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รายงานผลการประเมินตนเอง 
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กระทรวงศึกษาธิการ 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

----------------------------------------------- 
 ตามที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ได้ประเมินคุณภาพภายในปี
การศึกษา 2564 และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) โดย
เป็นรายงานผลการประเมินตนเอง ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ที่ระบุ
ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา พร้อม
ทั้งให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงาน
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี นั้น 

 คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ได้พิจารณา
รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 (Self-Assessment Report : SAR ) ทั้ง 3 
มาตรฐาน คือมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ และ
มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความเห็นว่าเป็นรายงานที่เกิด
จากการปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี จึงมีความเห็นชอบรับรอง
รายงานผลการประเมินตนเอง ฉบับนี้ทุกประการ  

 

 

                     ลงชื่อ 
             (นายคมกริช  สิงห์โตทอง) 

           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
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ค าน า 

  รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ได้จัดท าขึ้น ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 ที่ระบุให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา พร้อมทั้งให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตาม
ผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี ซึ่ง
ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งแต่ละมาตรฐานใช้
กระบวนการจัดเก็บข้อมูลเชิงระบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
และรวบรวมข้อมูล จึงสะท้อนภาพของผลการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือ 
  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 ี
     เดือนพฤษภาคม พ.ศ.256๕ 
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สารบัญ 
 

หน้า 
บันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ค 
สารบัญแผนภูมิ ง 
ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 1 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการประเมินตนเอง 6 
 1. ข้อมูลทั่วไป 6 
 2. ข้อมูลผู้บริหาร 12 
 3. ข้อมูลนักเรียน 12 
 4. ข้อมูลครู และบุคลากร 15 
 5. ข้อมูลอาคารสถานที่ 16 
 6. ข้อมูลงบประมาณ 17 
 7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 17 
ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 20 
ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 30 
ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 42 
คณะผู้จัดท า 5๓ 
ค านิยาม 
ภาคผนวก 

55 
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สารบัญตาราง 
 

หน้า 
ตารางที่ 1 แสดงจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัด 
             ชลบุรี แยกตามมาตรฐานการศึกษา 

2 

ตารางที่ 2 แสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และเป้าหมาย ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
             ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

10 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  
    จ าแนกตามประเภทความพิการ 

12 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ 13 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวนนักเรียนที่ไม่ใช่นักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 
             จังหวัดชลบุรี ทีศู่นย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  
              ให้บริการ ในปีการศึกษา 256๔ 

14 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความ 
              ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามระบบคูปองการศึกษา ในปีการศึกษา 256๔ 

14 

ตารางที่ 7 แสดงจ านวนบุคลากรแยกตามประเภทบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
              เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ในปีการศึกษา 256๔ 

15 

ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลอาคารสถานที่ 16 
ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลพ้ืนฐานในการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕6๕ 17 
ตารางที่ 10 แสดงผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
                ปีการศึกษา 2561 - 256๔ เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 

23 

ตารางที่ 11 แสดงผลการพัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
                (Individualized Education Program : IEP) หรือ แผนการให้บริการ 
                ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Service Plan : IFSP)  
                ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

27 

ตารางที่ 12 แสดงผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                ปีการศึกษา 2561 – 256๔ เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 

34 

ตารางที่ 13 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 37 
ตารางที่ 14 แสดงผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
                ผู้เรียนเป็นส าคญั ปีการศึกษา 2561 – 256๔ เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 

46 
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สารบัญแผนภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 
หน้า 

แผนภูมิที่ 1    แผนภูมิแสดงผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
                  ปีการศึกษา 2561 – 256๔ เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย    

23 

แผนภูมิที่ 2  แผนภูมิแสดงผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ
การจัดการ  ปีการศึกษา 2561 – 256๔  เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 

34 

แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 37 
แผนภูมิที่ 4 แผนภูมิแสดงผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2561 – 256๔  เปรยีบเทียบกับค่า
เป้าหมาย 

47 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔ 
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ส่วนที่ ๑ 

บทสรุปผู้บริหาร 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 701 หมู่ที่ 3 ต าบล
หนองชาก อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20170 โทรศัพท์ 038-202000 โทรสาร 
038-202000 ต่อ 103 www.secchonburi.go.th  e-mail : choncenter12@hotmail.com 
และ centerchon@gmail.com  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมีเนื้อที่จ านวน 30 ไร่ มีเขตพ้ืนที่การให้บริการ 
จ านวน 11 อ าเภอ มีบทบาทหน้าที่ จัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการ พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กพิการ 
จัดระบบการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จัดบริการช่วงเชื่อมต่อ
ส าหรับคนพิการ ให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน เป็นศูนย์รวมข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาส าหรับคนพิการ สนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ ให้บริการในรูปแบบประจ าหมุนเวียน, แบบไป – กลับ และให้บริการที่บ้าน 
ตามปรัชญาที่ว่า “มีคนพิการที่ไหน มีเราที่นั่น” จึงมีการออกให้บริการในเชิงรุก เพ่ือให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ในเขตจังหวัดชลบุรี ในรูปแบบของหน่วยบริการ จ านวน 6 หน่วยบริการ ได้แก่  หน่วย
บริการสัตหีบ หน่วยบริการบ่อทอง หน่วยบริการหนองปรือ หน่อยบริการเมืองชลบุรี หน่วยบริการ
พานทอง - พนัสนิคม หน่วยบริการศรีราชา และศูนย์การเรียนส าหรับเด็กในโรงพยาบาลชลบุรี  
  ปีการศึกษา 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี มีผู้เรียน
จ านวนทั้งสิ้น 456 คน มีบุคลากรรวม 91 คน คือ ผู้บริหาร 3 คน ข้าราชการ 30 คน พนักงาน
ราชการ (ต าแหน่งครูผู้สอน) 22 คน พนักงานราชการ(กลุ่มบริการ) 2 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ครู
ธุรการ 1 คน และผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ(พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ) 31 คน ในปีการศึกษา 2564 
สถานศึกษาได้รับรางวัลระดับประเทศ 5 รางวัล ระดับกลุ่มสถานศึกษา 1 รางวัล ระดับจังหวัด 1 
รางวัล ผู้บริหารได้รับรางวัล ระดับประเทศ 2 รางวัล ระดับภูมิภาค 1 รางวัล ระดับกลุ่มสถานศึกษา  
3 รางวัล ระดับจังหวัด 1 รางวัล และครูได้รับรางวัล ระดับประเทศ 2 รางวัล ระดับภูมิภาค 4 รางวัล 
ระดับกลุ่มสถานศึกษา 11 รางวัล ระดับจังหวัด 5 รางวัล ระดับสถานศึกษา 1 รางวัล 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ในการปีการศึกษา 2564 ภาพรวมของผลการพัฒนาคุณภาพอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม บรรลุค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ และมีผลการพัฒนาคุณภาพดีขึ้น สูงกว่าปี
การศึกษา 2563 สรุปได้ดังนี้ 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการทางการศึกษาพิเศษ ที่มีประสิทธิภาพ มีการ
สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อและกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม หลากหลาย ท าให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการท่ีแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และทักษะตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล(Individual Education Plan : IEP) หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
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(Individual Family Program : IFSP)มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้า
สู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความ
เป็นไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล สูงกว่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริการและการจัดการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
  มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายการจัด
การศึกษาระดับต่าง ๆ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจนเกิดเป็น
วัฒนธรรมขององค์กร  ด าเนินงานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้ เรียนแบบบูรณาการตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล ส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกับการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนแต่ละบุคคล จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษาอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่
ได้ก าหนดไว้ 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 
  ครูได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม ท าให้สามารถจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ระดับยอดเยี่ยมเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงจุดเด่น  และจุดที่ควรพัฒนา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุรี แยกตามมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐาน จุดเด่น จุ
ดที่ควร
พัฒนา 

มาตรฐานที่ 
1 

คุ ณ ภ า พ
ของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ กิจกรรมการละเล่นไทย กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมตลาดนัดเขต 12 กิจกรรมส ารวจแหล่งเรียนรู้
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเรียนรู้ผ่าน ICT กิจกรรมส่งเสริม
อาชีพเบื้องต้น กิจกรรมดนตรีบ าบัด กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
2. ผู้เรียนได้รับการดูแล เอาใจใส่ ช่วยเหลือด้วยกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์การพัฒนาของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเพ่ือให้มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะ

จัดกิจกรรม
พัฒนาการ
เ รี ย น รู้ ใ ห้
ส อด คล้ อ ง
กั บ ค ว า ม
ภู มิ ใ จ ใ น
ท้องถิ่น และ
ค ว า ม เ ป็ น
ไ ท ย ต า ม
ศั ก ย ภ า พ
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มาตรฐาน จุดเด่น จุ
ดที่ควร
พัฒนา 

อันพึงประสงค์ ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ตามเกณฑ์การพัฒนาของโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
๔. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ปลูกจิตส านึกผ่านกิจกรรมตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ของผู้ เ รียน
แต่ละบุคคล
ใ ห้
หลากหลาย
ยิ่งขึ้น 

มาตรฐานที่ 
๒ 

กระบวนกา
ร บ ริ ห า ร
แ ล ะ ก า ร
จัดการ 

1. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิ 
ภาพ  
2. มีการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา นโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด 
3. พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพโดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่าง
ได ้
5. มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย มีการออกแบบ
เทคโนโลยีส าหรับการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสะดวก มีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียนหรือบทเรียนออนไลน์ และมีความเหมาะสม
ตามศักยภาพของผู้เรียน 

1 .  ค ว ร
จั ด ห า
อุ ป ก ร ณ์ 
ร ะ บ บ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ใ น ก า ร
บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร ที่
ทั น ส มั ย 
เ พ่ิม เติมให้
เพียงพอต่อ
การใช้ งาน 
แ ล ะ ก า ร
ด า เ นิ น
กิจกรรมได้
อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภา
พ 

มาตรฐานที่ 
๓ 

กระบวนกา
ร จั ด ก า ร
เ รี ย น รู้ ที่
เน้นผู้ เรียน
เป็นส าคัญ 

1. จัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เช่น เทคนิค
การเรียนรู้ผ่านการเห็น (Visual Strategies) การสอนโดยใช้
กระบวนการ BBL+TEACCH  การสอนแบบ Active Learning   
2. มีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแต่ละบุคคล 
3. การบริหารจัดการชั้นเรียนผู้เรียนเชิงบวก ครูได้สอดแทรกความมี
ระเบียบวินัย และเสริมแรงเพ่ือให้เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
4. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ มีขั้นตอนชัดเจน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล ที่

1 .  ค ว ร
พัฒนาการ
ผลิตสื่อ ให้
ส า ม า ร ถ
บู รณากา ร
การใช้สื่อให้
ครอบคลุ ม
กั บ ทั ก ษ ะ
การ เรี ยนรู้
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มาตรฐาน จุดเด่น จุ
ดที่ควร
พัฒนา 

เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ของผู้ เ รียน
ทั้ง 4 ทักษะ 
 

  
แผนงาน แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิมจนเกิดความย่ังยืน   
 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุรี มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับยอดเยี่ยมทุกมาตรฐาน เพื่อให้มีการพัฒนาที่มีความ
ต่อเนื่องยั่งยืนยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา ในปีการศึกษา 256๕ ดังต่อไปนี้ 

 1.ปรับปรุงกระบวนการก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมาย โดยการเพ่ิมประเด็นส าคัญ 
จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพแต่ละมาตรฐานเพ่ิมขึ้น  

 2. พัฒนากระบวนการจัดท าแบบเสนองานประจ าตามโครงสร้างการบริหารงาน และ
โครงการของแต่ละกลุ่มงาน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 3.สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
การปฏิบัติงาน จนได้รับการยอมรับ เป็นการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice ) และต่อยอดจนเป็น
นวัตกรรม (Innovation)  

 4. เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนพิการให้มีทักษะการประกอบอาชีพพ้ืนฐาน เพื่อการ
ด ารงชีวิตในสังคม ต่อไป 
 
  
 



๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

ส่วนที่ 2 

ข้อมูลการประเมินตนเอง 

1. ข้อมูลทั่วไป  
 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่เลขท่ี 701 หมู่ที่ 3 ต าบล
หนองชาก อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20170 หมายเลขโทรศัพท์ 038-202000 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-6469002 , 081-5890717 , โทรสาร 038-202000 ต่อ 103 , 
www.secchonburi.go.th , E-mail : choncenter12@hotmail.com และ
centerchon12@gmail.com สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
  
 ๑.๑ ประวัติการจัดตั้ง 
 จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ระยะที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544)  รัฐบาล
ได้เห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ จึงได จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษขึ้นทั่ว
ประเทศเพ่ือรองรับนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ในส่วนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุรี ในระยะแรกมีส านักงานชั่วคราวตั้งอยู่ภายในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี  โดยมีนางพร
ประภา ไทยอุทิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี เป็นผู้ดูแลและปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี คนแรก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม  พ.ศ.2543 
 ในการจัดหาที่ตั้งถาวร กรมสามัญศึกษาโดย ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 
อธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้ รับการบริจาคที่ดิน จ านวน 30 ไร่ ที่ต าบลหนองชาก อ าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2544 จาก ฯพณฯ ดร.ประโยชน์ เนื่องจ านงค์  คหบดี
อ าเภอ บ้านบึง จังหวัดชลบุรี  เพ่ือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารส านักงานและเป็นที่ตั้ง ต่อมาปี พ.ศ.
2544  ได้เริ่มด าเนินการปรับพ้ืนที่ และก่อสร้างอาคารส านักงานและอาคารประกอบ โดยส านักงาน
สามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายผู้บริหารสถานศึกษาและขอความร่วมมือในการสนับสนุนจาก
ผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ร่วมอ านวยการ ดูแลการด าเนินการก่อสร้างดังกล่าว โดยนางพรประภา  ไทยอุทิศ  
ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
12 จังหวัดชลบุรี  จัดส่งบุคลากรจากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี  มาสนับสนุนและควบคุมดูแล
การก่อสร้าง 
 
 ๑.๒ ข้อมูลการจัดการศึกษา 
 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี จัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนพิการ 
9 ประเภทความพิการทางการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม
หรืออารมณ์ บุคคลออทิสติก และบุคคลพิการซ้อน โดยให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียม
ความพร้อมทางการศึกษาส าหรับเด็กพิการในจังหวัดชลบุรี 

mailto:choncenter12@hotmail.com
mailto:centerchon12@gmail.com


๗ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 ปีการศึกษา 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมทางการศึกษาส าหรับเด็กพิการในทุกประเภทความ
พิการ ในรูปแบบประจ าหมุนเวียน, แบบไป – กลับหมุนเวียน และให้บริการตามบ้าน  มีนักเรียน
จ านวนทั้งสิ้น 456 คน  มีบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 91 คน  ตามปรัชญาที่ว่า “มีคนพิการที่ไหน มีเราที่
นั่น” ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ให้บริการเด็กพิการอย่างทั่วถึงครอบคลุม 
11 อ าเภอในจังหวัดชลบุรี โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ที่701 หมู่ที่ 3 ต าบลหนองชาก อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 
20170 และมีหน่วยบริการย่อยประจ าอ าเภอ 6 แห่ง ได้แก่ หน่วยบริการสัตหีบ หน่วยบริการบ่อทอง 
หน่วยบริการหนองปรือ หน่อยบริการเมืองชลบุรี หน่วยบริการพานทอง - พนัสนิคม หน่วยบริการศรีราชา 
และมีศูนย์การเรียนส าหรับเด็กในโรงพยาบาล 1 ศูนย์การเรียน ได้แก่ ศูนย์การเรียนส าหรับเด็กใน
โรงพยาบาลชลบุรี นอกจากนี้ยังสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการในโรงเรียนเรียนรวม และ
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ดังนี้ ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนวัดนาพร้าว ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียน
บ้านห้วยกะปิ ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนชุมชนวัดหนองต าลึง และศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคล 
ออทิสติกจังหวัดชลบุรี ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกพัทยา ศูนย์การเรียนเทศบาลนคร
เจ้าพระยาสุรศักดิ์ และศูนย์ ILC เพ่ือเด็กพิเศษจังหวัดชลบุรี ภายใต้การบริหารงานของ นางสาว
ทักษิณา ช่วยบ ารุง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

