเป็น 
  ร้อยละ 94 

5 โครงการพัฒนาหน่วย
บริการ 

มาตรฐานที่ 1 1.หน่วยบริการของศูนย์
การศึกษาพิเศษมีความพร้อม
ในการให้ บริการ สามารถ
ด าเนินงานจัด การเรียนการ

1.หน่วยบริการของ 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษให้มี 
  ความพร้อมในการ 
  ให้บริการ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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ที ่
ชื่อ 

โครงกำร/กิจกรรม 
สอดคล้อง 
มำตรฐำนที่ 

เป้ำหมำย/ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(จ ำนวน/ร้อยละ) 

ผลกำรด ำเนินงำน 

สอนได้อย่างเต็มศักยภาพ 
2.เด็กพิการในหน่วยบริการ

ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2.เด็กพิการในพ้ืนที่ได้รับ 
  การพัฒนาอย่างเต็ม 
  ศักยภาพ 

6 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 1.ร้อยละ 90 ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุรี ด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ ภายในได้
อย่างเป็นระบบ 

2.ร้อยละ 90 ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
ด าเนินการจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

ร้อยละ 90 ของ          
ศูนย์การศึกษาพิเศษ           
เขตการศึกษา 12          
จังหวัดชลบุรี ด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในได้
อย่างเป็นระบบและมี
คุณภาพได้มาตรฐานที่
ก าหนด 

7 โครงการสวัสดิการร้านค้า 
ศกศ.12 

มาตรฐานที่ 3 - ส่งเสริมความรู้และทักษะด้าน
อาชีพแก่เด็กพิการ ผู้ปกครอง
เด็กพิการ ครู และบุคลากรที่
สนใจ 100 % 

เด็กพิการ ผู้ปกครอง         
เด็กพิการ ครู และ
บุคลากรมีความรู้และ
ทักษะด้านอาชีพ 100% 

8 โครงการพัฒนา การ
ปฏิบัติงานด้านงาน
การเงิน งานบัญชี และ
งานพัสดุให้กับบุคลากร    

มาตรฐานที่ 2 1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีมาก 

2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจใน
การด าเนินงานของกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ/งาน/กิจกรรมที่
บรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการ 

1. ร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับ ดีมาก 

2. ร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานของกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ 
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ที ่
ชื่อ 

โครงกำร/กิจกรรม 
สอดคล้อง 
มำตรฐำนที่ 

เป้ำหมำย/ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(จ ำนวน/ร้อยละ) 

ผลกำรด ำเนินงำน 

3.ร้อยละ 100 ของ 
   ผู้เข้าร่วมโครงการ/งาน/ 
   กิจกรรมที่บรรลุเป้าหมาย 
   ตามแผนปฏิบัติการ 

9 โครงการพัฒนาบุคลากร 
ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐานที่ 2 
 

1.บุคลากรใหม่ร้อยละ 90 
ได้รับการสอนงานให้มีทักษะ
ในการปฏิบัติงาน 

2.ร้อยละ 90 ครูและบุคลากร 
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

3.ร้อยละ 90 ครูและบุคลากร 
เข้ารับการส่งเสริมดูแล
สุขภาพ 

4.ร้อยละ 90 ครูและบุคลากร 
มีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม Knowledge 
Sharing (ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการท างาน) 

1.บุคลากรใหม่ ร้อยละ 90 
  รู้จักพ่ี น้อง มีสัมพันธ์ที่ดี 
  ต่อกันรวมถึงการ 
  ปฏิบัติงาน 
2.ครูและบุคลากร ร้อยละ 
  90 เข้าร่วมกิจกรรม 
  ปฏิบัติธรรมสุข 
3.ครูและบุคลากร ร้อยละ 
  90 เข้ารับการตรวจ 
  สุขภาพ 
4.ครูและบุคลากรร้อยละ 
  90 เข้าร่วมกิจกรรม  
  Knowledge Sharing 
  (ส่งเสริมประสิทธิภาพ 
  การท างาน) 

10 โครงการอบรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 

มาตรฐานที่ 2 1.ข้าราชการครูและครูผู้สอน  
  ร้อยละ 90 ได้มีความรู้ความ

เข้าใจในกระบานการ PLC  
2.ข้าราชการครูและครูผู้สอน  
  ร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนา

วิชาชีพและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 
PLC 

3.ข้าราชการครูและครูผู้สอน  
  ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม

อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

1.ข้าราชการครูและ
ครูผู้สอน มีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการ 
PLC 

2.ข้าราชการครูและ
ครูผู้สอน สามารถ
พัฒนาวิชาชีพและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทาง
แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาโดยใช้
กระบวนการ  PLC 
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ที ่
ชื่อ 

โครงกำร/กิจกรรม 
สอดคล้อง 
มำตรฐำนที่ 

เป้ำหมำย/ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(จ ำนวน/ร้อยละ) 

ผลกำรด ำเนินงำน 

(PLC) 3.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 100 เข้า
ร่วมกิจกรรมชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

11 โครงการสถานศึกษา
ปลอดภัย 

มาตรฐานที่ 2 1.ครูและบุคลากรมีความรู้และ
เข้าใจวิธีการหนีภัยจากเหตุ
ไฟไหม้ภายในศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุรี มายังจุดรวม
พลได้ถูกต้อง  

  ร้อยละ 80 
2.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการ 

ศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี มี
อุปกรณ ์ดับเพลิงที่เพียงพอ
ส าหรับการใช้งาน ร้อยละ 80 

3.ครูและบุคลากรมีความรู้และ
เข้าใจการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นอย่างถูกวิธี ร้อยละ 
80 

4.มีชุดอุปกรณ์การปฐม
พยาบาลเบื้องต้นอย่าง
ครบถ้วนและเพียงพอ           
ร้อยละ 80 

1.ครูและบุคลากรมีความ 
  รู้และเข้าใจวิธีการหนี 
  ภัยจากเหตุไฟไหม้ 
  ภายในศูนย์การศึกษา  
  พิเศษ เขตการศึกษา 
  12 จังหวัดชลบุรี มายัง 
  จุดรวมพลได้ถูกต้อง 
  ร้อยละ 100 
2.ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
  เขตการศึกษา 12 
  จังหวัดชลบุรี มีอุปกรณ์ 
  ดับเพลิงที่เพียงพอ 
  ส าหรับการใช้งาน  
  ร้อยละ 100 
3.ครูและบุคลากรมี 
  ความรู้และเข้าใจการ 
  ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
  อย่างถูกวิธี ร้อยละ 90 
4.มีชุดอุปกรณ์การปฐม 
  พยาบาลเบื้องต้นอย่าง 
  ครบถ้วนและเพียงพอ 
  ร้อยละ 90 

12 โครงการธนาคารขยะวิถี
พอเพียง   

มาตรฐานที่ 3 -ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง 
 นักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 เขตการศึกษา12 จังหวัดชลบุรี  
 มีความเข้าใจและสามารถแยก 
 ขยะให้ถูกประเภทได้ถูกต้อง 

-ร้อยละ 90 ของครูและ 
 บุคลากร ผู้ปกครอง  
 นักเรียน ศูนย์การศึกษา 
 พิเศษ เขตการศึกษา12 
 จังหวัดชลบุรี มีความ 
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ที ่
ชื่อ 