แผนที่เดินทางมาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๓ โครงสร้างการบริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 



๙ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 ๑.๔ อัตลักษณ์นักเรียน 

พัฒนาการเด่น เน้นทักษะชีวิต 

 ๑.๕ เอกลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

  แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ผู้เรียนพัฒนา  ชุมชนอาสาร่วมใจ 
 



๑๐ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ เป้าหมาย 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
เป็นศูนย์บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มและเตรียมความพร้อม
ที่มีมาตรฐานและคุณภาพอย่าง
ทั่วถึง ด้วยการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน 
 

 

 

 

1. จัดการศึกษาตามหลักสูตร
สถานศึกษา และส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม         
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
การให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (Early Intervention: 
EI) และเตรียมความพร้อม เพื่อ
ส่งต่อโรงเรียนเรียนรวม 
โรงเรียนเฉพาะความพิการ  
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. พัฒนา ให้ความรู้ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปกครอง ชุมชนหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องด้านการศึกษาส าหรับ 
คนพิการ และเป็นศูนย์ข้อมูล 

1. ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการ 
ศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
3. ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
4. ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิ 
ภาพและเกิดประสิทธิผล 
5. ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการ
จัดท าหลักสูตร การจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ให้บริการส่งต่อ
อย่างเป็นระบบ 
6. ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการ
จัดการศึกษา โดยมีคณะ 
กรรมการสถาน ผู้ปกครองและ 
ชุมชน มีส่วนร่วมและพึงพอใจ
ในการจัดการศึกษา 

๑. เข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อให้
ผู้เรียนมีมาตรฐาน 
 ๓. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้จัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
ขยายโอกาสและสร้างเสริม
คุณภาพชีวิต 
 ๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

๑. ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
๒. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการ 
ศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
๓. ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
๔. ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิ 
ภาพและเกิดประสิทธิผล 
๕. ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการ
จัดท าหลักสูตร การจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ให้บริการส่งต่อ
อย่างเป็นระบบ 
๖. ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการ
จัดการศึกษา โดยมีคณะกรรม 
การสถานสถานศึกษาผู้ปกครอง 
และชุมชนมีส่วนร่วมและ 
พึงพอใจในการจัดการศึกษา 

 

ตารางที่ 2 แสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และเป้าหมาย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 



๑๑ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดเน้น 

 ด้านการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการ 
4. จัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการโดยครอบครัวและ
ชุมชน ด้วยกระบวนการทาง
การศึกษา 
5. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทางการศึกษา สิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาส าหรับคนพิการ 
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการ 

   

ตารางที่ 2 แสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และเป้าหมาย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 



๑๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

2 ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๒.๑ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
   (1) ชื่อ-สกุล นางสาวทักษิณา ช่วยบ ารุง ต าแหน่งผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
โทรศัพท์ 089-8254492, e-mail : taksibam@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (คม.)  
สาขาการศึกษาพิเศษ ด ารงต าแหน่งที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน 
 ๒.๒ รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  
จ านวน 2 คน  ได้แก่ 
   (1) ชื่อ-สกุล นางสาวอุษณีษ์  จิตรสม ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการช านาญการ  
โทรศัพท์ 081-3329211, e-mail : iamtae01@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
(ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุรี ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน 
   (2) ชื่อ-สกุล นายอนุวรรตน์  ช่างหล่อ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ   
โทรศัพท์ 091-8178921, e-mail : anuwat.changlor@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญา
โท (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน 
 

๓. ข้อมูลนกัเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี และที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ให้บริการ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2565)  
 ๓.1 จ านวนนักเรียน ทั้งหมด  456  คน 
 ๓.2 จ านวนนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี จ าแนกตาม
ประเภทความพิการ 
   
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  
   จ าแนกตามประเภทความพิการ 

ที ่ ประเภทความพิการ 

จ านวน/คน 
(ที่รับบริการ           

ที่ศูนย์ฯ) รวม 

จ านวน/คน 
(ที่รับบริการ 

ที่บ้าน) รวม 
รวม 

2 กลุม่ 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 1 1 2 1 1 2 4 
2 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน - 6 6 - - - 6 
3 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสตปิัญญา 54 29 83 10 14 24 107 
4 บุคคลที่มีความบกพร่องทางรา่งกายหรือ 

การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
58 40 98 32 20 52 150 

5 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 2 - 2 - - - 2 
 
 



๑๓ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

ที ่ ประเภทความพิการ 

จ านวน/คน 
(ที่รับบริการ           

ที่ศูนย์ฯ) รวม 

จ านวน/คน 
(ที่รับบริการ 

ที่บ้าน) รวม 
รวม 

2 กลุม่ 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

6 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 2 - 2 - - - 2 
7 บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและ

อารมณ์ 
1 - 1 - 1 1 2 

8 บุคคลออทิสติก 85 22 107 14 2 16 123 
9 บุคคลพิการซ้อน 27 13 40 12 8 20 60 

รวม 230 111 341 69 46 115 456 
   หมายเหตุ  นักเรียนจ าแนกตามประเภทความพิการ  หมายถึง  นักเรียนพิการที่รับ
บริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่หน่วยบริการ และรับบริการที่บ้าน 
 จากตารางที่ 3 พบว่า จ านวนนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุรี จ าแนกตามประเภทความพิการ ในปีการศึกษา 256๔ รวมทั้งหมด จ านวน 456 คน แบ่งเป็น
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น จ านวน 4 คน บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จ านวน ๖ 
คน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 107 คน บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือ 
การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ จ านวน 150 คน บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จ านวน 2 คน 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา จ านวน 2 คน บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม
และอารมณ์ จ านวน 2 คน บุคคลออทิสติก จ านวน 123 คน และบุคคลพิการซ้อน จ านวน 60 คน 
 
 3.3 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ รวมทั้งสิ้น 456 คน   
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ รวมทั้งสิ้น 456 คน   

ที ่ กลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ 
จ านวน/คน รวม/

คน ชาย หญิง 
1 นักเรียนรับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 

จังหวัดชลบุร ี
139 57 196 

2 นักเรียนหน่วยบริการ จ านวน 6 หน่วย 67 37 104 
๓ นักเรียนรับบริการที่บ้าน 69 46 115 
4 นักเรียนรับบริการในศูนย์การเรียนส าหรับเด็กในโรงพยาบาลชลบุรี 24 17 41 

รวม 275 140 456 
  
 จากตารางที่ 4 พบว่า จ านวนนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุรี จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ ในปีการศึกษา 256๔ รวมทั้งหมด จ านวน 456 
คน แบ่งเป็น นักเรียนรับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี จ านวน 196 
คน นักเรียนหน่วยบริการ 6 หน่วย จ านวน 104 คน นักเรียนรับบริการที่บ้าน จ านวน 115 คน 
และนักเรียนรับบริการในศูนย์การเรียนส าหรับเด็กในโรงพยาบาลชลบุรี จ านวน 41 คน 
 



๑๔ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 3.4 ข้อมูลจ านวนนักเรียนที่ไม่ใช่นักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุรี ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ให้บริการ ในปีการศึกษา 256๔ 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวนนักเรียนที่ไม่ใช่นักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  

   ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ให้บริการ ในปีการศึกษา 256๔ 

ที ่ รายการ (สถานที่/สถานศึกษา) 
จ านวนนักเรียน/คน 

รวม/คน 

จ านวน
นักเรียน/

จ านวนที่ศูนย์ฯ
ให้บริการ 

ชาย หญิง 

1 ห้องเรียนเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล 48 38 86 45 
2 ห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก จ านวน 3 โรงเรียน 28 12 40 40 
3 โรงเรียนจัดการเรียนรวม (สังกัด สพฐ.) 15 5 20 20 
 รวม 91 55 146 105 

   
  จากตารางที่  5 พบว่า จ านวนนักเรียนที่ไม่ใช่นักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ให้บริการ ในปี
การศึกษา 256๔ รวมทั้งหมด จ านวน 105 คน แบ่งเป็นนักเรียนที่รับบริการกับห้องเรียนเจ็บป่วย
เรื้อรังในโรงพยาบาล จ านวน 45 คน นักเรียนที่รับบริการกับห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก จ านวน 
3 โรงเรียน รวม 40 คน และนักเรียนที่รับบริการกับโรงเรียนจัดการเรียนรวม (สังกัด สพฐ.) จ านวน 
20 คน 

 
 3.5  จ านวนนักเรียนที่ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาตามระบบคูปองการศึกษา ในปีการศึกษา 256๔ 
 
ตารางที ่6 แสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด 
    ทางการศึกษาตามระบบคูปองการศึกษา ในปีการศึกษา 256๔ 

ที ่ สังกัด จ านวนคน จ านวนบาท 
1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 231 462,000 
2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 267 534,000 
3 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  66 131,530 
4 ส านักบริหารงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 170 1,467,530 

รวม 734 2,595,060 
  หมายเหตุ  นักเรียนที่ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษาตามระบบคูปองการศึกษา  หมายถึง  นักเรียนพิการทุกคนในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษให้บริการและได้รับบริการตามระบบคูปองการศึกษา 
  จากตารางที ่6 พบว่า จ านวนนักเรียนที่ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามระบบคูปองการศึกษา ในปีการศึกษา 256๔ ในสังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษาท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษให้บริการและได้รับบริการตามระบบคูปองการศึกษา รวม
ทั้งหมด จ านวน 734 คน แบ่งเป็น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 231 คน 
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ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 267 คน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 66 คน และส านักบริหารงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จ านวน 170 คน 
 
 3.6 จ านวนนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  เข้าถึง และ
ได้รับบริการสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาจ านวน  456  
คน คิดเป็นร้อยละ  100 
 
 3.7  จ านวนนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ได้รับบริการ
ช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จ านวน 456 คน คิดเป็นร้อยละ  100  
 
 3.8 จ านวนนักเรียนที่ได้รับบริการกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และนันทนาการ 456 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 
           ๓.๙ อัตราส่วนครูต่อผู้รับบริการ      
                  ครู ๑ คน : นักเรียน 8 คน 
 
หมายเหตุ : นับเฉพาะครูที่ให้บริการนักเรียนที่รับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการของศูนย์
การศึกษาพิเศษ และให้บริการที่บ้าน ต่อ จ านวนนักเรียนทั้งหมด (เศษปัดทิ้ง ใช้เกณฑ์ 1 : 4 อย่าง
น้อย) 
 
 3.๑๐ การส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ จ านวน 4 จุด/การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา (CBR) จ านวน 11 อ าเภอ/จัดตั้ง
หน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี จ านวน 6 แห่ง และศูนย์การ
เรียนส าหรับเด็กในโรงพยาบาลชลบุรี จ านวน 1 แห่ง  
 
4.ข้อมูลครูและบุคลากร (ณ  วันที่ 31  มีนาคม 256๕) 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวนบุคลากรแยกตามประเภทบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 

    12 จังหวัดชลบุรี ในปีการศึกษา 256๔ 
 
ที ่

ข้อมูลครูและ
บุคลากร 

จ านวน 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

วุฒิ 
ป.เอก 
(คน) 

วุฒิ 
ป.โท 
(คน) 

วุฒิ 
ป.ตร ี
(คน) 

ต่ ากว่า 
วุฒิ 
ป.ตร ี

1 ผู้บริหาร 3 1 2 - 3 - - 
2 ข้าราชการครู 30 6 24 - 3 27 - 
3 พนักงานราชการ 

(ครูผู้สอน) 
23 5 18 - - 23 - 

4 พนักงานราชการ 2 1 1 - - 1 1 
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ที ่

ข้อมูลครูและ
บุคลากร 

จ านวน 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

วุฒิ 
ป.เอก 
(คน) 

วุฒิ 
ป.โท 
(คน) 

วุฒิ 
ป.ตร ี
(คน) 

ต่ ากว่า 
วุฒิ 
ป.ตร ี

(กลุ่มบริการ) 
5 ครูอัตราจ้าง  2 - 2 - - 2 - 
6 ครูธุรการ   1 - 1 - - 1 - 
7 นักการและคนงาน 

(จ้างเหมาบริการ) 
3 2 1 - - - 3 

8 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 28 4 24 - - - 28 
รวมจ านวนบุคลากร

ทั้งสิ้น 
92 19 73 - 6 54 32 

  
 จากตารางที ่7 พบว่า จ านวนบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัด 
ชลบุรี แยกตามประเภทบุคลากร ในปีการศึกษา 256๔ รวมทั้งหมด จ านวน 91 คน แบ่งเป็น 
ผู้บริหาร จ านวน 3 คน ข้าราชการครู จ านวน 30 คน พนักงานราชการ(ครูผู้สอน) จ านวน 23 คน 
พนักงานราชการ(กลุ่มบริการ) จ านวน 2 คน ครูอัตราจ้าง จ านวน 1 คน ครูธุรการ จ านวน 1 คน 
นักการและคนงาน(จ้างเหมาบริการ) จ านวน 3 คน และพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จ านวน 28 คน 
 
5.ข้อมูลอาคารสถานที่ (ข้อมูลด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น) 
 
ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลอาคารสถานที่ (ข้อมูลด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน) 

ที่ รายการ ควรมี มี ขาด เกิน 
1 อาคารมาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ   1 1 - - 
2 บ้านพักครู ๒๐๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1 1 - - 
3 บ้านพักครูแบบแฟลต  8  หน่วย 2 2 - - 
4 บ้านภารโรงแบบแฟลต  4  หน่วย 1 1 - - 
5 บ้านพักนักเรียนพิการ 2 2 - - 
6 หอนอนนักเรียน  38   1 1 - - 
7 อาคารพยาบาล 1 1 - - 
8 โรงอาบน้ ามาตรฐานนักเรียน 2 2 - - 
9 ห้องน้ า ห้องส้วม แบบ 6 ที/่ 27 2 2 - - 

10 โรงหุงต้ม ประกอบอาหาร 1 1 - - 
11 หอพระ 1 1 - - 
12 หอถังน้ า  1 1 - - 
13 โดมอเนกประสงค ์ 1 1 - - 
14 บ้านดิน 1 1 - - 
15 โรงผลิตน้ าดื่ม 1 1 - - 
16 อาคารอาชาบ าบัด 1 1 - - 
17 อาคารสระธาราบ าบัด 1 1 - - 
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ที่ รายการ ควรมี มี ขาด เกิน 
18 เสาธง 1 1 - - 
19 โรงจอดรถ 1 1 - - 
20 ป้อมยาม 1 1 - - 
21 ป้ายชื่อโรงเรียน 1 1 - - 

           
 จากตารางที ่8 พบว่า อาคารสถานที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒  
จังหวัดชลบุรี ซึ่งแบ่งเป็น อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน มีครบตามมาตรฐานและ
สามารถใช้งานได้ 
 
6. ข้อมูลงบประมาณ 
 
ตารางท่ี 9 แสดงข้อมูลพื้นฐานในการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕6๕ 
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ  เงินงบประมาณ  

- งบบุคลากร 6,136,600 - งบบุคลากร 5,978,924.56 
- งบด าเนินงาน 2,832,819 - งบด าเนินงาน 2,832,819.00 
- งบอุดหนุน 3,633,255 - งบอุดหนุน 3,633,255.00 
- งบลงทุน 1,458,600 - งบลงทุน 1,195,000.00 
- เงินโครงการคืนครู 3,120,200 - เงินโครงการคืนครู 3,120,200.00 

เงินนอกงบประมาณ(เงินฝากคลัง) 103,250  22,195.00 
เงินอ่ืนๆ..เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี - เงินอ่ืนๆ..เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี - 
  เงินอ่ืนๆ.... - 
  - งบกลาง 73,601.00 

รวมรายรับ 17,284,724 รวมรายจ่าย 16,855,994.56 
 
7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 7.1 สภาพพ้ืนที่การให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี 
   สภาพชุมชนรอบบริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษ มีลักษณะเป็นชุมชนขนาดกลาง จ านวน
ประชากรประมาณ 11,105 คน  สถานที่ส าคัญใกล้เคียงโดยรอบศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้แก่ 
เทศบาลต าบลหนองชาก วัดเนื่องจ านงค์ สมาคมพุทธมามกแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) ประชาชนส่วน
ใหญ่มีฐานะปานกลาง อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป เกษตรกร ได้แก่ ท าไร่อ้อย ปลูก
พืช เลี้ยงสุกร เลี้ยงไก่ เป็นต้น ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีวิ่งควาย 
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 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ให้บริการเด็กพิการอย่างทั่วถึง
ครอบคลุม 11 อ าเภอในจังหวัดชลบุรี โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ที่701 หมู่ที่ 3 ต าบลหนองชาก อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 20170 และมีหน่วยบริการย่อยประจ าอ าเภอ 6 แห่ง ได้แก่ หน่วยบริการสัตหีบ 
หน่วยบริการบ่อทอง หน่วยบริการหนองปรือ หน่อยบริการเมืองชลบุรี หน่วยบริการพานทอง - พนัส
นิคม หน่วยบริการศรีราชา และมีศูนย์การเรียนส าหรับเด็กในโรงพยาบาล 1 ศูนย์การเรียน ได้แก่ 
ศูนย์การเรียนส าหรับเด็กในโรงพยาบาลชลบุรี นอกจากนี้ยังสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ
ในโรงเรียนเรียนรวม และศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ดังนี้ ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนวัดนาพร้าว 
ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนชุมชนวัดหนองต าลึง และศูนย์
ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกจังหวัดชลบุรี ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกพัทยา ศูนย์การ
เรียนเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และศูนย์ ILC เพ่ือเด็กพิเศษจังหวัดชลบุรี 
 

 7.2 ลักษณะภูมิศาสตร์ภูมิประเทศ 
 จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย หรือริมฝั่งทะเลตะวันออกของ

อ่าวไทย มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 2,726,875 ไร่ (4,363 ตารางกิโลเมตร) คิดเป็นร้อยละ 0.85 ของพ้ืนที่
ประเทศไทยทิศเหนือติดกับจังหวัดฉะเชิงเทราทิศใต้ติดกับจังหวัดระยอง ทิศตะวันออกติดกับจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง ทิศตะวันตกติดกับชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย  
ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะเป็นที่ราบลูกคลื่นและเนินเขา ที่ราบชายฝั่งทะเล ที่ราบลุ่มแม่น้ า และ
บางพ้ืนที่เป็นที่สูงชันและภูเขา  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 1,566,885 คน (ข้อมูล ณ 13 กรกฎาคม 
2564 อ้างอิงจากระบบสถิติทางการทะเบียน)  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ 92 ต าบล 
687 หมู่บ้าน และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แห่ง คือ เมืองพัทยา มีจ านวนเด็กพิการที่ จด
ทะเบียนคนพิการ จ านวน 3,641 คน (ที่มา : ข้อมูลทะเบียนคนพิการ ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี) 
 
 7.3 ผู้ปกครอง 
  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีพหลัก คือ รับจ้าง  
ท างานโรงงาน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 
120,000 บาท  จ านวนสมาชิกเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน 
 

 7.4 โอกาสและข้อจ ากัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี 
 โอกาส  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ ใกล้แหล่งชุมชน 
วัด ตลาด เทศบาล ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง
ด้านทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทางการศึกษา และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
  ข้อจ ากัด  การคมนาคมไม่สะดวก เนื่องจากไม่มีรถประจ าทางผ่าน ท าให้ผู้รับบริการไม่
สามารถมารับบริการได้สะดวก 

 



๑๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 

ผลการประเมินตนเอง 
 



๒๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 
 
 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 

ปีการศึกษา 256๔ 
 

- จ านวนนักเรียนที่รับการประเมิน จ านวน 456 คน 
 



๒๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

ผลการประเมินตนเอง 

1. มาตรฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

2. ระดับคุณภาพ 
 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
 แปลคุณภาพ  
 ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัวสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
 ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อ เข้าสู่การศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

3. หลักฐานสนับสนุน 
๓.๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี มีการ

ระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน ดังนี้   

มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา/ค าอธิบาย ค่าเป้าหมาย  
ที่ก าหนด  

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

 

๑.๑ ผลการพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้เรียน 

1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคลที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ 
ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะ ครอบครัว 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๑๐๐ 

2) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วง
เชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาใน
ระดับที่สู งขึ้น หรือการอาชีพ หรือการ
ด าเนินชีวิตใน สังคมได้ตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๑๐๐ 

1.2 คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

๑) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็น
ไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 
๙๖.๙๓ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 
๙9.2๓ 



๒๒ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 ๓.๒ สรุปในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
มีผลการพัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้  
 ๓.๒.๑ ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

  ๓.๒.๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ 100 มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลที่ 
แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
 
    สูง   เท่า   ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ 
 
  ๓.๒.๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ
หรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตใน สังคมได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 
    สูง   เท่า   ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ 
 
  ๓.๒.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๓.๒.๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ 100 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 
    สูง   เท่า   ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ 
 
    3.2.2.2 ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๙๓ มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 
    สูง   เท่า   ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

๓.๓ ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 – 
256๔ เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 

ตารางท่ี 10 แสดงผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 - 
    256๔ เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 

ปี
การศึกษา 

ค่า 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมินตนเอง 
(1)  

ก าลัง
พัฒนา 

(2)  
ปานกลาง 

(3)  
ดี 

(4)  
ดีเลิศ 

(5)  
ยอดเยี่ยม 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

2561 80.00 - - - - - - - - 355 97.30 

2562 90.00 - - - - - - - - 407 98.65 
256๓ 90.00 - - - - - - - - 440 99.15 
๒๕๖๔ 90.00 - - - - - - - - 456 ๙9.2๓ 

 
จากตารางท่ี 10 พบว่า 
ปีการศึกษา 256๑ ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ

คุณภาพ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.30 บรรลุผลส าเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 80  
 ปีการศึกษา 256๒ ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 98.65 บรรลุผลส าเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 90 

 ปีการศึกษา 256๓ ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.15 บรรลุผลส าเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 90 

 และปีการศึกษา 256๔ ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙9.2๓ บรรลุผลส าเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 
90 อย่างต่อเนื่อง 

แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิแสดงผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา 
2561 – 256๔ เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 
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๒๔ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

4. วิธีการพัฒนามาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี มีการพัฒนาผู้เรียน จนมีผล
การประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม แปลคุณภาพ 
 1) ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลที่แสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
 2) ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อ เข้าสู่
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคลสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
 โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี มีหน้าที่ให้บริการทางการศึกษา
ในลักษณะการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม บ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพและเตรียมความพร้อมตั้งแต่แรกเกิด 
หรือแรกพบความพิการ การส่งต่อ และการช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามความต้องการจ าเป็น
พิเศษโดยเป็นไปตามกฎกระทรวง 
  ปีการศึกษา 2564 มีจ านวนนักเรียนที่มารับบริการทั้งหมด 456 คน โดยมีการ
จัดรูปแบบการให้บริการ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
  1. รูปแบบบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม EI และเตรียมความพร้อมที่มารับบริการ
ภายในศูนย์ จ านวน 196 คน แบ่งเป็น 
  1.1 แบบประจ า จ านวน 45 คน 
  1.2 แบบไป – กลับ จ านวน 151 คน 
 2. รูปแบบบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม EI และเตรียมความพร้อมที่มารับบริการ
ภายนอกศูนย์ จ านวน 260 คน แบ่งเป็น 
  2.1 รับบริการที่บ้าน จ านวน 125 คน  
   2.2 รับบริการที่หน่วยบริการ 6 แห่ง จ านวน 104 คน 
  2.3 รับบริการในศูนย์การเรียนส าหรับเด็กในโรงพยาบาลชลบุรี จ านวน 41 คน 
  เมื่อรับนักเรียนพิการมาเข้าเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุรี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแรกรับโดยครูการศึกษาพิเศษและนักสหวิชาชีพ ท าหน้าที่
รับสมัคร และรวบรวมข้อมูล ด าเนินการคัดกรองประเภทความพิการ และประเมินความสามารถ
พ้ืนฐาน เพื่อพิจารณาเข้ารับบริการในห้องเรียนเตรียมความพร้อมและการฟื้นฟูสมรรถภาพ จากนั้นครู
ประจ าชั้นห้องเรียนเตรียมความพร้อมจะท าการประเมินพัฒนาการ ระบุ จุดเด่น จุดด้อย และก าหนด
จุดประสงค์ในการพัฒนา ระบุลงในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual Education Plan  
: IEP) หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individual Family Service Program : 
IFSP) โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการจัดท าแผน และได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครอง 
  ในขณะที่ท าการพัฒนาผู้เรียนแต่ละบุคคล ครูผู้สอนจะมีการประเมินความก้าวหน้าของ
ผู้เรียน มีการจดบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สรุปความก้าวหน้า และรายงานผลให้
ผู้บริหาร ผู้ปกครองรับทราบ  
  ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หลังจากนั้นจัดให้มี
การ ร่วมประชุมเพ่ือทบทวน และปรับแผนให้มีความเหมาะสม ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือน าผลการ
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ประเมิน มาประชุมพิจารณาจัดบริการช่วงเชื่อมต่อให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อกิจกรรมหนึ่งไปสู่
กิจกรรมหนึ่ง หรือจากห้องเรียนระดับเตรียมความพร้อมสู่ห้องเรียนระดับส่งต่อ และจัดบริการส่งต่อ
ผู้เรียนเข้ารับบริการในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นหรือส่งต่อเข้ารับบริการด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ด้านสังคม 
ด้านอาชีพ ด้านการแพทย์ 
  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ อารมณ์ ด้านสังคม 
และด้านสติปัญญา ซึ่งได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 7 ข้อ คือ  

(1) ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขนิสัยที่ดี 
  (2) ร่าเริง แจ่มใส มีความสุข 
  (3) มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
  (4) สนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว 
  (5) เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
  (6) มีความสามารถในการด ารงชีวิตประจ าวันได้เต็มศักยภาพ 
  (7) มีความสามารถในการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ได้อย่างเหมาะสม 

ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และศักยภาพผู้เรียน
ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
กิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมเปิดโลกกว้าง 
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมการละเล่นไทย กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม
ตลาดนัดเขต 12 กิจกรรมส ารวจแหล่งเรียนรู้  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเรียนรู้ผ่าน ICT 
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเบื้องต้น และกิจกรรมดนตรีบ าบัด  
  2. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ได้แก่ กิจกรรมวัน
มาฆบูชา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันออกพรรษา กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันคล้ายวัน
สวรรคตรัชกาลที่ 9 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวัน
สงกรานต์ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันลอยกระทง  
  จากการพัฒนาด้วยกระบวนการทางการศึกษาพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ตามมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี พุทธศักราช 2562 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยใช้กระบวนการพัฒนาที่หลากหลาย ท าให้ในปีการศึกษา 2564 มี
ผลดังต่อไปนี้ 
 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จ านวน 320 
คน แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) จ านวน 136 คน อยู่ในระดับคุณภาพดี ขึ้น
ไป จ านวน 456 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผลการพัฒนาคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม จ านวน 
443 คน คิดเป็นร้อยละ 97.15 ระดับดีเลิศ จ านวน4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.88 และระดับดี จ านวน 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.97 และเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2563 มีพัฒนาการสูงขึ้น บรรลุผล
ส าเร็จสูงกว่าเป้าหมาย 
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  ผลการพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษา ในระดับที่
สูงขึ้นหรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคม แบ่งเป็นการให้บริการช่วงเชื่อมต่อ สามารถพัฒนาได้ 
จ านวน 421 คน คิดเป็นร้อยละ 92.32 และการให้บริการส่งต่อผู้เรียนเข้าสู่การศึกษาในระดับที่
สูงขึ้นหรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคม จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 7.68 โดยส่งต่อเข้า
ศึกษาทั้งในโรงเรียนเรียนรวม จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.63 โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 2.85 ด้านสังคม จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.66 และย้ายกลับ
ภูมิล าเนา จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.88 อ่ืนๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.66 
 ผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
ของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ คือ มีร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขนิสัยที่ดี ร่าเริง แจ่มใส มีความสุข มี
คุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ สนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว เล่น
และท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีความสามารถในการด ารงชีวิตประจ าวันได้เต็ม
ศักยภาพ มีความสามารถในการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  คือ 
    1. มีคุณอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด จ านวน 456 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 โดยมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับยอดเยี่ยม จ านวน 399 คน คิดเป็น
ร้อยละ 87.50 ระดับดีเลิศ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 9.43 และระดับดี จ านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.07 
   2. มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล มี
ผู้เรียนที่ผ่านระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป จ านวน 442 คน คิดเป็นร้อยละ 96.93 โดยมีผลการประเมิน
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม จ านวน 394 คน คิดเป็นร้อยละ 86.40 ระดับดีเลิศ จ านวน 36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.90  และระดับดี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.63  
  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2563 ผู้เรียนมีผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์มีพัฒนาการสูงขึ้น บรรลุผลส าเร็จสูงกว่าเป้าหมาย 
  ส่งผลให้การพัฒนานักเรียนมีผลงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับจาก
บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรและสถาบันการศึกษา ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้   
  รางวัลระดับสถานศึกษา  (1) รางวัล การประกวด “วาดภาพระบายสี” เนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัด จ านวน 15 รางวัล 
(2) รางวัล “เด็กดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 จากศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี จ านวน 18 รางวัล (3) รางวัลการประกวด “ไหว้
สวย ยิ้มใส” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุรี จ านวน 13 รางวัล (4) รางวัลการประกวด “หนูน้อยสงกรานต์” เนื่องในวันสงกรานต์ 
ปีการศึกษา 256๔ จ านวน ๑๓ รางวัล  
 
5. จุดเด่นมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  1. ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ได้แก่ กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ กิจกรรมการละเล่นไทย กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมตลาดนัดเขต 12 
กิจกรรมส ารวจแหล่งเรียนรู้  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเรียนรู้ผ่าน ICT กิจกรรมส่งเสริม
อาชีพเบื้องต้น กิจกรรมดนตรีบ าบัด กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
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  2. ผู้เรียนได้รับการดูแล เอาใจใส่ ช่วยเหลือด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ตาม
เกณฑ์การพัฒนาของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 
            3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเพ่ือให้มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ตามเกณฑ์การพัฒนาของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
  ๔. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ปลูกจิตส านึกผ่านกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
6. จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลให้หลากหลายยิ่งขึ้น 

7. แผนพัฒนาให้ได้มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ที่สูงขึ้น/ยั่งยืน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
  ๑. พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้ครอบคลุม เหมาะสมกับผู้เรียนมากขึ้น เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
  ๒. พัฒนาโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 
๘. ผลการพัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education 
Program : IEP) หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualized Family 
Service Plan : IFSP) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 
ตารางที ่11 แสดงผลการพัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Program : IEP) หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualized 
Family Service Plan : IFSP) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ปีการศึกษา 
ค่า 

เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(1)  

ก าลังพัฒนา 
(2)  

ปานกลาง 
(3)  
ดี 

(4)  
ดีเลิศ 

(5)  
ยอดเย่ียม 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
2561 80.00 - - - - - - - - 355 100 
2562 90.00 - - - - - - - - 407 100 
256๓ 90.00 - - - - - - - - 440 100 
๒๕๖๔ 90.00 - - - - - - - - 456 100 

 
 
 