โครงกำร/กิจกรรม 
สอดคล้อง 
มำตรฐำนที่ 

เป้ำหมำย/ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(จ ำนวน/ร้อยละ) 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 เข้าใจและสามารถแยก 
 ขยะให้ถูกประเภทได้ 
 ถูกต้อง 

13 โครงการกิจกรรม 5 ส มาตรฐานที่ 2 1.ครู บุคลากร และผู้ปกครอง 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ                  
  เขตการศึกษา 12 จังหวัด 
  ชลบุรี เข้าร่วม  กิจกรรม 
  จ านวน 80 คน จากกลุ่ม    
  เป้าหมาย จ านวน 100 คน   
2.ผู้เข้าร่วมโครงการให้ 
  ความร่วมมือในการด าเนิน 
  กิจกรรม 5 ส 
  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

1.ครู บุคลากร และ 
  ผู้ปกครอง  
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  เขตการศึกษา 12 
  จังหวัดชลบุร ีเข้าร่วม  
  กิจกรรม จ านวน 80 คน 
  จากกลุ่มเป้าหมาย  
  จ านวน 100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80 
2.ผู้เข้าร่วมโครงการให้ 
  ความร่วมมือในการ 
  ด าเนินกิจกรรม 5 ส 
  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
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ส่วนที่ 2 

ผลกำรประเมินตนเอง 

1. ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ              
   เขตกำรศึกษำ 12 จังหวัดชลบุรี ปีกำรศึกษำ 2562 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน   
ระดับคุณภำพ  : ยอดเยี่ยม 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ตามมาตรฐานการศึกษา โดยมีผลการพัฒนาตามประเด็นการพิจารณา 2 ด้าน ดังนี้ 
1) ผลกำรพัฒนำผู้เรียน   

 ผลที่เกิดจากการพัฒนา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ พุทธศักราช 2556 (ฉบับปรับปรุง 2562) และโปรแกรมการ
พัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ               
เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี พุทธศักราช 2558 (ฉบับปรับปรุง 2562) โดยใช้กระบวนการพัฒนาที่
หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา มีสุขนิสัยที่ดี มี
มารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ตามศักยภาพของตน 
ปลูกฝังผู้เรียนให้รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน ท างานร่วมกับเพ่ือนๆ กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส              
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและผู้อ่ืนทั้งในและนอกห้องเรียน  โดยครูจัดประสบการณ์การเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว บูรณาการ
การเรียนรู้ร่วมกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  รู้จัก
แก้ปัญหา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ให้ผู้เรียนได้  ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอก
สถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการแสดงศักยภาพและความสามารถ
โดยสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ นอกจากนี้ผู้เรียน
ยังได้รับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลเพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนให้ครอบคลุมตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว เช่น กิจกรรมบ าบัด กายภาพบ าบัด ธาราบ าบัด อาชาบ าบัด และ
พัฒนาการพูดผ่านการฟัง  
  โดยในปีการศึกษา 2562 ผู้เรียนจ านวน 407 คน มีพัฒนาการตามศักยภาพของ            
แต่ละบุคคลที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 100 



38 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

 

  และในด้านการพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษา           
ในระดับที่สูงขึ้นหรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุรี ได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อภายในตาม
ความเหมาะสม ศักยภาพและความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล  จ านวน 323 คน คิดเป็น
ร้อยละ 79.36 และส่งต่อผู้เรียนเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตใน
สังคม จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 20.64 โดยส่งต่อเข้าศึกษาทั้งในโรงเรียนเรียนรวม โรงเรียน
เฉพาะความพิการ ส านักงานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และส่งต่อด้าน
อาชีพ  
 2) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
               เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษา และตามอัตลักษณ์
ที่ก าหนดไว้ คือ 1) ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 2) กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก
แข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 3) ร่าเริงแจ่มใส มีความสุขและมีความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 4) มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 5) ช่วยเหลือ
ตนเองได้เต็มศักยภาพ 6) สนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว 7) เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน           
ได้อย่างมีความสุข  8) ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  9) มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 10) มีความสามารถในการด ารงชีวิตประจ าวันได้เต็มศักยภาพ 11) มีความสามารถ           
ในการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก 12 ประการได้อย่างเหมาะสม โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             
เพ่ือส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความหลากหลาย เช่น กิจกรรมดนตรีและนันทนาการ กิจกรรม
การละเล่นพ้ืนบ้าน  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมตลาดนัดเขต 12 กิจกรรมส ารวจ
แหล่งเรียนรู้  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเรียนรู้ผ่าน ICT กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเบื้องต้น            
เป็นต้น                 

    ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาด้านการร่างกาย แข็งแรง มีสุขภาวะที่ดี  โดยจัดให้ผู้เรียนได้รับ
ประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ
ให้กับผู้เรียน โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียน ตรวจวัดชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  นอกจากนี้
ยังมีการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคในระดับ
ต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถและกล้าแสดงออก เกิดประสบการณ์ มีทักษะและท า
กิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีการปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น ให้ผู้เรียนอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณ แสดงความรักและความกตัญญูที่มีต่อบิดา มารดา ครู                 
ผ่านกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู  จัดกิจกรรมวันส าคัญทางชาติ เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงถึงการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  โดยจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญตามประเพณีและพุทธศาสนา เช่น กิจกรรมวันเข้าพรรษา วันสงกรานต์ วันลอยกระท ง  
ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืน              
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มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส  มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ 
ดนตรีให้ผู้เรียนได้วาดภาพ ระบายสี  ร้องเล่นเต้นร าเพ่ือสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส            
ให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนและผู้ อ่ืนทั้งในและนอก
ห้องเรียน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักและมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเรียนรู้วิธีการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ การคัดแยกขยะ สร้างประสบการณ์
ตรงให้ผู้เรียนมีลักษะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รักความสะอาด และมีความสามารถในการ
ด ารงชีวิตได้เต็มศักยภาพ โดยภาพรวมผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป็นไปตามที่สถานศึกษาก าหนด  จ านวนผู้เรียน 407 คน มีผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ดังนี้ 

1. มีคุณอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100  
2. มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล                 

คิดเป็นร้อยละ 94.60 
 

มำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  
1.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน 
    1)  มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  ที่แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 

 
ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 100) 
 

    2)  มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้          
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 100) 

2.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1)  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 100) 

     2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยตามศักยภาพของผู้เรียน      
แต่ละบุคคล 

ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 94.60) 

ภำพรวม ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 98.65) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน : ระดับ ยอดเยี่ยม  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี มีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ตามมาตรฐานการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 98.65 โดยมีผลพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่
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แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 100  

ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อภายในตามความเหมาะสม 
ศักยภาพและความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล จ านวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 79.36 และ
ส่งต่อผู้เรียนเข้าสู่การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นหรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคม จ านวน 84 คน  
คิดเป็นร้อยละ 20.64 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 
ผู้เรียนแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่