๒๘ 
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จากตารางท่ี 11 พบว่า 
ปีการศึกษา 256๑ แสดงผลการพัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) จ านวน 355 คน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุผลส าเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 80  
 ปีการศึกษา 256๒ แสดงผลการพัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) จ านวน 407 คน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุผลส าเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 90 

 ปีการศึกษา 256๓ แสดงผลการพัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) จ านวน 440 คน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุผลส าเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 90 

 และปีการศึกษา 256๔ แสดงผลการพัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) จ านวน 456 คน อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุผลส าเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 90  
          
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
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ผลการประเมินตนเอง 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
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ผลการประเมินตนเอง 
 
1. มาตรฐาน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2. ระดับคุณภาพ  
 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
 แปลคุณภาพ   
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต้นสังกัดเป็นไป
ได้ในการปฏิบัติ รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 
 มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตาม
สถานศึกษา ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ และให้ครอบคลุมทุกประเภทความพิการ 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได ้
 มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และ
น ากระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทางทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 มีการปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้ปลอดภัยและ
เอ้ือต่อการเรียนรู้จัดเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากแหล่งเรียนรู้ ตามศักยภาพและประเภทของความ
พิการ และเป็นแบบอย่างได้ 
 มีการด าเนินการจัดหา พัฒนา และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 
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3. หลักฐานสนับสนุน  
 ๓.๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี มี
การระบุเป้าหมาย มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดังนี้  

มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา/ค าอธิบาย ค่าเป้าหมาย  
ที่ก าหนด  

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผน 
การศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสังกัด  รวมทั้งทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษสามารถบริหาร
จัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทั้งใน
ส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหาร
อัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา 
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีระบบ
การนิเทศภายใน การน าข้อมูลและ
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา 
บุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และ
ร่วมรับผิดชอบ 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 

2.3 ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนแบบบูรณาการตาม
หลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย สอดคล้อง
กับความต้องการจ าเป็น
พิเศษของแต่ละบุคคล 

ศูนย์การศึกษาพิเศษบริหารจัดการ
เกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้าน การ
พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพและ
ประเภทของความพิการ และให้
ครอบคลุมทุกประเภทความพิการ 
เชื่อมโยงชีวิตจริง 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

 
 



๓๒ 
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มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา/ค าอธิบาย ค่าเป้าหมาย  
ที่ก าหนด  

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

2.4 ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ใน
การพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

2.5 จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสมกับการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนแต่ละ
บุคคล 

ศูนย์การศึกษาพิเศษจัดหรือปรับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาให้ปลอดภัย 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาให้
ผู้เรียนได้เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้
จากแหล่งเรียนรู้ ตามศักยภาพและ
ประเภทของความพิการ 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ 

สถานศึกษาจัดหาพัฒนาและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ 
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู้ตามศักยภาพและ
ประเภทของความพิการ 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 
๓.๒ สรุปในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี มีผลการ
พัฒนามาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดังนี้  
 ๓.๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ๓.๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ๓.๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนแบบบูรณาการตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล  
   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 



๓๓ 
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          ๓.๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ๓.๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแต่ละบุคคล 
   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ๓.๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ 
  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

ในภาพรวมทั้ง ๖ ข้อ  ได้ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
 แปลคุณภาพ  
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต้นสังกัด
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 
  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตาม
สถานศึกษา ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ และให้ครอบคลุมทุกประเภทความพิการ 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 
  มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
และน ากระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทางทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
  มีการปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้ปลอดภัย
และเอ้ือต่อการเรียนรู้จัดเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากแหล่งเรียนรู้ ตามศักยภาพและประเภทของความ
พิการ และเป็นแบบอย่างได้ 
  มีการด าเนินการจัดหา พัฒนา และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพ่ือใช้
ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ 
 
  สูง   เท่า   ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ 
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 ๓.๓ ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ปีการศึกษา 2561 – 256๔ เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 

 ตารางท่ี 12 แสดงผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ ปีการศึกษา 2561 – 256๔ เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 

ปี
การศึกษา 

ค่า 
เป้าหมาย 

 

ผลการประเมินตนเอง 
(1)  

ก าลังพัฒนา 
(2)  

ปานกลาง 
(3)  
ดี 

(4)  
ดีเลิศ 

(5)  
ยอดเยี่ยม 

2561 ดีเลิศ - - - - ยอดเยี่ยม 

2562 ยอดเยี่ยม - - - - ยอดเยี่ยม 
256๓ ยอดเยี่ยม - - - - ยอดเยี่ยม 
๒๕๖๔ ยอดเยี่ยม - - - - ยอดเยี่ยม 

 
จากตารางท่ี 12 พบว่า 
ปีการศึกษา 256๑ ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ

จัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม บรรลุผลส าเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 ปีการศึกษา 256๒ ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม บรรลุผลส าเร็จสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 ปีการศึกษา 256๓ ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม บรรลุผลส าเร็จสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 และปีการศึกษา 256๔ ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม บรรลุผลส าเร็จสูงกว่าค่าเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 
 
แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิแสดงผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ  ปีการศึกษา 2561 – 256๔  เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 
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4. วิธีการพัฒนา มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้  
 1. การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจสถานศึกษา  
 จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์สภาพขององค์กรในปัจจุบัน (SWOT 
Analysis) เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคที่เกิดขึ้น ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 
(CPEST) สภาพแวดล้อมภายใน (7S) และร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2563 ก าหนดโครงการ กิจกรรมประจ าปีการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) ก าหนดระยะเวลา งบประมาณ และปฏิทินการด าเนินงาน เพ่ือให้ครู
และบุคลากรได้น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ทั้งนี้ ครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกัน ก าหนดพันธกิจในการพัฒนาสถานศึกษา 6 ประการ คือ 
   1) จัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  2) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early 
Intervention: EI) และเตรียมความพร้อม เพ่ือส่งต่อโรงเรียนเรียนรวม โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  3) พัฒนา ให้ความรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง ด้านการศึกษาส าหรับคนพิการ และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
  4) จัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน ด้วยกระบวนการ
ทางการศึกษา 
  5) พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 
  6) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 ก าหนดเป้าหมายไว้ 6 ประการ คือ 1) ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
2) ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 3) ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 4) ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 5) ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดท าหลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ให้บริการส่งต่ออย่างเป็นระบบ และ6) ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดการศึกษา โดยมี
คณะกรรมการสถานสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  และชุมชน  มีส่วนร่วมและพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
 และก าหนดกลยุทธ์เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานพัฒนาสถานศึกษา 5 ประการ คือ 

กลยุทธ์ที่ 1 การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มี
โครงการที่สอดรับกลยุทธ์ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ปี
การศึกษา 2564 และโครงการพัฒนาหน่วยบริการ  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนมี
มาตรฐาน มีโครงการที่สอดรับกลยุทธ์ 5 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2564 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการสถานศึกษาพอเพียงตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และโครงการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
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 กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีโครงการที่สอดรับกลยุทธ์ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 
2564 และโครงการประกวดสื่อและวิจัยในชั้นเรียน 

กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงขยายโอกาสและสร้างเสริมคุณภาพชีวิต มี
โครงการที่สอดรับกลยุทธ์ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดชลบุรี 
ปีการศึกษา 2564 โครงการค้นหาเด็กพิการรายใหม่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุรี ปีการศึกษา 2564 และโครงการสวัสดิการร้านค้าฝึกอาชีพเด็กพิการ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีโครงการที่สอดรับกลยุทธ์ 7 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและงานพัสดุ
ให้กับบุคลากร ปีการศึกษา 2564 โครงการนิเทศ ติดตาม การให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 12จังหวัดชลบุรี ในชุมชน โครงการ ๕ ส. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ 
โครงการสถานศึกษาปลอดภัย โครงการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี และโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี มีการบริหารจัดการโดยใช้
สถานศึกษาและชุมชนเป็นฐาน มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) เป็นตัว 
ขับเคลื่อนระบบการปฏิบัติงานภายในตามโครงสร้างการบริหารงาน 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ (ภายใน) กลุ่มบริหารงานวิชาการ (ภายนอก) กลุ่มนโยบายและแผนงาน กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป และกลุ่มบริหารงานบุคคล โดยการด าเนินงานทุกกลุ่ม จะเริ่มต้น
จากการจัดท าจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของแต่ละกลุ่ม จัดท า
สารสนเทศ จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดระบบนิเทศก ากับติดตามการปฏิบัติงาน ภาคเรียนละ 1
ครั้ง หลังจากการนิเทศแต่ละครั้ง ผู้นิเทศจะสะท้อนผลการนิเทศ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานน าไปปรับปรุง
พัฒนา เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาทุกกลุ่มงาน จะมีการสรุปรายงานผลการด าเนินงาน มีการประเมินความ
พึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน โครงการ น าเสนอผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายงาน
ผู้ปกครองนักเรียน และรายงานหน่วยงานต้นสังกัด และมีการจัดประชุมเพ่ือน าผลการปฏิบัติงานแต่
ละงาน มาปรับปรุงพัฒนาต่อไปอย่างเป็นระบบ 

 ปีการศึกษา 2564 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จ านวน 52 งาน และ 19 
โครงการ ดังนี้ 
  1) กลุ่มบริหารงานวิชาการ(ภายใน) มีการปฏิบัติงานตามโครงสร้างทั้งหมด 11 งาน 
และโครงการ จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (2) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (3) 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม (4) โครงการประกวดสื่อและวิจัยในชั้นเรียน (5) โครงการสถานศึกษา
พอเพียงตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2) กลุ่มบริหารงานวิชาการ(ภายนอก) มีการปฏิบัติงานตามโครงสร้างทั้งหมด 8 งาน 
และโครงการ จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ (2) โครงการค้นหาเด็กพิการรายใหม่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ 
จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (3) โครงการพัฒนาหน่วยบริการ (4) โครงการนิเทศ ติดตาม การ
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ให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี ในชุมชน (5) โครงการมอบ
ทุนการศึกษาส าหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 3) กลุ่มบริหารงานนโยบายและแผนงาน มีการปฏิบัติงานตามโครงสร้างทั้งหมด 9 งาน 
และโครงการ จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา (2) โครงการร้านสวัสดิการฝึกอาชีพเด็กพิการ (3) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (4) โครงการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 

 4) กลุ่มบริหารงานงบประมาณ มีการปฏิบัติงานตามโครงสร้างทั้งหมด 6 งาน และ
โครงการ จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านงานการเงิน งานบัญชี 
และงานพัสดุ ให้กับบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2564     

 5) กลุ่มบริหารงานทั่วไป มีการปฏิบัติงานตามโครงสร้างทั้งหมด 8 งาน และโครงการ 
จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการสถานศึกษาปลอดภัย (2) โครงการบริหารจัดการลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี (3) โครงการ ๕ ส. ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ 

 6) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีการปฏิบัติงานตามโครงสร้างทั้งหมด 10 งาน และโครงการ 
จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2564 

ตารางท่ี 13 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 

ที ่ กลุ่มงาน 

จ านวนภาระ 
งาน 

เป้าหมาย ระยะเวลา การใช้งบประมาณ 

งาน โครง 
การ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ ตามก าหนด ไม่ตาม 
ก าหนด 

ตามแผน ไม่ตามแผน 

งาน โครง 
การ 

โครง 
การ 

งาน 
 

งาน โครง 
การ 

งาน โครง 
การ 

งาน โครง 
การ 

งาน โครง 
การ 

1 วิชาการ(ใน) 11 5 11 5 - - 11 5 - - 11 5 - - 
2 วิชาการ(นอก) 8 5 8 5 - - 8 5 - - 8 5 - - 
3 แผนงาน 9 4 9 4 - - 9 4 - - 9 4 - - 
4 งบประมาณ 6 1 6 1 - - 6 1 - - 6 1 - - 
5 ทั่วไป 8 3 8 3 - - 8 3 - - 8 3 - - 
6 บุคคล 10 1 10 1 - - 10 1 - - 10 1 - - 

รวม 52 19 19 19 - - 52 19 - - 52 19 - - 
รวมทั้งหมด 71 71 - 71 - 71 - 

ร้อยละ 100 100 - 100 - 100 - 

แผนภูมิที ่3 แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 
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 จากการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เป็นระบบชัดเจน ส่งผลต่อความเชื่อมั่น และเป็น
แบบอย่างให้กับหน่วยงาน และสถานศึกษาอ่ืน ปีการศึกษา 2564 ส่งผลให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.
2564-2568) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม และเข้า
ร่วมโครงการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษาแกนน า และสถานศึกษาร่วม
พัฒนา รวมทั้งมีผู้มาศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุรี  
 3. พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
  จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี พุทธศักราช 2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2564) และการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ได้แก่ กิจกรรมบ าบัด 
กายภาพบ าบัด ธาราบ าบัด อาชาบ าบัด และพัฒนาการพูดผ่านการฟัง โดยครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) แผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) /แผนการสอนรายบุคคล (IIP) พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกที่สอดคล้องกับสภาพของผู้เรียน 
นิเทศ ติดตาม ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ประเมินความพร้อมของผู้เรียน เข้าสู่ช่วงเชื่อมต่อ
หรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 