ละบุคคล คิดเป็นร้อยละ 94.60 
 จุดเด่น 
    ผู้เรียนได้รับการพัฒนาโดยใช้หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็ก          
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ พุทธศักราช 2556 (ฉบับปรับปรุง 2562) โปรแกรมการพัฒนาทักษะ
การด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุรี พุทธศักราช 2558 (ฉบับปรับปรุง 2562) และได้รับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามความ
เหมาะสมของแต่ละบุคคล เช่น กิจกรรมบ าบัด กายภาพบ าบัด ธาราบ าบัด อาชาบ าบัด และ
พัฒนาการพูดผ่านการฟัง อย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว และมีผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงคเ์ป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 จุดที่ควรพัฒนำ  
    1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่
เหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
  2) ปรับปรุงกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้สอดคล้อง 
ครอบคลุมเข้าถึงผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   
กำรด ำเนินงำน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน
เป็น 6 กลุ่มงาน ได้แก่ 1) กลุ่มบริหารงานวิชาการภายใน 2) กลุ่มบริหารงานวิชาการภายนอก 3) กลุ่ม
นโยบายและแผนงาน 4) กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 5) กลุ่มบริหารงานทั่วไป และ 6) กลุ่ม
บริหารงานบุคคล ในการบริหารงานตามโครงสร้างงานดังกล่าว ผู้บริหารยึดหลักการบริหารงานแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยเน้นการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการ PDCA  ใช้หลัก
ประชาธิปไตยในการระดมความคิดเห็นและวางแผนการพัฒนาในด้านต่างๆ น าระบบประกันคุณภาพ
ภายในมาใช้ในการบริหารจัดการ เริ่มจากการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษา
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ขั้นพ้ืนฐาน บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ น ามาก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษา ประกาศใช้
มาตรฐานเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 จ านวน 3 มาตรฐาน บุคลากรน ามาตรฐานและค่าเป้าหมายที่
ได้ก าหนดไว้ไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) โดยการมี 
ส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันวิเคราะห์สภาพขององค์กรในปัจจุบัน (SWOT 
Analysis) เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก (CPEST) สภาพแวดล้อมภายใน (7S) และร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา
ออกมาเป็นวิสัยทัศน์ว่า “ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 12 จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์บริกำร
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมควำมพร้อมที่มีมำตรฐำนและคุณภำพอย่ำงทั่วถึง ด้วยกำรมีส่วน
ร่วมทุกภำคส่วน” ก าหนดพันธกิจ ไว้ 6 ประการ ก าหนดเป้าหมายไว้ 6 ประการ ซึ่งมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน 

บริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ สร้างผู้น าระดับหัวหน้า
ฝ่ายเพ่ือช่วยบริหารจัดการงานตามโครงสร้างการบริหารงาน 6 กลุ่มงาน ให้แต่ละฝ่ายบริหารงานน า
ระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการบริหารจัดการงานตามภาระงานของตนเอง โดยทุกกลุ่ม
บริหารงาน จะจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับงาน เมื่องานที่ด าเนินการมีปัญหาจะแก้ไข
โดยการจัดท าโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหา มีการด าเนินงานปฏิทินที่แต่ละงานก าหนดไว้ มีการนิเทศ
ก ากับติดตามการด าเนินงานโดยคณะกรรมการ และมีการประชุมน าผลการด าเนินงานมาวางแผน
พัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นทุกกลุ่มบริหารงานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน จัดท า
สารสนเทศงาน และมีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานแต่ละกลุ่มงาน
อย่างเป็นระบบ  

พัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ             
ทุกกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็ก             
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี พุทธศักราช 
2556 (ฉบับปรับปรุง 2562) และโปรแกรมการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี พุทธศักราช 2558 (ฉบับ
ปรับปรุง 2562) รวมถึงการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เช่น 
กิจกรรมบ าบัด กายภาพบ าบัด ธาราบ าบัด อาชาบ าบัด และพัฒนาการพูดผ่านการฟัง โดยครูผู้สอน 
ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา/จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) /แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) /แผนการสอนรายบุคคล (IIP) พร้อมทั้ง
ปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ( IFSP) 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกที่สอดคล้องกับ
สภาพของผู้เรียน นิเทศ ติดตาม ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ประเมินความพร้อมของผู้เรียน 
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เข้าสู่ช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้               
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยรับครูที่มีคุณวุฒิหรือ
ความรู้ความสามารถให้เข้ามาปฏิบัติงาน โดยจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจปรัชญาการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ ปลูกฝังให้มีความเมตตาและอดทนต่อการเอาใจใส่ดูแลผู้เรียน การจัดการเรียน           
การสอน การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ส่งเสริมให้ครูจัดระบบการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ
รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  มีการประสานงานร่วมกับผู้ปกครองและทีมสห
วิทยาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน จัดให้มีการขยายผลความรู้ จากการไปประชุมสัมมนา การ
ประชุม จัดให้มีการศึกษาดูงานสถานศึกษาและหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างด้านต่างๆ ส่งเสริม พัฒนา
ศักยภาพและบุคลากรโดยเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือให้ครูได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้กับผู้เรียนตามความต้องการจ าเป็นพิเศษ  มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
และใช้กระบวนการวิจัยเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน 

ปรับปรุง พัฒนาอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน จัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบ
สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่และมีความปลอดภัยต่อนักเรียนที่มารับบริการ จัดสภาพห้องเรียนที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของผู้เรียน  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี มีทัศนียภาพที่สวยงาม สะอาด 
ร่มรื่น ถูกสุขอนามัยที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ภายในศูนย์ ประกอบด้วย 
ห้องสื่อสร้างสุข ห้องสมุด มุมบลิกซ์พ็อพ (BRIX POP) ห้องผจญภัย ห้องมัลติเซนเซอรี่ 
(Multisensory) บ้านดิน สระธาราบ าบัด สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง สนามอาชาบ าบัด 
แปลงเกษตรสาธิต สวนประสาทสัมผัส สวนกระตุ้นพัฒนาการ สวนสัตว์ขนาดเล็ก (Mini Zoo)               
หอพระ สนามกระตุ้นพัฒนาการตามหลัก BBL ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom) สนามปั่น
จักรยานสานรักษ์ สนามเด็กเล่น P&G สนามเด็กเล่นห้องออทิสติก เครื่องออกก าลังกายประเภทต่างๆ 
มีการจัดท าสมุดบันทึกการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ และสรุปข้อมูลการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอก  มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการและวิเคราะห์ผล
การด าเนินงาน จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา มีการอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อม
รับมือภัยพิบัติในสถานศึกษา จัดป้ายเตือนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าตามจุดต่างๆ จัดให้ครูและบุคลากร 
ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ส่งเสริมงานสุขอนามัย ระบบดูแลนักเรียนประจ าในสถานศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆในชุมชน จึงได้
จัดท าระบบสารสนเทศ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ตามโครงสร้าง 6 กลุ่มบริหารงาน มีการบันทึกข้อมูล
ผู้เรียน บุคลากร ในระบบ SET เป็นปัจจุบัน มีการบันทึกแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP)           
ในโปรแกรม IEP Online มีการจัดท าวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลทาง Social Media 
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และเว็บไซต์ที่เป็นปัจจุบันท าให้มีข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ            
แก่สาธารณะ 

มำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

2.3 น าระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ ยอดเยี่ยม 

2.4 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนแบบบูรณาการตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ทุกกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
พิเศษของแต่ละบุคคล 

ยอดเยี่ยม 

2.5 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล 

ยอดเยี่ยม 

2.7 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

ดีเลิศ 

ภำพรวม ยอดเยี่ยม 

 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนมำตรฐำนที่ 2  
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร : ระดับ ยอดเยี่ยม   

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ บริบทและความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น โดย
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างรอบด้าน ครอบคลุม
การบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ         
ตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด วิเคราะห์ความต้องการ ก าหนดกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีสอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบการบริหารงาน โดยกระจายอ านาจการบริหารงาน 
ออกเป็น 6 ฝ่าย ทั้งด้านบริหารวิชาการ บริหารแผนงานและงบประมาณ บริหารบุคคล และบริหาร
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ทั่วไป ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจและร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยให้มีการควบคุม ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน คุณภาพการศึกษา            
ของสถานศึกษา มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคมและสติปัญญาอย่างสมดุล โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายบูรณาการผ่านการเล่นและกิจกรรมที่
เป็นประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าเหมาะสมกับวัย และความแตกต่างระหว่างบุคคล 
สอดคล้องตามหลักสูตรของสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ น ากระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน ร่วมแลกเปลี่ยนหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
จัดและปรับสภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความต้องการจ าเป็นพิเศษ ความ
ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  จัดให้มี
สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บข้อมูลของสถานศึกษาอย่างรอบด้าน เพ่ือ
ช่วยให้สะดวกในการน ามาใช้การวางแผนการบริหารจัดการ และสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 จุดเด่น 

1) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไว้ชัดเจน น าระบบประกันคุณภาพภายในมา
ใช้ในการบริหารจัดการงานตามภาระงานของสถานศึกษา 
  2) มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

3) พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
กลุ่มเป้าหมาย  

4) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างม ี
คุณภาพโดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน            
อย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเพ่ือให้สอดคล้องกับ 

ความสามารถของแต่ละบุคคล โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่นับสนุนในการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน 

สามารถเข้าถึงได้และน ามาใช้ได้จริง 
 
 



45 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
กำรด ำเนินงำน 

ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับ
เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
พุทธศักราช 2556 (ฉบับปรับปรุง 2562) และโปรแกรมการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี พุทธศักราช 
2558 (ฉบับปรับปรุง 2562) และด าเนินการตามกระบวนการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ดังนี้ 
   1. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ  เป็นการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการในทุกๆด้าน  เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห์  และตัดสินใจในการวางแผนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  
   2. กำรคัดกรองประเภทควำมพิกำร  เป็นวิธีการคัดกรองเด็กหรือบุคคลที่มีความ
บกพร่องแยกจากเด็กทั่วไป จัดเป็นการค้นหาเบื้องต้นว่ามีความผิดปกติ หรือมีอัตราเสี่ยงสูงต่อการมี
ความผิดปกติ การคัดกรองเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา จุดมุ่งหมายในการคัดกรองประเภทความ
พิการเป็นการช่วยค้นหาเด็กที่ควรจะได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
   3. กำรประเมินควำมสำมำรถพื้นฐำน เป็นการประเมินให้ทราบถึงพัฒนาการด้าน
ต่างๆ  ของเด็กเพ่ือค้นหาจุดเด่น  จุดด้อย  โดยเปรียบเทียบกับพัฒนาการตามวัยของเด็กทั่วไป  ซึ่งจะ
เป็นข้อมูลในการวางแผนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
พิเศษและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน  
   4. กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (Individualized Education 
Program : IEP) และแผนให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว (Individualized Family 
Service  Plan : IFSP)  เป็นการก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนควรตระหนัก 
รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษา รวมทั้งมีแนวทางในการจัดหา 
หรือจัดบริการเสริมได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของเด็กพิการ  
ตลอดจนก าหนดเทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาเฉพาะบุคคล   
   5. กำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ  เป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษทุกประเภทจะต้องค านึงถึงระดับความสามารถพ้ืนฐานและข้อจ ากัดของเด็กพิการแต่ละ
บุคคล และพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  ความสามารถทักษะ
พ้ืนฐาน 6 ทักษะ และทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจ าเป็นอ่ืนๆ 
   6. กำรประเมินควำมก้ำวหน้ำ  มีการจดบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง  ซึ่งอาจจะได้จากการสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ การเขียนบันทึกเกี่ยวกับตัวเด็ก แฟ้ม
ผลงานเด็ก การใช้แบบประเมินผลพัฒนาการ การท าสังคมมิติ การใช้แบบทดสอบโดยครูการศึกษา
พิเศษ ครูผู้รับผิดชอบ นักวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้อง อาจมีการประชุมเพ่ือสรุปความก้าวหน้าของเด็กแต่
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ละคน ตลอดจนมีการรายงานความก้าวหน้าโดยมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล และร่วมตัดสินใจในการทบทวนและ ปรับแผนให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษของเด็กพิการเป็นเฉพาะบุคคล ซึ่งควรประเมินเพ่ือทบทวน และปรับแผนอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง    
   7. กำรส่งต่อ เป็นการประสานงานระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เด็กพิการได้รับบริการที่เหมาะสม  โดยรูปแบบการส่งต่อดังนี้ 
         7.1 ภำยใน เป็นการส่งต่อภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุรี เพ่ือให้เด็กพิการได้รับบริการที่เหมาะสมตามพัฒนาการ เช่น การส่งต่อระหว่างห้องเรียน 
การส่งต่อแต่ละระดับการจัดการศึกษา  เป็นต้น   
         7.2 ภำยนอก เป็นการส่งต่อยังองค์กรที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เด็กพิการได้รับ
บริการที่เหมาะสมตามพัฒนาการ  1) ด้านการศึกษา เป็นการส่งต่อเพ่ือให้เด็กพิการได้รับบริการด้าน
การศึกษาที่สูงขึ้น เช่นโรงเรียนเรียนรวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือส่งต่อเพ่ือความเหมาะสมตาม
พัฒนาการ เช่น การส่งต่อระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษ  2) ด้านการแพทย์ เป็นการส่งต่อเพ่ือแก้ไข
ความพิการหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล ให้สามารถด ารงชีวิตได้
อย่างเหมาะสม 3) ด้านสังคม เป็นการส่งต่อเพ่ือให้เด็กพิการได้รับบริการตามความต้องการจ าเป็นของ
แต่ละบุคคล ให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม 4) ด้านอาชีพ เป็นการส่งต่อเพ่ือเตรียม
ความพร้อมหรือฝึกอาชีพส าหรับเด็กพิการ ให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต
ได ้
  ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  จัดการเรียน
การสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) มีผู้เรียน จ านวนทั้งสิ้น 407 จัดการเรียนการสอนโดยใช้การสร้าง
ความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม การวิจัยควบคู่กับการเรียนรู้จากประสบการณ์และลง
มือปฏิบัติจริง  เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหา โดยจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับ
การใช้ เทคนิคการเรียนรู้ผ่านการเห็น (Visual Strategies) การสอนโดยใช้กระบวนการ 
BBL+TEACCH  เทคนิคการเรียนรู้ผ่านกระบวนการปฏิบัติจริง และทักษะการด ารงชีวิต เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน และน า
ผลมาพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยครูร้อยละ 100  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   การจัดกิจกรรม และส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการ
สอน  โดยมีแหล่งเรียนรู้ภายใน จ านวน 20 แหล่ง ประกอบด้วย 1) ห้องสื่อสร้างสุข 2) ห้องสมุด 3) 
มุมบลิกซ์พ็อพ (BRIX POP) 4) ห้องผจญภัย 5) ห้องมัลติเซนเซอรี่ (Multisensory)  6) บ้านดิน 7) 
อาคารสระธาราบ าบัด 8) สวนสุขภาพ 9) สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง 10) สนามอาชาบ าบัด 11) แปลง
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เกษตรสาธิต 12) สวนประสาทสัมผัส 13) สวนกระตุ้นพัฒนาการ 14) สวนสัตว์ขนาดเล็ก (Mini Zoo) 
15) หอพระ 16) สนามกระตุ้นพัฒนาการตามหลักBBL 17) ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom) 
18) สนามปั่นจักรยานสานรักษ์ 19) สนามเด็กเล่น P&G  และ 20) สนามเด็กเล่นห้องออทิสติก และ
ส่งเสริม สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 13 
แหล่ง ประกอบด้วย 1) วัดหนองชาก 2) วัดหนองเขิน 3) วัดเขาถ้ า 4) ตลาดเนื่องจ านงค์ 5) ห้างโลตัส
บ้านบึง 6) ห้างบิ๊กซีบ้านบึง 7) สวนสัตว์เปิดเขาเขียวชลบุรี  8) วัดญาณสังวราราม  9) พิพิธภัณฑ์ภาพ
สามมิติ อาร์ต อิน พาราไดร์ 10) พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ 11) วันเดอร์ฟาร์ม 12) โรง
ภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็ค โลตัสบ้านสวน 13) สวนสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 
จังหวัดชลบุรี มีการจัด กิจกรรมดนตรีและนันทนาการ  กิจกรรมเกมและการละเล่นพ้ืนบ้านไทยและ
อาเซียน  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรมตลาดนัดเขต 12  และกิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนร้อยละ 100  ได้เข้าร่วมกิจกรรม  