 ผลของการพัฒนาส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับสถานศึกษา จากรางวัลการประกวด 
“วาดภาพระบายสี” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 จ านวน 15 รางวัล รางวัล “เด็กดี มี
วินัย ใฝ่คุณธรรม” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 จ านวน 18 รางวัล รางวัลการ
ประกวด “ไหว้สวย ยิ้มใส” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 จ านวน 13 รางวัล รางวัล
การประกวด “หนูน้อยสงกรานต์” เนื่องในวันสงกรานต์ ปีการศึกษา 2564 จ านวน 13 รางวัล  
              จากการพัฒนาผู้เรียนแต่ละประเภทความพิการด้วยกระบวนการทางการศึกษาพิเศษที่
เป็นระบบ จึงท าให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 ได้รับการยอมรับให้เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับสถานศึกษาอ่ืนมาศึกษาดูงาน และเชิญบุคลากรไปเป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ 
จ านวน 30 คน   
 4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
  มีการวางแผนงานเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรให้ได้รับการพัฒนา ให้มีความรู้ 
ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ โดยกระบวนการ สรรหา บรรจุ และแต่งตั้งครูและบุคลากร ตามกรอบ
อัตราก าลังซึ่งมีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง ที่มีคุณวุฒิหรือความรู้ความสามารถตามที่ก.ค.ศ. ก าหนด ให้เข้ามาปฏิบัติงาน ผ่าน
กระบวนการวัดความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพ่ือชี้แจงระเบียบ
ข้อก าหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับบริบทการท างานของสถานศึกษา เพ่ือให้ครูและบุคคลากรมีการ
น าข้อเสนอแนะไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน มีการประเมินทดลองงาน และมีการ
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ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการอบรม 
ประชุม สัมมนา พร้อมกับมีการจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากร  
  ครูทุกคนจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) และพัฒนา
ตนเองตามแผนที่ก าหนดไว้ นอกจากนั้นได้พัฒนาครูและบุคลากรด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การ
สนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม สัมมนา เพ่ิมพูนความรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) การ
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยการศึกษาดูงานสถานศึกษาอ่ืน ๆ จัด 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล (Individual Transition Plan : ITP) 
ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  โดยปีการศึกษา 2564 ครูมีชั่วโมงการพัฒนา เฉลี่ย 79 ชั่วโมง มีชั่วโมงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
จ านวน 56 ชั่วโมง และมีผลงานวิจัยจ านวน 52 เรื่อง 
  นอกจากนั้นยังได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ โดย
ผู้บริหารได้รับรางวัลระดับประเทศจ านวน 2 รางวัล ระดับภาค 4 รางวัล และระดับจังหวัด 1 รางวัล 
ครูได้รับรางวัลระดับประเทศ จ านวน 2 รางวัล ระดับภาค 15 รางวัล ระดับจังหวัด 5 รางวัล และ
รางวัลระดับสถานศึกษา 1 รางวัล 
 5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี โดยยึดหลักการ 5 ส.คือ การสะสาง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานสะดวก เน้นความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และสร้างนิสัย ให้เกิดกับครู บุคลากร
และนักเรียน ปรับปรุงพัฒนาอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม ทางลาดอาคาร และทัศนียภาพทุกจุดให้
ปลอดภัย สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ถูกสุขอนามัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มารับบริการและ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล ปีการศึกษา 2564 
มีโครงการที่สอดคล้องกับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ คือ 
โครงการสถานศึกษาปลอดภัย โครงการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โครงการ ๕ ส. ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ และก าหนดใหครูและบุคลากรมีสวนร่วมในการดูแลรับผิดชอบ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ จ านวน 23 แหล่ง ประกอบด้วย 
 1) แหล่งเรียนรู้ภายในอาคาร ได้แก่ ห้องสื่อสร้างสุข ห้องสมุด ห้องผจญภัย ห้องมัลติ
เซนเซอรี่ (Multisensory) ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom) สนามเด็กเล่นห้องออทิสติก  
มุมบลิกซ์พ็อพ (BRIX POP) มุม Relax Zone ห้องดนตรี ห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กพิเศษ 
  2) แหล่งเรียนรู้ภายนอกอาคาร ได้แก่ บ้านดิน สระว่ายน้ าธาราบ าบัด สวนสุขภาพ 
สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง  สนามอาชาบ าบัด แปลงเกษตรสาธิต สวนประสาทสัมผัส สวนกระตุ้น
พัฒนาการ สวนสัตว์ขนาดเล็ก (Mini Zoo) หอพระ สนามกระตุ้นพัฒนาการตามหลัก BBL สนามปั่น
จักรยานสานรักษ์ สนามเด็กเล่น P&G เครื่องออกก าลังกายประเภทต่าง ๆ  
  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย มี
การอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติในสถานศึกษา จัดป้ายเตือนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าตามจุด
ต่าง ๆ รณรงค์การประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมธนาคารขยะ จัดให้ครูและ
บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษา ส่งผลปีการศึกษา 2564 ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ระดับเกียรติบัตรชมเชย 
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จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง”  
 6. จัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้  
 สถานศึกษาได้น าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมการด าเนินงานอย่างรอบด้าน 
  - ด้านการบริหารจัดการ ด าเนินการเก็บข้อมูลบุคลากรและระบบสวัสดิการต่าง ๆ 
ผ่านระบบ Big data ระบบ P- school และระบบ D – pension มีการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณโดยใช้ระบบ GFMIS น าระบบ EGP มาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ มีการ
น าแอพพลิเคชั่นมาใช้ในการประชุม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานผ่านระบบ Video 
Conference ระบบ Zoom Meeting ระบบ Google Meet เป็นต้น 
  - ด้านการจัดการเรียนรู้ มีการจัดเก็บข้อมูลสถานศึกษา  ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลด้าน
การศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษ (SET) น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER มาใช้
ในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล การจัดการข้อมูลด้านการศึกษา การประเมินผล การปักหมุด
บ้านนักเรียน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและช่วยในการค้นหานักเรียน มีการใช้โปแกรม IEP Online  
ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และการสนับสนุนสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาท่ีจ าเป็นส าหรับนักเรียน 
 นอกจากนี้ มีการจัดท าแพลตฟอร์ม บทเรียนออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
และเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านแอพพลิเคชั่น Youtube Facebook Line และเว็บไซต์ของ
สถานศึกษา รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
 
5. จุดเด่นมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 1. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ  
 2. มีการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
 3. พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
กลุ่มเป้าหมาย  
 4. มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นแบบอย่างได ้
 5. มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย มีการออกแบบเทคโนโลยีส าหรับ
การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสะดวก มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียนหรือบทเรียนออนไลน์ 
และมีความเหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน 
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6. จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 1. ควรจัดหาอุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ทันสมัย เพิ่มเติมให้
เพียงพอต่อการใช้งาน และการด าเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
7. แผนพัฒนามาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น/ยั่งยืน 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 1. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้เพียงพอ 
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ผลการประเมินตนเอง 
 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน 
  เป็นส าคัญ 
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ผลการประเมินตนเอง 

1. มาตรฐาน 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. ระดับคุณภาพ 
 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
 แปลคุณภาพ  
 ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ระบุ
ไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เรียนได้รับการฝึกให้มีทักษะ และการแสดงความคิดเห็นตามศักยภาพและ
ประเภทของความพิการ 
 มีการใช้เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง 
การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้  และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนจาก
สื่อที่หลากหลาย 
 มีการบริหารจัดการผู้เรียนเชิงบวกเน้นให้ผู้เรียนสนใจเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ครูรักเด็ก 
ให้เด็กรักครู และรักที่จะเรียนรู้ สอดแทรกความมีระเบียบวินัย โดยสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข   
 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน 
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ปกครองเพ่ือน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
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3. หลักฐานสนับสนุน 
 ๓.๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี มี
การระบุเป้าหมายกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้  

มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา/ค าอธิบาย ค่าเป้าหมาย  
ที่ก าหนด  

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ 
ปฏิบัติจริงสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่
สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา 
ที่เน้นให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวน 
การคิดและปฏิบัติจริงเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจ าวัน การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เรียน
ไดร้ับการฝึก ให้มีทักษะ และการแสดง
ความคิดเห็นตามศักยภาพและ
ประเภทของความพิการ 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๙๒ 

 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 100 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

มีการใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยน า มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ตามศักยภาพ ของ
ผู้เรียนจากสื่อที่หลากหลาย 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๙๒ 

 
 

ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 96 

๓.๓ มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

มีการบริหารจัดการผู้เรียน มีการจัด
สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ครู
รักเด็ก ให้เด็กรักครูและรักท่ีจะเรียนรู้
สามารถเรียนรู้ร่วมกัน อย่างมีความสุข 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๙๒ 

 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 96 

๓.๔ ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน     

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนชัดเจน โดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผล ที่เหมาะสม
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และ
ผู้ปกครองเพ่ือน าผลไปใช้พัฒนาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๙๒ 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 96 



๔๕ 
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มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา/ค าอธิบาย ค่าเป้าหมาย  
ที่ก าหนด  

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้และให้ข้อมูล 
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการ
ปรับปรุง และพัฒนา การจัดการ
เรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๙๒ 

 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 96 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 
92.00 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ  
96.80 

 
 ๓.๒ สรุปในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

มีการพัฒนามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

 ๓.๒.1 ครูร้อยละ 100 สามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยผ่าน
กระบวนการคิด และการปฏิบัติจริง เชื่อมโยงและปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ตามศักยภาพและ
ประเภทความพิการของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

 
     สูง  เท่า  ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ 
 
 ๓.2.๒  ครูร้อยละ 96 มีการใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และ

ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยน า มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ตาม
ศักยภาพ ของผู้เรียนจากสื่อที่หลากหลาย 

 
   สูง  เท่า  ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ 
 
 3.๒.3  ครูร้อยละ 96 มีการบริหารจัดการผู้เรียน มีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ

เรียนรู้โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ครูรักเด็ก ให้เด็กรักครูและรักที่จะเรียนรู้สามารถเรียนรู้
ร่วมกัน อย่างมีความสุข 

 
  สูง  เท่า  ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
 



๔๖ 
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 3.๒.4  ครูร้อยละ 96 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ อย่าง
เป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล ที่เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ ผู้เรียน และผู้ปกครองเพ่ือน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

  สูง  เท่า  ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ 
 
 3.๒.5 ครูร้อยละ 96 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้  และ

ประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือน า ไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
  

  สูง  เท่า  ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ 
 

๓.๓ สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

ตารางท่ี 14 แสดงผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2561 – 256๔ เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 

ปี
การศึกษา 

ค่า 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมินตนเอง 
(1)  

ก าลัง
พัฒนา 

(2)  
ปานกลาง 

(3)  
ด ี

(4)  
ดีเลิศ 

(5)  
ยอดเยี่ยม 

คน 
ร้อย
ละ 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

2561 ดีเลิศ - - - - - - - - 46 ยอดเยี่ยม 

2562 90.00 - - - - - - - - 51 90.00 
256๓ 91.60 - - - - - - - - 49 96.00 
๒๕๖๔ 92.00 - - - - - - - - 54 ๙6.80 

 
จากตารางท่ี 14 พบว่า 
ปีการศึกษา 256๑ ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม บรรลุผลส าเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 ปีการศึกษา 256๒ ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 90.00 บรรลุผลส าเร็จเท่ากับ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 90 

 ปีการศึกษา 256๓ ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 96.00 บรรลุผลส าเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อย
ละ 91.60 



๔๗ 
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 และปีการศึกษา 256๔ ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙6.80บรรลุผลส าเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ร้อยละ 92.00 

 
แผนภูมิที่ 4  แผนภูมิแสดงผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2561 – 256๔  เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. วิธีการพัฒนา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 
256๔ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี มีการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 256๔ ดังนี้ 
 มีการพัฒนาครูเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการ กระบวนการการให้บริการทาง
การศึกษาพิเศษส าหรับผู้พิการที่เป็นระบบคือ เมื่อได้รับการคัดเลือก ให้เข้ามาบรรจุ หรือแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จะมีการปฐมนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในภาพรวม มีการ
แต่งตั้งครูพ่ีเลี้ยงหรือที่ปรึกษา เพ่ือช่วยเหลือแนะน าการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอน ให้
ความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นจัดอบรมให้ความรู้ จัดห้องสมุดส าหรับให้ครูศึกษาค้นคว้า จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน  ทบทวนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี พุทธศักราช 2562 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ให้สอดคล้องกับเด็กแต่ละประเภทความพิการ 
 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ครูจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual Education Plan : IEP) และ
แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individual Family Service Program : IFSP) พัฒนา
นักเรียนรายบุคคลด้วยกระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  7 
ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย 

  ขั้นที่ 1 รวบรวมข้อมูลผู้เรียน 
           - ประวัติผู้เรียน จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และการสังเกต 
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  ขั้นที่ 2 การคัดกรองประเภทความพิการ 9 ประเภท 
  ขั้นที่ 3 ประเมินความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียน 
 ขั้นที่ 4 การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการให้บริการ 

ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) 
 ขั้นที่ 5 การให้บริการทางการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) 
 ขั้นที่ 6 การประเมินความก้าวหน้าผู้เรียน 
           - จัดท าการวัดประเมินผลผู้เรียนโดยใช้แบบประเมินความสามารถพ้ืนฐาน 

ประเมินก่อนเรียน/ประเมินระหว่างการให้บริการ (ปรับทบทวนแผน) และประเมินหลังการให้บริการ 
  ขั้นที่ 7 การส่งต่อผู้เรียน 
  ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มีผู้เรียน จ านวนทั้งสิ้น 456 คน โดยมีการจัดห้องเรียนแยก
ตามช่วงอายุ และแยกแต่ละประเภทความพิการจ านวน 36 ห้องเรียน ได้แก่ ห้องเรียนเตรียมความ
พร้อม 6 ห้อง ห้องเรียนออทิสติกเฟรนลี่รูม 2 ห้อง ห้องเรียนเตรียมส่งต่อ 2 ห้อง ห้องเรียน
กายภาพบ าบัด 3 ห้อง ห้องเรียนกิจกรรมบ าบัด 1 ห้อง ห้องเรียนฝึกพูดผ่านการฟัง AVT 2 ห้อง 
ห้องเรียนอาชาบ าบัด 1 ห้อง  ห้องเรียนธาราบ าบัด 1 ห้องห้องเรียนเตรียมความพร้อมของหน่วย
บริการ 10 ห้อง ห้องเรียนศูนย์การเรียนส าหรับเด็กในโรงพยาบาลชลบุรี 1 และห้องเรียนปรับบ้าน
เป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู 7 ห้อง  
  ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 
การวิจัยควบคู่กับการเรียนรู้จากประสบการณ์และลงมือปฏิบัติจริง  เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
แก้ปัญหา โดยจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการใช้เทคนิคการเรียนรู้ผ่านการเห็น (Visual 
Strategies) การสอนโดยใช้กระบวนการ BBL+TEACCH  เทคนิคการเรียนรู้ผ่านกระบวนการปฏิบัติ
จริง (Active Learning)  และทักษะการด ารงชีวิต นอกจากนี้ยังมีการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตาม
ความเหมาะสมของผู้เรียนแต่ละบุคคล ได้แก่ กิจกรรมบ าบัด กายภาพบ าบัด ธาราบ าบัด อาชาบ าบัด 
และพัฒนาการพูดผ่านการฟัง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีการนิเทศ 
ติดตาม การจัดการเรียนการสอน และน าผลมาพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
 2. มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  เพ่ือให้ครูผลิตสื่อส าหรับจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ในปี
การศึกษา 2564 ได้จัดท าโครงการประกวดสื่อและวิจัยในชั้นเรียน มีการผลิตสื่อ โดยครูทุกคนจะ
จัดท าสื่อที่สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) และแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว (IFSP) )  ภาคเรียนละ 1 รายการ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  สื่อประเภทวัสดุ จ านวน  
48  ชิ้น สื่อประเภทมัลติมีเดีย จ านวน 51 รายการ นอกจากนั้นผู้เรียนแต่ละคนยังได้รับ สิ่งอ านวย
ความสะดวกสื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง จ าแนก
เป็น สื่อบัญชี ก จ านวน 107 รายการ สื่อบัญชี ข จ านวน 984 รายการ   
  ครูมีการใช้แหล่งเรียนรูภายในสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีการบันทึกการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน จ านวน 23 แหล่ง แบ่งเป็น
แหล่งเรียนรู้ภายในอาคาร ประกอบด้วย ห้องสื่อสร้างสุข ห้องสมุด ห้องผจญภัย ห้องมัลติเซนเซอรี่ 
(Multisensory) ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom) สนามเด็กเล่นห้องออทิสติก มุมบลิกซ์พ็อพ 
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(BRIX POP) มุม Relax Zone ห้องดนตรี ห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กพิเศษ แหล่งเรียนรู้ภายนอก
อาคาร ประกอบด้วย บ้านดิน สระว่ายน้ าธาราบ าบัด สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง  สนาม
อาชาบ าบัด แปลงเกษตรสาธิต สวนประสาทสัมผัส สวนกระตุ้นพัฒนาการ สวนสัตว์ขนาดเล็ก (Mini 
Zoo) หอพระ สนามกระตุ้นพัฒนาการตามหลัก BBL สนามปั่นจักรยานสานรักษ์ สนามเด็กเล่น P&G 
เครื่องออกก าลังกายประเภทต่าง ๆ 
  มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ วัดเนื่องจ านงค์ โรงเรียนฉะเชิงเทรา
ปัญญานุกูล ตลาดหนองปรือ ตลาดหนองชาก วัดเขาบายศรี 
  มีการสรุปข้อมูลการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก มีการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล ส่งผลให้การใช้แหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดประสิทธิผลท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  
 3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ครูที่รับผิดชอบแต่ละห้องเรียน ได้จัดสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด ปลอดภัย และ
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการจัดมุมประสบการณ จัดท าป้ายนิเทศ ขอตกลงการอยูในหองเรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีทักษะการด ารงชีวิต 
  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยการรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเพ่ือน ามาจัดท าสารสนเทศ
ของผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ออกเยี่ยมบ้านผู้เรียนทุกคน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการ
ช่วยเหลือ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ การด ารงชีวิต และจัดหาทุนการศึกษาให้ผู้เรียนที่ยากจน 
  ครูจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารผู้เรียน ได้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ ได้แก่ 
แบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล แบบประเมินคุณลักษะอันพึงประสงค์ผู้เรียน แบบ
รายผลการพัฒนาผู้เรียน และใช้ระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษ (SET) โปรแกรม IEP Online ใน
การจัดเก็บข้อมูลผู้เรียน 
     ในระหว่างที่จัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ครูผู้สอนได้สอดแทรก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัย และเสริมแรง ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน
ที่เป็นแบบอย่าง ในขณะเดียวกันก็ได้ด าเนินการแก้ไขนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ไปพร้อม ๆ
กันด้วย จึงท าให้บรรยากาศการเรียนรู้ และการพัฒนานักเรียนเป็นไปอย่างมีความสุข  
 4. มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
     ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ที่มีขั้นตอน
ชัดเจน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้และ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล ได้แก่ แบบทดสอบ  แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง แบบประเมินพฤติกรรม 
แบบเก็บข้อมูล แบบประเมินชิ้นงาน โดยด าเนินการประเมิน 3 ระยะ คือ 
   1) การประเมินก่อนการให้บริการ เป็นการประเมินเพ่ือน าผลไปจัดท าแผนการศึกษา 
และพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล 
  2) การประเมินระหว่างการให้บริการ รวมทั้ง การทบทวน ปรับปรุงแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) และแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว( IFSP) การทบทวน 
ปรับปรุงอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
   3) การประเมินหลังการให้บริการ การประเมินเป้าหมายระยะยาว 1 ปี ตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เพ่ือตัดสินผลการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง เพ่ือน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
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  ซึ่งการให้ข้อมูลย้อนกลับ และการติดต่อประสานงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียน 
สุขภาพ พฤติกรรม พัฒนาการของผู้เรียนกับผู้ปกครอง จะใช้สมุดสื่อสารและใช้เทคโนโลยี ผ่าน 
Application Line Facebook     
 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
  ใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC) ซึ่งจัดเป็น 7 กลุ่ม ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาของผู้เรียนและร่วมกันเสนอ
แนวคิดเพ่ือแก้ไขปัญหาของผู้เรียน ให้ครูน าไปปฏิบัติและสะท้อนข้อมูลกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ต่อไป 
 เมื่อครูได้รับการพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนหรือ
การปฏิบัติงาน จะมีการขยายผลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ซึ่งในปการศึกษา 2564 ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองด้วย
วิธีการต่าง ๆ ซึ่งครูได้ระบุไว้ใน แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( Individual Development Plan : ID 
Plan) ท าให้ครูสามารถจัดท าวิจัยในชั้นเรียน จ านวน 52 เรื่อง และมีชั่วโมงการเข้าร่วมชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เฉลี่ย 56 ชั่วโมง/คน 
               ส าหรับการนิเทศ ก ากับติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ได้จัดให้มีการนิเทศ ติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูรายบุคคล โดยการแต่งตั้ง 
ศึกษานิเทศก์ด้านการศึกษาพิเศษ  ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ (ภายใน) และหัวหน้า
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ (ภายนอก) ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง     
  ภาพรวมผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูปีการศึกษา 2564 มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยมจ านวน 2๕ คน ระดับดีเลิศจ านวน ๑๕ คน ซึ่งหลังจากการนิเทศการ
สอนคนแต่ละบุคคลแล้ว คณะกรรมการนิเทศได้สะท้อนผล และแนะน าแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ครู
น าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
5. จุดเด่นมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 256๔ 
 1. จัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เช่น เทคนิคการเรียนรู้ผ่านการเห็น 
(Visual Strategies) การสอนโดยใช้กระบวนการ BBL+TEACCH  การสอนแบบ Active Learning   
 2. มีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกับ
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 3. การบริหารจัดการชั้นเรียนผู้เรียนเชิงบวก ครูได้สอดแทรกความมีระเบียบวินัย และ
เสริมแรงเพ่ือให้เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 4. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน 
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล ที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
 