ครูจัดท า และใช้สื่อ และนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรส าหรับเด็ก
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
และ โปรแกรมการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  ซึ่งมุ่งส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความยืดหยุ่น 
สนองความต้องการของผู้เรียน มีการผลิตสื่อ ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
และแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP)  ภาคเรียนละ 1 ชิ้น ต่อครู 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 จัดให้มีการประกวดสื่อการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการผลิตสื่อของครูและบุคลากรซึ่งมีสื่อการ
เรียนรู้  
  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการปรับสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียน ห้องกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสม สวยงาม น่าเรียน น่าอยู่  น่าสนใจ  สะอาด  ปลอดภัย บริหาร
จัดการชั้นเรียนโดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับเด็ก เพ่ือให้เด็กมีความสุขในการ
จัดการเรียน มีมุมเรียนรู้ภายในห้องเรียนเพ่ือช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ  ช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  และสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ตลอดจนสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน 
   มีการตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าพัฒนาการของผู้เรียนตามศักยภาพอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการประเมินคุณภาพของผู้เรียน พิจารณาองค์ประกอบร่วมกัน 3 ด้าน 
คือ ทักษะการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรก าหนด  
โดยผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกองค์ประกอบ  โดยมีขั้นตอน การด าเนินการดังนี้ 1) การประเมิน
ก่อนการให้บริการ 2) การประเมินระหว่างการให้บริการ รวมทั้ง การทบทวน ปรับปรุงแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว การทบทวน ปรับปรุงอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 3) การประเมินหลังการให้บริการ การประเมินเป้าหมายระยะยาว 1 ปี ตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เพ่ือตัดสินผลการเรียนรู้ ประเมินจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมโดยคิด
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ค่าร้อยละจากจ านวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ผ่านเทียบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้งหมดแล้ว
น าไปเทียบร้อยละเพ่ือให้ระดับคุณภาพ และพัฒนาผู้เรียนต่อไป   

จัดท าและน าข้อมูลที่ได้รับจากการเรียนการสอน และจากการสะท้อนกลับของ 
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ จัดท าสมุดสื่อสารผู้ปกครอง การประชุมภาคี 4 ฝ่าย เพ่ือร่วม
ปรึกษาหารือพิจารณาแนวทางการด าเนินงาน การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีการประชุม
ผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือรับทราบและชี้แจงข้อตกลง ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของผู้เรียนร่วมกัน และ
รายงานผลพัฒนาผู้เรียนให้แก่ผู้ปกครองรับทราบ จัดท าสมุดบันทึกรายงานผลพัฒนาการของผู้เรียนเพ่ือ
ส่งผลสะท้อนกลับให้กับผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูล จัดท าบันทึกหลังสอน และมีการปรับปรุงแก้ไข
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) 

การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยครูได้เข้ารับการอบรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  และได้น าไปปฏิบัติจริงโดยครูแบ่งกลุ่มเพ่ือระดม
ประสบการณ์ ความรู้และแนวทางด าเนินการพัฒนา โดยเลือกประเด็นที่จะแก้ไขปัญหา ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหา หรือพัฒนาและน าไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน สะท้อนผลการจัดการ
เรียนรู้  ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เสนอแนะปรับปรุงแก้ไขปัญหา ที่เกิดจากการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ภายในชั้นเรียน  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาชีพในการประยุกต์ใช้กับนักเรียน 

มีคณะกรรมการ นิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการ และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ โดยครูผู้สอนทุกคนต้องได้รับการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คนละ 1 ครั้ง/ภาคเรียน มีการแจ้งผลการนิเทศเพ่ือให้ครู
น าไปปรับปรุงต่อไปมีการนิเทศการเรียนการสอน   

 มำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ระดับ

คุณภำพ 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ   

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
     1) ครูจัดท าแผน IEP/IFSP สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่
ละบุคคล 

 
 

ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 95) 

     2) มีการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนและน าผลมาพัฒนา ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 90) 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     1) ครูมีการจัดหา ผลิต พัฒนา สื่อและเทคโนโลยี เพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 90) 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 90) 
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 มำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ระดับ

คุณภำพ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน     ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 90) 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 
     1) ครูมีการพัฒนาตนเองและน าความรู้มาขยายผลต่อเพ่ือจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 

 
 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ 90) 

     2) ครูมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องกับผู้ปกครอง 
/ ผู้เกี่ยวข้อง 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ 85) 

ภำพรวม 
ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 90) 

 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนที่ 3  
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ : ระดับ ยอดเยี่ยม   

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี จัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามที่
ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เรียนได้รับการฝึกให้มีทักษะ และการแสดงความคิดเห็นตามศักยภาพและประเภท
ของความพิการ 

มีการใช้เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด 
ทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน
จากสื่อท่ีหลากหลาย  มีการบริหารจัดการผู้เรียนเชิงบวกเน้นให้ผู้เรียนสนใจเรียนรู้ สอดแทรกความมี
ระเบียบวินัย โดยสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ปกครอง เพ่ือน าผล
ไปใช้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 จุดเด่น 
   1) มีการใช้เทคนิคการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น เทคนิคการเรียนรู้ผ่านการเห็น 
(Visual Strategies) การสอนโดยใช้กระบวนการ BBL+TEACCH  การสอนแบบ Active Learning  
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เน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการปฏิบัติจริง โดยใช้กิจกรรมเพ่ือสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งในการ
สอนทักษะพ้ืนฐานและการสอนทักษะการด ารงชีวิต 
  2) ครูได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารสถานศึกษา 
อย่างสม่ าเสมอ 
 จุดที่ควรพัฒนำ  
     1) พัฒนาการผลิตสื่อ เทคโนโลยี ให้มีความหลากหลาย และทันสมัย 
     2) พัฒนาระบบสารสนเทศ จัดท าข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

2. สรุปผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ศูนย์กำรศึกษำ
พิเศษ เขตกำรศึกษำ 12 จังหวัดชลบุรี ปีกำรศึกษำ 2562 

 มำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

ภำพรวม ยอดเยี่ยม 
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ส่วนที่ 3  

สรุปผล และแนวทำงกำรพัฒนำ 

         เพ่ือพัฒนาคุณภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12  จังหวัดชลบุรี ให้
สูงขึ้น จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษาศึกษา 2563  ดังต่อไปนี้ 

 1. แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 
     1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะที่เหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
     1.2 ปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์ให้สอดคล้อง ครอบคลุมเข้าถึงผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

2. แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
2.1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเพ่ือให้สอดคล้องกับ

ความสามารถของแต่ละบุคคล  
2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

สามารถเข้าถึงได้ และน ามาใช้ได้จริง 
 

 3. แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
3.1 พัฒนาการผลิตสื่อ ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดท าสื่อ สามารถน าสื่อไปใช้พัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

3.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ จัดท าข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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ภำคผนวก 
 ภาคผนวก  ก  ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  
  เรื่อง การใช้มาตรฐานและการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
  ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  ประจ าปีการศึกษา 2562  
             ภาคผนวก  ข  ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษา 
                               ของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี   
                       ประจ าปีการศึกษา  2562 
 ภาคผนวก  ค ค าสั่งและประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ และ 
  ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ภาคผนวก  ง  สรุปภาพรวมผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของ 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2562 
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ประกำศศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  เขตกำรศึกษำ  ๑๒  จังหวัดชลบุรี 

เรื่อง  กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

................................................................... 

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับการขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของ
ทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  ๑๒  จังหวัด
ชลบุรี  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี  ผู้ปกครอง เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี  จึงประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
           (นางสาวทักษิณา  ช่วยบ ารุง) 

             ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๑๒  จังหวัดชลบุร ี
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มำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
แนบท้ำยประกำศศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  เขตกำรศึกษำ  ๑๒ จังหวัดชลบุรี   

เรื่อง กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 

 
 

  มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
๑๒ จังหวัดชลบุรี  พ.ศ. ๒๕๖๒  มีจ านวน  ๓ มาตรฐาน ได้แก่  
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน 
   ๑) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ 
ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว 
   ๒) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 ๒.๓ น าระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ 
 ๒.๔ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนแบบบูรณาการตามหลักสูตร
สถานศึกษา ทุกกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
 ๒.๕ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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 ๒.๖ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 ๒.๗ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ๑) ครูจัดท าแผน IEP/IFSP สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
  ๒) มีการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนและน าผลมาพัฒนา 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๑) ครูมีการจัดหา ผลิต พัฒนา สื่อและเทคโนโลยี เพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน     
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
  ๑) ครูมีการพัฒนาตนเองและน าความรู้มาขยายผลต่อเพ่ือจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
  ๒) ครูมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องกับผู้ปกครอง / 
ผู้เกี่ยวข้อง 
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ประกำศศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  เขตกำรศึกษำ  ๑๒  จังหวัดชลบุรี 
เรื่อง  กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ   

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 
................................................................... 

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับการขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป      ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  
๑๒  จังหวัดชลบุรี จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน และการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี  
ผู้ปกครอง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและ
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขต
การศึกษา  ๑๒  จังหวัดชลบุรี  มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

                (นางสาวทักษิณา  ช่วยบ ารุง) 
             ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๑๒  จังหวัดชลบุร ี
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำนกำรศึกษำ แนบท้ำยประกำศศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๑๒  จังหวัดชลบุร ี

เรื่อง กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 

มำตรฐำน มำตรฐำนกำรศึกษำของ สพฐ. 
มำตรฐำนกำรศึกษำ  

ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๑๒   
จังหวัดชลบุรี 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ ๑ 
คุณภาพของผู้เรียน 

  
    
  

๑.๑ ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  
   ยอดเยี่ยม ๑) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล   

    ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
    ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ 
    บุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือ 
    เฉพาะครอบครัว 

๑) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล   
    ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
    ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ 
    บุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือ 
    เฉพาะครอบครัว 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีพัฒนาการตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคลที่แสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 

๒) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อม 
    ต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่ 
    สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิต 
    ในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

๒) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อม 
    ต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่ 
    สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิต 
    ในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความพร้อมสามารถเข้า 
สู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ  
หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ 
    สถานศึกษาก าหนด 

๑) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ 
    สถานศึกษาก าหนด 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
    ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
    ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทยตามศักยภาพของผู้เรียน 
แต่ละบุคคล 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

 

 

มำตรฐำน มำตรฐำนกำรศึกษำของ สพฐ. 
มำตรฐำนกำรศึกษำ  

ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๑๒   
จังหวัดชลบุรี 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ ๒ 
กระบวนการบริหาร

และการจัดการ 
    
  

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
      ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  
      ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 
   ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
      สถานศึกษา 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
      ของสถานศึกษา 

สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษาท่ีชัดเจน  

๒.๓ น าระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้  
      เป็นสว่นหนึ่งของการบริหารจัดการ 

สถานศึกษาน าระบบประกันคุณภาพ  
ภายในมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร 
จัดการ  

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ 
      ของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถาน 
      ศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๒.๔ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ 
      ผู้เรียนแบบบูรณาการตามหลักสูตร 
      สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้อง 
      กับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละ 
      บุคคล 

สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนแบบบูรณาการตามหลักสูตร 
สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้อง 
กับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละ 
บุคคล 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
      ทางวิชาชีพ 

๒.๕ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากร 
      ให้มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ 

สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตาม 
มาตรฐานวิชาชีพ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

 

 

มำตรฐำน มำตรฐำนกำรศึกษำของ สพฐ. 
มำตรฐำนกำรศึกษำ  

ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๑๒   
จังหวัดชลบุรี 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ ๒ 
กระบวนการบริหาร