 
 



๕๑ 
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6. จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 
256๔ 
 1. ควรพัฒนาการผลิตสื่อ ให้สามารถบูรณาการการใช้สื่อให้ครอบคลุมกับทักษะการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนทั้ง 4 ทักษะ 
 
7. แผนพัฒนามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ได้มาตรฐานที่
สูงข้ึน/ยั่งยืน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 1. พัฒนาวิธีการผลิตสื่อของครู ให้สามารถบูรณาการการใช้สื่อให้ครอบคลุมกับทักษะการเรียนรู้
ของผู้เรียนทั้ง 4 ทักษะ 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
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การรับรองผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 
1. การรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในโดยผู้อ านวยการสถานศึกษา 

   รับรอง 
   ไม่รับรอง 
 

ลงชื่อ…………………………………………. 
 (นางสาวทักษิณา  ช่วยบ ารุง) 

   ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
พฤษภาคม 256๕  

2. การรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

   รับรอง 
   ไม่รับรอง 

 

ลงชื่อ……………………………………….. 
  (ดร.สุรางค์  วิสุทธิสระ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
พฤษภาคม 256๕   

3. การรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในโดยประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

   รับรอง 
   ไม่รับรอง 

 

ลงชื่อ………………………………………… 
  (นายคมกริช  สิงห์โตทอง) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

พฤษภาคม 256๕ 
 
 
 
 
 
 

 



๕๓ 
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คณะผู้จัดท า 

ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินคุณภาพภายใน 

 ดร.สุรางค์  วิสุทธิสระ 
 
คณะกรรมการด าเนินงาน  

๑.  นางสาวทักษิณา ช่วยบ ารุง ผู้อ านวยการ    
๒.  นางสาวอุษณีษ์ จิตรสม  รองผู้อ านวยการ   
๓.  นายอนุวรรตน์ ช่างหล่อ  รองผู้อ านวยการ   
4.  นางสาวปรีชาภรณ์ ภุ่มรินทร์ ครู 
5.  นางสาววันสุรีย์ สุวรรณพงษ ์ ครู 
6.  นายนฤทธิ์  ชิตพันธ์  ครู 
7.  นางสาวขนิษฐา เขียมสันเทียะ ครู 

 8.  นางอภิชยา  ชิตพันธ์  ครู 
 9.  นายการัณยภาส จันทร์สุข ครู 
 10. นายบรรเจิด  จิตเทพ  ครู 
 11. นางสาวบุพผาวัลย์ ยานิพันธ์ ครู 
 12. นายปรีชา  ศรีโยธี  ครู 
 13. นางสาวพชภร    ค าเรือง  ครู 
 14. นางสาวสุภาพร  สัจจา  ครู 
 15. นางสาวจิราวรรณ จันทร์ต๊ะยศ ครู 
 16. นางสาวสุธาทิพย์ เวชเจริญ ครู 
 17. นายกฤตเมธ  จูมณีย์  ครู 
 18. นางสาวดวงใจ ขม้ินแก้ว ครู 
 19. นางสาวภาณุมาศ กลัดปิ่น  ครูผู้ช่วย 
 ๒๐. นางสาวตรีรัตน ์ ก าเนิดสุข ครูผู้ช่วย 
 ๒1. นางสาวนพภัสสร โปธ ิ  ครูผู้ช่วย 
 22. นางสาวสุภัทสร จินดามาตย์ ครูผู้ช่วย 
 23. นางสาวพัชชา นามเชียงใต้ ครูผู้ช่วย 
 24. นางสาวนิราวรรณ แหมไธสง ครูผู้ช่วย 
 25. นางอุษณีย์  พนมศักดิ์ ครูผู้ช่วย  
 26. นายอนุชา  ยิ่งเจริญ  ครูผู้ช่วย 
 27. นางปนัดดา  หมั่นสาร ครูผู้ช่วย 
 28. นางกิตติมา  ภานุรัตน์ ครูผู้ช่วย 
 29. นางสาวสิริกันยา พงศ์กิตติธัช ครูผู้ช่วย 
 30. นางสาวพรปวีณ์ ตรีเภรี  ครูผู้ช่วย 
 31. นางแสงโสม  รัตนศรี  พนักงานราชการ 
 32. นางสาวนภัสสร   สักทอง  พนักงานราชการ 



๕๔ 
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 33. นางเพ็ญจันทร์ สิโรจน์ธ ารง พนักงานราชการ 
 34. นางสาวปรุงฉัตร จุทัยรัตน์ พนักงานราชการ 
 35. นางสาวลีลาวดี เสมสมบูรณ์ พนักงานราชการ 
 36. นางสาวภัทรนิธ์ ขมสูงเนิน พนักงานราชการ 
 37. นางสาวปัทมา แซ่ซึง  พนักงานราชการ 
 38. นายสุทธิดล  สุทธิแพทย์ พนักงานราชการ  
 39. นางสาวพัชร ี โคจร    พนักงานราชการ 
 40. นางสาวศศิประภา เพ็งแจ่ม  พนักงานราชการ 
 41. นายฉัตรมงคล วรรณธงชัย พนักงานราชการ 
 42. นายนฐัพงศ์  เนื่องสายยศ พนักงานราชการ 
 43. นายนฤเบศ  เข็มศิริ  พนักงานราชการ 
 44. นางสาวปิยวรรณ สิงห์แก้ว  พนักงานราชการ 
 45. นางสาวรัชนก มาวัน  พนักงานราชการ 
 46. นางสาวชลธิชา ภูรุ่งเรือง พนักงานราชการ 
 47. นายจิรพงศ์  ทานงาม  พนักงานราชการ  
 48. นางสาวกมลรัตน์  วรรณชัย พนักงานราชการ 
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ค านิยาม 

               ช่วงเชื่อมต่อ หมายถึง การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน จากโปรแกรมหนึ่งไปสู่อีกโปรแกรมหนึ่ง 
การเปลี่ยนจากระดับหนึ่งไปสู่ อีกระดับหนึ่ง เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานที่ สภาพแวดล้อม ระยะเวลา 
จากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่ง โดยมีเป้าหมายข้างหน้าที่ดีกว่าปัจจุบันทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา  
 
      การส่งต่อ หมายถึง การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ ส่งต่อไปรับบริการอ่ืนที่เหมาะสมเช่น
บริการทางการแพทย์บริการทางสังคม บริการทางการศึกษา ไห้แก่ผู้เรียนเมื่อมีผลการพัฒนาศักยภาพ
ผ่าน ตามเกณฑ์ที่ก า หนดสามารถส่งต่อเข้าสู่ระบบการศึกษาในชั้นเรียนที่สูงขึ้น หรือย้ายสถานศึกษา 
หรือรับบริการด้านอ่ืนๆ ต่อไป 
 

     การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการ 
ปฏิบัติที่ท าให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประสบความส าเร็จ หรือ สู่ความเป็นเลิศ ตามเป้าหมาย เป็นที่
ยอมรับในวงวิชาการ หรือ วิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุป
รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร  
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน หรือ ภายนอก สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 

    นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิด หรือ วิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติ 
แก้ปัญหา  การพัฒนา  ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด  กระบวนการ หรือองค์กร อย่าง
สิ้นเชิง หรืออย่างเห็นได้ชัด เป็นการพัฒนาต่อยอด เพ่ิมมูลค่า มีเป้าหมายเชิงบวก 
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ภาคผนวก  
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มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
(ภาคผนวกท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  สามารถปรับแก้และเพ่ิมเติมได้ หากเป็น

รูปเล่มอาจท าเป็นคิวอาร์โคดก็ได้) 
 

๑. ค าสั่งที่เก่ียวกับงานประกันคุณภาพภายในมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี   

 
 ๒. หนังสือราชการที่เก่ียวกับงานประกันคุณภาพภายในมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

  
๓. ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษา
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
๑๒ จังหวัดชลบุรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัด
ชลบุรี เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔   

 ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัด
ชลบุรี เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔   



๕๘ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 ๔. สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี 

มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา/ค าอธิบาย ค่าเป้าหมาย  
ที่ก าหนด  

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

 

๑.๑ ผลการพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้เรียน 

1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคลที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ 
ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะ ครอบครัว 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๑๐๐ 

2) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วง
เชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาใน
ระดับที่สู งขึ้น หรือการอาชีพ หรือการ
ด าเนินชีวิตใน สังคมได้ตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๑๐๐ 

1.2 คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

๑) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็น
ไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 
๙๖.๙๓ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 
๙9.2๓ 

 
๕. งาน/โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ของศูนย์การศึกษา

พิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี
 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
ประจ าปีการศึกษา 2564 
 - โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 - โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 - โครงการสถานศึกษาพอเพียง ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 - โครงการค้นหาเด็กพิการรายใหม่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
ปีการศึกษา 2564 
 - โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ปีงบประมาณ 2564 
 - โครงการพัฒนาหน่วยบริการ 
 - โครงการมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2564 
 - โครงการสวัสดิการร้านค้าฝึกอาชีพเด็กพิการ 
 - โครงการห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 



๕๙ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 ๖. รูปภาพกิจกรรม โครงการ เกียรติบัตร โล่รางวัล ฯลฯ ที่เก่ียวกับมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพ
ของผู้เรียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี
 ๖.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
ประจ าปีการศึกษา 2564 
  - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา  และวันเข้าพรรษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 - กิจกรรมวันออกพรรษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - กิจกรรมวันลอยกระทง 
 
 
 
 
 
 
 
  - กิจกรรมวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

  - กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

  - กิจกรรมวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

  - กิจกรรมวันสงกรานต์  ปีการศึกษา  2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 6.2 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 6.3 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
  - โครงงานห้องเรียนของหนู ดูดีสะอาดตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - โครงงานเดินแถวเรียบร้อย  เดินคล้อยตามกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

  - โครงงานทิ้งขยะลงถัง ปลูกฝังจิตส านึกเด็กดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  - โครงงานเกษตรของหนู เรียนรู้ความพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

  - โครงงานรองเท้าของหนู จับคู่เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - โครงงานหนูน้อยวัยใส ใส่ใจล้างมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

  - โครงงานเช้านี้ที่เสาธง ยืนตรงเคารพธงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - โครงงานนิทานคุณธรรม ปลูกฝังจิตรส านึกเด็กดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

  - โครงงานหนูน้อยร่วมใจ ใส่ใจอาหารกลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๖.4 โครงการสถานศึกษาพอเพียง ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  - กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพาะเห็ดนางฟ้า 

ท าไข่เค็ม 



๗๐ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.5 โครงการค้นหาเด็กพิการรายใหม่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุรี ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าสบู่กากกาแฟ 

ท าน้ ายาล้างจาน 



๗๑ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 ๖.6 โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ปีงบประมาณ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.7 โครงการพัฒนาหน่วยบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 6.8 โครงการมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๖.๙ โครงการสวัสดิการร้านค้าฝึกอาชีพเด็กพิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น  ายาล้างจาน  การบูร  

สบู่จากกากกาแฟ  สเปรย์ตระไคร้หอม 



๗๓ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 ๖.๑๐ โครงการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.11 เกียรติบัตร โล่รางวัล ฯลฯ ที่เก่ียวกับมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝึกทอผ้าซาโอริ  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ได้รับการรับรองการยกระดับคุณภาพ 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   

 



๗๔ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” 

กระทรวงศึกษาธิการ  



๗๕ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัล “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ประจ าปี 2564 ระดับทอง 
กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2   



๗๖ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 ๗. รางวัลที่นักเรียนได้รับ ปีการศึกษา ๒๕๖4 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ 
จังหวัดชลบุร ี
 ตารางท่ี 15 แสดงรางวัลที่นักเรียนได้รับ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
สถานศึกษา/หน่วยงาน/

องค์กรที่มอบ 
1 เด็กหญิงสุพรรษา    แปน้อย รางวัล ชนะเลิศ  

การประกวด “วาดภาพ
ระบายสี” เนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ ปีการศึกษา 
2564 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 12  
จังหวัดชลบุรี  