และการจัดการ 
(ต่อ) 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
      ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๒.๖ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
      ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สามารถเข้าถึง 
      และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกับการ 
      พัฒนาศักยภาพผู้เรียนแต่ละบุคคล 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล 

 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
      สนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
      จัดการเรียนรู ้

๒.๗ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
      สนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
      จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

 

มำตรฐำน มำตรฐำนกำรศึกษำของ สพฐ. 
มำตรฐำนกำรศึกษำ  

ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๑๒   
จังหวัดชลบุรี 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ ๓ 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ 
      ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
      ในชวีิตได้    

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
   ยอดเยี่ยม ๑) ครูจัดท าแผน IEP/IFSP สอดคล้องกับ 

    ความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
   

ครูร้อยละ ๙๐ จัดท าแผน IEP/IFSP 
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ของแต่ละบุคคล 

๒) มีการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียน 
    การสอน และน าผลมาพัฒนา 

ครูร้อยละ ๙๐ ได้รับการนิเทศ ติดตาม 
การจัดการเรียนการสอน และน าผลมา 
พัฒนา 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง 
      เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๑) ครูมีการจัดหา ผลิต พัฒนา สื่อและ 
    เทคโนโลยี เพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ ๙๐ มีการจัดหา ผลิต พัฒนา 
สื่อและเทคโนโลยี เพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูร้อยละ ๙๐ มีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก  

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น 
      ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน     

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น 
      ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน     

ครูร้อยละ ๙๐ มีการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน     
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

 

มำตรฐำน มำตรฐำนกำรศึกษำของ สพฐ. 
มำตรฐำนกำรศึกษำ  

ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๑๒   
จังหวัดชลบุรี 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ ๓ 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

(ต่อ) 

 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล 
      สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
      การจัดการเรียนรู้ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
      การจัดการเรียนรู้ 

 

๑) ครูมีการพัฒนาตนเองและน าความรู้มา 
    ขยายผลต่อเพ่ือจัดการเรียนการสอนให้มี 
    ประสิทธิภาพ 

ครูร้อยละ ๘๕ มีการพัฒนาตนเองและน า
ความรู้มาขยายผลต่อเพ่ือจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 

๒) ครูมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนา 
    ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องกับผู้ปกครอง /  
    ผู้เกี่ยวข้อง 

ครูร้อยละ ๘๕ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลใน
การพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องกับ 
ผู้ปกครอง / ผู้เกี่ยวข้อง 
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ค ำสั่งศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  เขตกำรศึกษำ  ๑๒  จังหวัดชลบุรี 

ที ่๐๓๕ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบมำตรฐำนกำรศึกษำของศูนย์กำรศึกษำพิเศษเขตกำรศึกษำ ๑๒   

จังหวัดชลบุรี  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 
................................................................... 

 ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและพัฒนาการจัดการศึกษาให้
บรรลุผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ อีกทั้งเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้น และถือเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างเหมาะสม จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี ดังนี้  

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
  ๑.  นางสาวทักษิณา ช่วยบ ารุง ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางพัชชานันท์ หอรุ่งเรืองชัย คร ู   กรรมการ 
  ๓.  นางสาวอุษณีษ์ จิตรสม  ครู    กรรมการ 
  ๔.  นายกฤษ  โชคพิทักษ ์ ครู    กรรมการ 
  ๕.  นางสาวภัทรวรรณ สวนนันท์ คร ู   กรรมการ 
  ๖.  นายการัณยภาส จันทร์สุข คร ู   กรรมการ 
  ๗.  นางสาวศิริรัตน ์ แซ่ลิ่ม  พนักงานราชการ  กรรมการ 
  ๘.  นางสาวจิราวรรณ จันทร์ต๊ะยศ ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ ให้ค าปรึกษาแนะน า อ านวยความสะดวกในการด าเนินการจัดท ารวบรวมข้อมูลในแต่ละมาตรฐาน  
  

๒.  คณะกรรมกำรรับผิดชอบมำตรฐำน 
๒.๑ มำตรฐำนที ่๑ คุณภำพผู้เรียน 

  ๑.  นายการัณยภาส จันทร์สุข คร ู   ประธานกรรมการ 
๒.  นายนฤทธิ์  ชิตพันธ์  คร ู   กรรมการ 
๓.  นางสาวขนิษฐา เขียมสันเทียะ คร ู   กรรมการ 
๔.  นางสาวกิ่งดาว เป็งค ามา คร ู   กรรมการ 
๕.  นางสาวศตพร ประสงค์ศิลป์ คร ู   กรรมการ 
๖.  นางสาวบุพผาวัลย ์ ยานิพันธ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๗.  นางสาวรัตนาภรณ ์ พุมมา  พนักงานราชการ  กรรมการ  
๘.  นางสาวนภสัสร   สักทอง  พนักงานราชการ  กรรมการ 
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๙.  นางสาววชัร ี  ศิริวาลย์  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๑๐.  นางเพ็ญจันทร์ สิโรจน์ธ ารง พนักงานราชการ  กรรมการ 
๑๑.  นางสาวปรุงฉัตร จุทัยรัตน์ พนักงานราชการ  กรรมการ 
๑๒.  นางสาวพัชชา นามเชียงใต้ พนักงานราชการ  กรรมการ 
๑๓.  นางสาวภัทรนิธ ์ ขมสูงเนิน พนักงานราชการ  กรรมการ 
๑๔.  นายฉัตรมงคล วรรณธงชัย พนักงานราชการ  กรรมการ 
๑๕.  นางสาวศศิประภา เพ็งแจ่ม  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๑๖.  ว่าที่ ร.ต.หญิงร่มฟ้า บุ้งทอง  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ   

   
๒.๒ มำตรฐำนที ่๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

  ๑.  นางสาวทักษิณา ช่วยบ ารุง ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางพัชชานันท์ หอรุ่งเรืองชัย คร ู   กรรมการ 
  ๓.  นายกฤษ  โชคพิทักษ ์ ครู    กรรมการ 
  ๔.  นางสาวภัทรวรรณ สวนนันท์ คร ู   กรรมการ 
  ๕.  นายบรรเจิด  จิตเทพ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๖.  นางสาวอรพรรณ กุดแถลง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๗.  นางสาววภิาดา ประสาททอง ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๘.  นายปรีชา  ศรีโยธี  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

๙.  นางสาวสภุาพร  สัจจา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๐.  นางสาวจิราวรรณ จันทร์ต๊ะยศ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๑๑.  นางสาวธัญรัตน ์ รัตนวิจารณ์ พนักงานราชการ  กรรมการ 
  ๑๒.  นางสาวภัทราพร พรหมกุล พนักงานราชการ  กรรมการ 
  ๑๓.  นายสุทธิดล สุทธิแพทย์ พนักงานราชการ  กรรมการ 
  ๑๔.  นางสาวปัทมา แซ่ซึง  พนักงานราชการ  กรรมการ 
  ๑๕.  นางสาวพัชร ี โคจร    พนักงานราชการ  กรรมการ 
  ๑๖. นางสาวอุษณีษ์ จิตรสม  คร ู   กรรมการและเลขานุการ    

 
๒.๓ มำตรฐำนที ่๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

  ๑.  นางสาวศิริรัตน ์ แซ่ลิ่ม  พนักงานราชการ  ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวปรีชาภรณ์ ภุ่มรินทร์ คร ู   กรรมการ 

  ๓.  นางสาววาสนา    วิลัยเกษ  คร ู   กรรมการ 
  ๔.  นางสาววันสุรีย์ สุวรรณพงษ ์ คร ู   กรรมการ   
  ๕.  นางอภิชยา  ชิตพันธ์  คร ู   กรรมการ 
  ๖.  นางสาวพชภร    ค าเรือง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 



64 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

 

  ๗.  นางสาวดวงใจ ขม้ินแก้ว ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๘.  นายกฤตเมธ  จูมณีย์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๙.  นางสาวตรีรัตน ์ ก าเนิดสุข พนักงานราชการ  กรรมการ 
๑๐.  นางสาวภาณุมาศ กลัดปิ่น  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๑๑.  นางสาวลลีาวด ี เสมสมบูรณ์ พนักงานราชการ  กรรมการ 
๑๒.  นางสาวศุภรัตน ์ เม่นขาว  พนักงานราชการ  กรรมการ 

  ๑๓.  นางสาวซัลมา มูเก็ม  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๑๔.  นายณัฐพงศ ์ เนื่องสายยศ พนักงานราชการ  กรรมการ 
๑๕.  นายนฤเบศ  เข็มศิริ  พนักงานราชการ  กรรมการ 

  ๑๖.  นางสาวสุพัตรา เมืองซ้าย พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ       
  มีหน้ำที่  เก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน เอกสารการปฏิบัติงานจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้

เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายเพ่ือชี้ให้เห็นถึงผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละด้าน 

  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัดและรับผิดชอบประสานงานในส่วนที่เ กี่ยวข้อง
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการด าเนินงาน หากมีงานใดที่ต้องด าเนินการก่อนให้สามารถด าเนินการล่วงหน้าทันที ทั้งนี้ ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๐  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
                                                                      (นางสาวทักษิณา  ช่วยบ ารุง) 

                ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๑๒  จังหวัดชลบุร ี
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ค ำสั่งศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  เขตกำรศึกษำ  ๑๒  จังหวัดชลบุรี 
ที ่ ๐๙๐ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบระบบประกันคุณภำพ และประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
................................................................... 

 ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ก าหนดให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยวิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม พร้อมทั้งจัดท ารายงานผล และน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น 

 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี  จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ดังนี้  

 ๑. นางสาวทักษิณา ช่วยบ ารุง  ผู้อ านวยการ    ประธานกรรมการ 
  ๒. ดร.สุรางค์ วิสุทธิสระ     ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๓. นางสาวอุษณีษ์    จิตรสม     ครูช านาญการ    กรรมการ 
  ๔. นายการัณยภาส  จันทร์สุข  คร ู    กรรมการ 
 ๕. นางสาวจิราวรรณ  จันทร์ต๊ะยศ ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่   
  ๑. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
และจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  ๒. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งและจัดท ารายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

                      ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                              ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                                                                    
      (นางสาวทักษิณา   ช่วยบ ารุง) 
                                             ผู้อ านวยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี
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สรุปภำพรวมผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 12 จังหวัดชลบุรี ปีกำรศึกษำ 2562 

จ ำแนกตำมประเภทควำมพิกำรและระดับคุณภำพ 

ประเภทควำมพิกำร 
ระดับคุณภำพ 

รวม (คน) 
1 2 3 4 5 

1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น - - - - 3 3 
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน - - - - 10 10 
3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา - - - 1 102 103 
4. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ - - 3 - 119 122 
5. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ - - - - 4 4 
6. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา - - - - 4 4 
7. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ - - - - 1 1 
8. บุคคลออทิสติก - - - 1 108 109 
9. บุคคลพิการซ้อน - - - - 51 51 

รวม - - 3 2 402 407 

คิดเป็นร้อยละ - - 0.73 0.49 98.77  

 
จากตาราง สรุปภาพรวมผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี พบว่า ผู้เรียนมีผลการพัฒนาคุณภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดี ขึ้นไป จ านวน 
407 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผลการพัฒนาคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม จ านวน 402 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.77 ในระดับดีเลิศ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.49 และในระดับดี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.73 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

 

สรุปภำพรวมผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 
จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

 
     ตำรำงท่ี 1  สรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 

ที ่ ชั้น 
รวม 
(คน) 

ผลกำรประเมิน 
ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ด ี
ปำน
กลำง 

ก ำลัง 
พัฒนำ 

1 นักเรียน รับบริการในศูนย์ฯ 146 130 8 8 - - 
2 นักเรียน รับบริการที่หน่วยบริการ 103 89 9 5 - - 
3 นักเรียน รับบริการที่บ้าน 140 106 26 8 - - 
4 นักเรียน รับบริการที่ศูนยก์ารเรียน 

ส าหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล 
18 18 - - - - 

รวม 407 343 43 21 - - 
 
แผนภูมิ แสดงสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ปีการศึกษา 2562  

จ าแนกตามระดับคุณภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูม ิแสดงสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้นไป จ านวน 407 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 โดยมีผลการประเมิน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
จ านวน 343 คน คิดเป็นร้อยละ 84.28 ระดับดีเลิศ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.57 และระดับดี จ านวน 21 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.16 ตามล าดับ  

 
 

ยอดเยี่ยม 
84.28 % 

ดีเลิศ 
10.57% 

ด ี
5.16% 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

 

     ตำรำงท่ี 2  สรุปผลควำมภูมิใจในท้องถิ่น และควำมเป็นไทยตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

ที ่ ชั้น 
รวม 
(คน) 

ผลกำรประเมิน 
ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ด ี
ปำน
กลำง 

ก ำลัง 
พัฒนำ 

1 นักเรียน รับบริการในศูนย์ฯ 146 124 16 6 - - 
2 นักเรียน รับบริการที่หน่วยบริการ 103 82 16 5 - - 
3 นักเรียน รับบริการที่บ้าน 140 - 32 86 7 15 
4 นักเรียน รับบริการที่ศูนยก์ารเรียน 

ส าหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล 
18 11 5 2 - - 

รวม 407 217 69 99 7 15 
 

แผนภูมิ แสดงสรุปผลความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  
ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิ สรุปผลความภูมิใจในท้องถิ่นและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2562 ผู้เรียนผ่าเกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้นไป 
จ านวน 385 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.32  ระดับดีเลิศ จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 16.95 ระดับดี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.33 ระดับปาน
กลาง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.71 ระดับก าลังพัฒนา จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.69  

 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
53.32% 

ดีเลิศ 
16.95% 

ด ี
24.33% 

ปานกลาง 
1.71% 

ก าลังพัฒนา 
3.69% 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

 

ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ได้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  โดยเป็นรายงานผลการประเมินตนเองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุรี ตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ทั้ ง 3 ด้าน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ได้พิจารณารายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
แล้ว จึงมีความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเอง ฉบับนี้ทุกประการ     

 
 
 
      (ลงชื่อ)        
          (นายคมกริช  สิงห์โตทอง)  
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
                             ๒๐ เมษายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