เด็กชายธนากร       สวาทพล 
เด็กชายฉันทัช        งามสว่างรุ่งโรจน์ 
เด็กชายกิตติพจน์    ภูมี 
เด็กชายบัญญพนต์  กิจเจริญสมบูรณ์ 
เด็กหญิงณัฐภรณ์    สุขแสวง 
เด็กชายกฤติพงศ์    สะหะอ าภรรณ์ 
เด็กหญิงกชมน       พรมงคลวัฒน์ 
เด็กชายมาติน        รัตน์นนท์ 
เด็กชายปวีร์          วรสวุรรณ 
เด็กชายกันต์ธนัท    สุวรรณจันทร์ 
เด็กชายทินกฤต      วัฒนธรรม 
เด็กหญิงศศิกานต์    แก้วดวงเล็ก 
เด็กหญิงปุณยนุช    ชูสวัสดิ์ 
เด็กชายเขมกร       ตันอึ่ง 

๒ เด็กหญิงพิชญาภรณ์   ค าหนัน รางวัล “เด็กดี มีวินัย ใฝ่
คุณธรรม” เนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ ปีการศึกษา 
2564 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 12  
จังหวัดชลบุรี  

เด็กหญิงปุณณภา      ธวัชนโรดม 
เด็กชายอาทิตินัย       ผาสุก 
เด็กชายอภิวัฒน์       นิธินันท์คงสิน 
เด็กหญิงอุรัสยา        ลาภขจรกิจ 
เด็กชายจตุภัทร        โพธิ์ทอง 
เด็กชายเขตตะวัน     ฟักทิม 
เด็กชายภาคิน         สมหวัง 
เด็กชายสิรวิชญ์       พิทักษ์ถิ่นตน 
เด็กหญิงสุธีรา         สภุาพิชัย 
เด็กหญิงนิชาภัทร     ตะเคียนราม 
เด็กชายกันตพิชญ์    พิกุลศรี 
เด็กชายพีระวัฒน์     ธนจรวิฒัน์ 
เด็กชายพัชรณัฏฐ์     ดุษฏีวงษ์ก าจร 
เด็กหญิงบุญทิพา      ทองระอา 
เด็กชายดีดีดีจัง        ศิริมงคล 

 



๗๗ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
สถานศึกษา/หน่วยงาน/

องค์กรที่มอบ 
 เด็กหญิงกชมน        พรมงคลวัฒน์   

เด็กหญิงวาสนา        ศิริโชต ิ
๓ เด็กชายธนภัทร       วุสกรี รางวัล “ไหว้สวย ยิ้มใส” 

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  
ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 12  
จังหวัดชลบุร ี

เด็กหญิงสุพรรษา     แปน้อย 
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ ศิริบูรณ์ 
เด็กชายมณฑล        ไชยวงค ์
เด็กชายอิทธิพัทธ์      กระบุน 
เด็กชายพงษ์เจริญ     สุทธกูล 
เด็กชายกิตติพจน์      ภูม ี
เด็กชายวิวัฒน์ชัย      ชาลีเครือ 
เด็กชายธัญเทพ        รอดรุ่งเรือง 
เด็กหญิงนิชาภัทร     ตะเคียนราม 
เด็กชายณฐกร         ปานโพธิ์ 
เด็กหญิงภัคจิรา       กาวิละชัย 
เด็กหญิงปรีญา        ปรางปา 

 

จากตารางท่ี 15 พบว่า 
 นักเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวด “วาดภาพระบายสี” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี
การศึกษา 2564 จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี จ านวน 15 รางวัล 
ได้รับรางวัล “เด็กดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม” จ านวน 18 รางวัล และได้รับรางวัล “ไหว้สวย ยิ้มใส” 
จ านวน 13 รางวัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รางวัลการประกวด “วาดภาพระบายสี” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี



๗๘ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัล “เด็กดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

กิจกรรม “ไหว้สวย ยิ้มใส” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี



๗๙ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 ๘. นวัตกรรม/วิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 ตารางท่ี 16 แสดง นวัตกรรม/วิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ปี
การศึกษา   ๒๕๖๔ 

ที ่ ชื่อนวัตกรรม วิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ การเผยแพร่และได้รับการยอมรับ 

1 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับ 3 ดาว  
 

มีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
เป็นที่ยอมรับและสถานศึกษาได้รับ
รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
ระดับ 3 ดาว  

ได้รับการรับรองการยกระดับคุณภาพ 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว 
 

2 การจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พิการ เป็นที่ยอมรับของ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) โดยใช้รูปแบบแผนภาพกรอบ
แนวคิดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(Happiness Life skills Good 
Independent) ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ท าให้ได้รับ รางวัล “ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ประจ าปี 
2564 ระดับทอง 

 
จากตารางท่ี 16 พบว่า 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี มีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับและสถานศึกษาได้รับการรับรองการยกระดับ
คุณภาพ  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว และมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการ เป็น
ที่ยอมรับของ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้รับรางวัล “ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน” ประจ าปี 2564 ระดับทอง 
 
 



๘๐ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 ๙. การเป็นที่ยอมรับของเครือข่ายที่เก่ียวข้อง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (การศึกษาดูงาน,การ
เผยแพร่ผลงาน)  
 ตารางท่ี ๑๗ แสดงการเป็นที่ยอมรับของเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
การศึกษาดูงาน,การเผยแพร่ผลงาน)  

ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อคณะศึกษาดูงาน/การเผยแพร่ผลงาน/ชื่อเรื่อง 
สถานที่ศึกษาดูงาน/เผยแพร่

ผลงาน 
1  9 พฤศจิกายน 

2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง เข้าศึกษาดูงานการจัดการ
เรียนการสอนส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุร ี

2 18 พฤศจิกายน 
2564 

ศูนย์อนามัยที่ 6 จังหวัดชลบุรี เข้าศึกษาดูงานและตรวจ
เยี่ยมการเตรียมความพร้อมและมาตรการการป้องกัน 
ต่าง ๆ ของสถานศึกษาส าหรับการเปิดภาคเรียนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุร ี

3 ๕ มกราคม 
๒๕๖๕ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดราชบุรี เข้าศึกษาดูงาน
การจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี



๘๑ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์อนามัยที่ 6 จังหวัดชลบุรี เข้าศึกษาดูงานและตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมและ
มาตรการการป้องกันต่าง ๆ ของสถานศึกษาส าหรับการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 



๘๒ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
(ท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  สามารถปรับแก้และเพ่ิมเติมได้ หาก

เป็นรูปเล่มอาจท าเป็นคิวอาร์โคดก็ได้) 
 

๑. ค าสั่งที่เก่ียวกับงานประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ  ศูนย์การศึกษาพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

  
 ๒. หนังสือราชการที่เก่ียวกับงานประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 
 ๓. ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษา
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
๑๒ จังหวัดชลบุรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัด
ชลบุรี เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔   

 ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัด
ชลบุรี เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔   



๘๓ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 ๔. สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี

มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา/ค าอธิบาย ค่าเป้าหมาย  
ที่ก าหนด  

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผน 
การศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสังกัด  รวมทั้งทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษสามารถบริหาร
จัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทั้งใน
ส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหาร
อัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา 
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีระบบ
การนิเทศภายใน การน าข้อมูลและ
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา 
บุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และ
ร่วมรับผิดชอบ 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 

2.3 ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนแบบบูรณาการตาม
หลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย สอดคล้อง
กับความต้องการจ าเป็น
พิเศษของแต่ละบุคคล 

ศูนย์การศึกษาพิเศษบริหารจัดการ
เกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้าน การ
พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพและ
ประเภทของความพิการ และให้
ครอบคลุมทุกประเภทความพิการ 
เชื่อมโยงชีวิตจริง 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

 
 



๘๔ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา/ค าอธิบาย ค่าเป้าหมาย  
ที่ก าหนด  

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

2.4 ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ใน
การพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสมกับการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนแต่ละ
บุคคล 

ศูนย์การศึกษาพิเศษจัดหรือปรับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาให้ปลอดภัย 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาให้
ผู้เรียนได้เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้
จากแหล่งเรียนรู้ ตามศักยภาพและ
ประเภทของความพิการ 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ 

สถานศึกษาจัดหาพัฒนาและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ 
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู้ตามศักยภาพและ
ประเภทของความพิการ 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 
๕. งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ของ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี 
  - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) 
 - แผนปฏิบัติการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2564 
  - สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 - ปฏิทินการปฏิบัติงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2564 
  - โครงสร้างการบริหารงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 
  - ค าสั่งแต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่  
ประจ าปีการศึกษา 2564 
  - แผนปฏิบัติการกลุ่มงาน 6 กลุ่ม  



๘๕ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

  - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงาน 6 กลุ่ม 
  - ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มงาน 6 กลุ่ม 
  - สารสนเทศกลุ่มงาน 6 กลุ่ม 
  - รายงานผลการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2564 
  - รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
  - รายงานผลการด าเนินงานกลุ่มงาน 6 กลุ่ม 
  - รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 

 - รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานที่โดดเด่นและรางวัลที่ได้รับ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 - กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 - โครงการนิเทศ ติดตาม การให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 

จังหวัดชลบุรี  
 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 - โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 - โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านงานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุ ให้กับบุคลากร

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2564     
 - โครงการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา2564 
 - โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
 - โครงการการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
 - โครงการ 5 ส. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 
 
๖. รูปภาพกิจกรรม โครงการ เกียรติบัตร โล่รางวัล ฯลฯ ที่เก่ียวกับมาตรฐานที่ ๒ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี
 ๖.1 โครงการนิเทศ ติดตาม การให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 ๖.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.3 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 6.4 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านงานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุ ให้กับ
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2564     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 6.5 กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 6.6 โครงการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา2564 
  - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

  - กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - กิจกรรมขยายผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

  - กิจกรรมสงบ สดใส จิตใจเบิกบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.7 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
  - กิจกรรมส ารวจอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมสัญญาณเตือนภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

  - กิจกรรมส ารวจและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - กิจกรรมจัดท าทางม้าลายภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
  - กิจกรรมจัดท าป้ายอุบัติภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - กิจกรรมจัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

  - กิจกรรม ตรวจสอบรายการยาและวันหมดอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.8 โครงการการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 6.9 โครงการ 5 ส. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.10 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 6.8 เกียรติบัตร โล่รางวัล ฯลฯ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ได้รับการรับรองการยกระดับคุณภาพ 
เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   

 



๙๕ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจ าปี 2564 ระดับเกียรติชมเชย  
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” 

กระทรวงศึกษาธิการ  



๙๖ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือเพ่ือแสดงการรับรองว่า “ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  
ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 



๙๗ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัล “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ประจ าปี 2564 ระดับทอง 
กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2   



๙๘ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 ๗. รางวัลผู้บริหารที่ได้รับ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 ตารางท่ี 16 แสดง รางวัลผู้บริหารที่ได้รับ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

ที ่ ชื่อ นามสกุล รางวัลที่ได้รับ ที่มาของรางวัล 

1 นางสาวทักษิณา ช่วยบ ารุง 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุร ี

เกียรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  
(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 
ประจ าปี 2563  
- รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ด้านวิชาการ 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เกียรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  
(OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 10 
ประจ าปี 2563  
- ชนะเลิศเหรียญทอง  
ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ด้านวิชาการ 

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ”  
ประจ าปี 2564 ประเภทผู้อ านวยการ 
สถานศึกษาดีเด่น 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  
กลุ่ม 2 

ใบประกาศเกียรติคุณ เพ่ือแสดงว่า “เป็น
ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลออทิสติกและเด็กพิเศษใน
จังหวัดชลบุร”ี 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 

2 นางสาวอุษณีษ์ จิตรสม  
รองผู้อ านวยการ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลผู้บริหาร
สถานศึกษาดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน  
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ”  
ประจ าปี 2564 ประเภท 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  
กลุ่ม 2 

3 นายอนุวรรตน์ ช่างหล่อ  
รองผู้อ านวยการ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ”  
ประจ าปี 2564 ประเภท 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  
กลุ่ม 2 

 
 



๙๙ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกียรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  (OBEC AWARDS)  ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2563  
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ  

เกียรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  (OBEC AWARDS)  ระดับภาค ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2563  
ชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ  



๑๐๐ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน  
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

จากมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ” ประจ าปี 2565 ประเภทผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น 
กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 



๑๐๑ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ” ประจ าปี 2565 ประเภทรองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น 
กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 

ใบประกาศเกียรติคุณ เพ่ือแสดงว่า “เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาส าหรับ
บุคคลออทิสติกและเด็กพิเศษในจังหวัดชลบุรี” จากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 



๑๐๒ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 ๘. รางวัลสถานศึกษาที่ได้รับ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ตารางท่ี 17 แสดง รางวัลสถานศึกษาที่ได้รับ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

ที ่ รางวัลที่ได้รับ ที่มาของรางวัล 

1 ได้รับการรับรองการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับ 3 ดาว ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

2 รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจ าปี 2564  
ระดับเกียรติบัตรชมเชย 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) 

3 ได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

4 สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง” ประจ าปีการศึกษา 2563 

กระทรวงศึกษาธิการ 

5 ได้รับหนังสือเพ่ือแสดงการรับรองว่า “ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก 
(พ.ศ.2564-2568) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

  
 ๙. นวัตกรรม/วิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 
 ตารางท่ี 18 แสดง นวัตกรรม/วิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ ชื่อนวัตกรรม วิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ การเผยแพร่และได้รับการยอมรับ 

1 สถานศึกษาปลอดภัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุรี ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย
และได้มีการบริหารจัดการสถานศึกษาใน
ด้านความปลอดภัย ด าเนินงานปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของนักเรียนส่งผลให้สถานศึกษา
ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย”  

ไดร้ับการประเมินและได้รางวัล 
“สถานศึกษาปลอดภัย” ประจ าปี 
2564 ระดับเกียรติบัตรชมเชย 
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน (กสร.) 

 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

ที ่ ชื่อนวัตกรรม วิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ การเผยแพร่และได้รับการยอมรับ 

2 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับ 3 ดาว  
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุรี ได้มีการกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรม ส่งผล
ให้สถานศึกษาได้รับการรับรองผลการ
ด าเนินงานเป็นสถานศึกษาตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว จาก
ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้รับการรับรองการยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับ 3 ดาว ตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 

3 การจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุรี มีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนพิการ เป็นที่ยอมรับของ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) โดยใช้รูปแบบแผนภาพ
กรอบแนวคิดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(Happiness Life skills Good 
Independent) ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับการประเมินระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ท าให้ได้รับ 
รางวัล “ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน” ประจ าปี 2564 ระดับ
ทอง 

 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 ๑๐. การเป็นวิทยากร ของผู้บริหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ตารางท่ี 19 แสดง การเป็นวิทยากร ของผู้บริหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ ชื่อ นามสกุล เรื่องท่ีเป็นวิทยากร 

1 นางสาวทักษิณา ช่วยบ ารุง 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุร ี

วิทยากรโครงการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2565 
 
วิทยากรเรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
วิทยากรเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 
 

2 นางสาวอุษณีษ์ จิตรสม  
รองผู้อ านวยการ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

วิทยากรเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
CAPER มาจัดการเรียนรู้ ส าหรับเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

 
 11. การเป็นที่ยอมรับของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (การศึกษาดูงาน,การ
เผยแพร่ผลงาน)  
 ตารางที่ 20 แสดงการเป็นที่ยอมรับของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
(การศึกษาดูงาน,การเผยแพร่ผลงาน) 

ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อคณะศึกษาดูงาน/การเผยแพร่ผลงาน/ชื่อเรื่อง 
สถานที่ศึกษาดูงาน/เผยแพร่

ผลงาน 
1 1 กันยายน 

2564 
ผู้อ านวยการทักษิณา ช่วยบ ารุง ผู้อ านวยการ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
น าเสนอผลการปฏิบัติงานเพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  
(OBEC AWARDS) ประจ าปี 2563 ประเภทผู้บริหาร 
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม 
(เผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์) 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุร ี

2 12 พฤศจิกายน 
2564 

โรงเรียนวัดนาพร้าว จังหวัดชลบุรี เข้าศึกษาดูงานรูปแบบ
การจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด 19 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุร ี

 

 



๑๐๕ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อคณะศึกษาดูงาน/การเผยแพร่ผลงาน/ชื่อเรื่อง 
สถานที่ศึกษาดูงาน/เผยแพร่

ผลงาน 
3 ๕ มกราคม 

๒๕๖๕ 
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เข้าศึกษาดู
งานการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุร ี

4 11 มีนาคม 
2565 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  
เข้าร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากล ประจ าปี 2564 โดย
ได้รับโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงานด้านการส่งเสริมสนับสนุน
คนพิการและได้ร่วมจัดนิทรรศการ “จากใจฉันสู่ใจเธอ” 
เพ่ือเป็นการแนะน าการให้การศึกษา ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุร ี

 

 

 

  

ผู้อ านวยการทักษิณา ช่วยบ ารุง ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
น าเสนอผลการปฏิบัติงานเพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  (OBEC AWARDS) ประจ าปี 2563 

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม 

 



๑๐๖ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี เข้ารว่มกิจกรรมวันคนพิการสากล 
ประจ าปี 2564 โดยได้รับโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงานด้านการสง่เสริมสนับสนุนคนพิการ 
และได้ร่วมจัดนิทรรศการ “จากใจฉันสู่ใจเธอ” เพ่ือเป็นการแนะน าการให้การศึกษา  

ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 



๑๐๗ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(ท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถปรับแก้และ

เพ่ิมเติมได้ หากเป็นรูปเล่มอาจท าเป็นคิวอาร์โคดก็ได้) 
 

๑. ค าสั่งที่เก่ียวกับงานประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

  
 ๒. หนังสือราชการที่เก่ียวกับงานประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

  
๓. ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี

 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษา
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
๑๒ จังหวัดชลบุรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัด
ชลบุรี เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔   

 ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัด
ชลบุรี เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔   



๑๐๘ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

๔. สรุปผลการประเมินแต่ละมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี

มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา/ค าอธิบาย ค่าเป้าหมาย  
ที่ก าหนด  

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ 
ปฏิบัติจริงสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่
สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา 
ที่เน้นให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวน 
การคิดและปฏิบัติจริงเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจ าวัน การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เรียน
ไดร้ับการฝึก ให้มีทักษะ และการแสดง
ความคิดเห็นตามศักยภาพและ
ประเภทของความพิการ 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๙๒ 

 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 100 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

มีการใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยน า มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ตามศักยภาพ ของ
ผู้เรียนจากสื่อที่หลากหลาย 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๙๒ 

 
 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 96 

๓.๓ มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

มีการบริหารจัดการผู้เรียน มีการจัด
สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ครู
รักเด็ก ให้เด็กรักครูและรักท่ีจะเรียนรู้
สามารถเรียนรู้ร่วมกัน อย่างมีความสุข 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๙๒ 

 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 96 

๓.๔ ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน     

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนชัดเจน โดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผล ที่เหมาะสม
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และ
ผู้ปกครองเพ่ือน าผลไปใช้พัฒนาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๙๒ 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 96 



๑๐๙ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา/ค าอธิบาย ค่าเป้าหมาย  
ที่ก าหนด  

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้และให้ข้อมูล 
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
น าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๙๒ 

 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 96 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 
92.00 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ  
96.80 

 
๕. งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี
  - รายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
  - รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
  - รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
  - รายงานผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
  - แบบรายงานผลพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.)  
  - สรุปผลการประเมินจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
  - สรุปกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  - แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  - สมุดสื่อสารผู้ปกครอง 
  - สรุปงานวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
  - รายงานสรุปการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ 
  - สรุปการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
  - สรุปงานบริการสื่อสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาการ 
 - โครงการประกวดสื่อและวิจัยในชั้นเรียน 
  
 

 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

๖. รูปภาพกิจกรรม โครงการ เกียรติบัตร โล่รางวัล ฯลฯ ที่เก่ียวกับมาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัด
ชลบุร ี
 6.1 โครงการประกวดสื่อและวิจัยในชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2 การจัดการเรียนการสอน 
  - รูปแบบ On site มาเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
โดยมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

   - รูปแบบ On-line การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต และ
สื่อ Social media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - รูปแบบ On-hand การเรียนที่บ้านโดยใช้หนังสือ หรือแบบฝึกหัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

   - รูปแบบ On-demand การเรียนผ่านแอปพลิเคชั่น และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ 
เช่น Line Facebook Youtube เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 ๗. รางวัลครูที่ได้รับ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ตารางท่ี 21 แสดง รางวัลครูที่ได้รับ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

ที ่ ชื่อ นามสกุล รางวัลที่ได้รับ ที่มาของรางวัล 

1 นางเพ็ญจันทร์ โรจน์ธ ารงค์ เกียรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  (OBEC 
AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2563  
- รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
(บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือ
สุขภาพ) ด้านบริหารจัดการ 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เกียรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  (OBEC 
AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2563  
- เหรียญเงิน  
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
(บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือ
สุขภาพ) ด้านบริหารจัดการ 

ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

ใบประกาศเกียรติคุณ เพ่ือแสดงว่า “เป็นผู้ท า
คุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาส าหรับบุคคล
ออทิสติกและเด็กพิเศษในจังหวัดชลบุรี” 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 

2 นางสาวภัทราพร พรหมกุล เกียรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  (OBEC 
AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2563  
- รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
(บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือ
สุขภาพ) ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เกียรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  (OBEC 
AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2563  
- เหรียญเงิน  
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
(บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือ
สุขภาพ) ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน 

ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

3 นางอภิชยา ชิตพันธ์ เกยีรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2563  
- เหรียญทอง  
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
(บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านบริหารจัดการ 

ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 



๑๑๔ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 

ที ่ ชื่อ นามสกุล รางวัลที่ได้รับ ที่มาของรางวัล 

  รางวัลเชิดชูเกียรติ สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์
และศึกษาพิเศษ ประจ าปี 2564 ประเภท
ข้าราชการครูดีเด่น ระดับกลุ่มสถานศึกษา 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 

รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ” ประจ าปี 2565 
ประเภท ข้าราชการครูดีเด่น 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 

ใบประกาศเกียรติคุณ เพ่ือแสดงว่า “เป็นผู้ท า
คุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาส าหรับบุคคล
ออทิสติกและเด็กพิเศษในจังหวัดชลบุรี” 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 

4 นายการัณยภาส จันทร์สุข เกียรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  (OBEC 
AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2563  
- เข้าร่วมประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา)  
ด้านวิชาการ 

ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ” ประจ าปี 2565 
ประเภท ข้าราชการครูดีเด่น 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 

5 นายบรรเจิด จิตเทพ รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ” ประจ าปี 2565 
ประเภท ข้าราชการครูดีเด่น 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2  

6 นางสาวปรุงฉัตร จุทัยรัตน์ รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ” ประจ าปี 2565 
ประเภท พนักงานราชการครูดีเด่น 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2  

7 นางสาวลีลาวดี  
เสมสมบูรณ์ 

รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ” ประจ าปี 2565 
ประเภท พนักงานราชการครูดีเด่น 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2  

8 นางสาวภัทรนิธ์ ขมสูงเนิน รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ” ประจ าปี 2565 
ประเภท พนักงานราชการครูดีเด่น 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2  

9 นางสาวลลิตา สินอ้วน รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ” ประจ าปี 2565 
ประเภท ครูอัตราจ้างดีเด่น 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2  
 
 



๑๑๕ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ นามสกุล รางวัลที่ได้รับ ที่มาของรางวัล 

10 นางฟอง สุขสวัสดิ์ รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ” ประจ าปี 2565 
ประเภท ลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2  

11 นางสาวกรรณิกา แซ่เล้า รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ” ประจ าปี 2565 
ประเภท ลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2  

12 นางละออง ค าเลิศ รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ” ประจ าปี 2565 
ประเภท ลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2  

13 นางสาวปรีชาภรณ์   
ภุ่มรินทร์ 

ใบประกาศเกียรติคุณ เพ่ือแสดงว่า “เป็นผู้ท า
คุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาส าหรับบุคคล
ออทิสติกและเด็กพิเศษในจังหวัดชลบุรี” 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 

14 นางสาวภัทรวรรณ  
สวนนันท์ 

ใบประกาศเกียรติคุณ เพ่ือแสดงว่า “เป็นผู้ท า
คุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาส าหรับบุคคล
ออทิสติกและเด็กพิเศษในจังหวัดชลบุรี” 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 

15 นางสาวพัชชา  ภูเด่นไสย ใบประกาศเกียรติคุณ เพ่ือแสดงว่า “เป็นผู้ท า
คุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาส าหรับบุคคล
ออทิสติกและเด็กพิเศษในจังหวัดชลบุรี” 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 

16 นายกฤตเมธ จูมณีย์ รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นผู้อุทิศเวลาให้ราชการ 
ประจ าปี2565 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 12  
จังหวัดชลบุร ี

เกียรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  (OBEC AWARDS)  ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2563  
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านบริหารจัดการ  



๑๑๖ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกียรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  (OBEC AWARDS)  ระดับภาค ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2563  
เหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  

(บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  

รางวัลเชิดชูเกียรติประเภทข้าราชการครูดีเด่น ประจ าปี 2564 ระดับกลุ่มสถานศึกษา  
จากสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ  

 



๑๑๗ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ” ประจ าปี 2565 ประเภทข้าราชการครูดีเด่น 
กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 

ใบประกาศเกียรติคุณ เพ่ือแสดงว่า “เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาส าหรับ
บุคคลออทิสติกและเด็กพิเศษในจังหวัดชลบุรี” จากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 



๑๑๘ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 ๘. งานวิจัยในชั้นเรียน/นวัตกรรม/วิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ตารางท่ี 22 แสดง งานวิจัยในชั้นเรียน/นวัตกรรม/วิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของครู ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ ชื่อ นามสกุล 
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน/นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของครู 

งานวิจัยในชั้นเรียน สื่อนวัตกรรม 
1 นางสาวปรีชาภรณ์  ภุ่มรินทร์ การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกเตรียมความพร้อม

เพ่ือพัฒนาการเขียนของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุรี (หน่วยบริการบ่อทอง) 

นวดและหนีบ 

2 นางสาววันสุรีย์   สุวรรณพงษ์ การศึกษาผลการใช้ศิลปะการแต้มสีเพ่ือพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเล็กให้กับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการพาน
ทอง-พนัสนิคม 

เรียงเสาใส่ลูกแก้ว 

3 นายนฤทธิ์   ชิตพันธ์ การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือการ
พัฒนาทักษะการบวกจ านวนที่มีสองหลักกับ
จ านวนที่ มีหนึ่ งหลั กที่ ผลบวกไม่ เกิน  20 
ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือ
การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี หน่วย
บริการเมืองชลบุรี 

การบวกจ านวนที่มีสอง
หลักกับจ านวนที่มีหนึ่ง
หลักท่ีผลบวกไม่เกิน 20 

4 นางสาวขนิษฐา  เขียมสันเทียะ การศึกษาผลการใช้เทคนิคการเรียนรู้ผ่านการ
เห็น เพ่ือเสริมสร้างสมาธิส าหรับเด็กออทิสติก 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุรี หน่วยบริการสัตหีบ                                                                     

ตากผ้ามหาสนุก 

5 นางสาวศตพร  ประสงค์ศิลป์ การศึกษาทักษะทางคณิตศาสตร์ค่าจ านวน 1-
10 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของ
เด็กปฐมวัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
12 จังหวัดชลบุรี ศูนย์การเรียนส าหรับเด็กใน
โรงพยาบาลชลบุรี 

เป็ดน้อยหลากสีหาคู่ 

6 นางอภิชยา ชิตพันธ์ การศึกษาผลของการพัฒนาการดูแลสุขภาพ
อนามัยตนเองของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุรี หน่วยบริการเมืองชลบุรี โดยใช้รูปแบบ
การสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 

ลูกเต๋าเรขาคณิต 



๑๑๙ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 

ที ่ ชื่อ นามสกุล 
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน/นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของครู 

งานวิจัยในชั้นเรียน สื่อนวัตกรรม 
7 นายการัณยภาส   จันทร์สุข ผลของการใช้ชุดฝึกการออกเสียง ที่มีต่อ

ความสามารถในการออกเสียง อา อี อู ของเด็ก
ออทิสติก ช่วงอายุพัฒนาการ 1-2 ปี ห้องเรียน
ออทิสติกเฟรนลี่รูม 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

สื่อกลางลางหรรษา
พัฒนาการ 5 ด้าน 

8 นางสาวสุธาทิพย์  เวชเจริญ รายงานการวิจัยในชั้นเรียนผลของการใช้กล่อง
งาน เรื่องชุดฝึกจับคู่ภาพตามจ านวนตัวเลข 1-
5 ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ห้องเรียนเตรียมความพร้อมและส่งต่อ 1 

หนีบตัวเลขมหาสนุก 

9 นางสาวบุพผาวัลย์ ยานิพันธ์ ผลการใช้วิธีเพ็คส์ในการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุร ี

เป่าลมปริศนา 

10 นางสาวภัทรวรรณ  สวนนันท์ รายงานการวิจัยในชั้นเรียนผลการใช้ ชุดฝึก
ทักษะการจับคู่ พัฒนาการเตรียมความพร้อม
ทางวิชาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
สติปัญญา ห้องเตรียมความพร้อม 5 ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุรี 

นิทานป็อปอัพหรรษา 

11 นายบรรเจิด จิตเทพ ผลของการลดภาวะกลัวการเคลื่อนไหวในแนว
ต้านแรงดึ งดูดของโลก โดยใช้ โปรแกรม  
Sensory Integration  ของเด็กออทิสติก ใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุรี 

EMOJI BOX สื่ออารมณ ์

12 นายปรีชา ศรีโยธี ศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุ รี  จ ากก าร จั ด กิ จ ก ร รม เคลื่ อน ไห ว
ประกอบการเล่นเกม ปีการศึกษา 2564 

กล่องสีปริศนาหาจ านวน 

13 นางสาวอรพรรณ  กุดแถลง การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกการตักอาหารเพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการตักอาหารเข้าปากใน
ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันของ
เด็กท่ีมีความบกพร่องด้านทางร่างกาย หรือการ
เคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

Scoop Fun Food 

 



๑๒๐ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

ที ่ ชื่อ นามสกุล 
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน/นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของครู 

งานวิจัยในชั้นเรียน สื่อนวัตกรรม 
14 นางสาวสุภาพร  สัจจา การศึกษาผลการใช้สื่อฝึกติดกระดุมเพ่ือพัฒนา

ทักษะการแต่งกายด้านการติด-แกะกระดุมของ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ห้องเรียนเตรียมความพร้อม 2 ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

จับคู่ตัวเลข 1-10 

15 นางสาวจิราวรรณ จันทร์ต๊ะยศ ผลของการท ากิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบ
เพลงเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ (แขน-ขา) ใน
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการ
เคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 

กระโดดตามสี 

16 นายกฤตเมธ  จูมณีย์ การศึกษาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้
กิจกรรมฝึกสมรรถภาพทางกาย 

เปิดฝาเพ่ิมพลัง 

17 นางสาวดวงใจ  ขม้ินแก้ว ผลของการใช้ชุดบัตรภาพที่มีต่อความสามารถ
การออกเสียงค าศัพท์ของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

หนังสือนิทาน AR 

18 นางสาวธัญรัตน์ รัตนวิจารณ์ การพัฒนาทักษะการอ่านค าสระโอะลดรูป ของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ ประถมศึกษาปีที่ 
4 – 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2564 

ปฏิทินพาสะกดสระเอ 

19 นางสาวพชภร ค าเรือง ผลของการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการปฏิบัติตาม
ค าสั่งสั้นๆ ในเด็กออทิสติก ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี หน่วย
บริการสัตหีบ โดยใช้สื่อบัตรภาพ ปีการศึกษา 
2564 

กระดุมรูปทรง 

20 นางสาวภาณุมาศ  กลัดปิ่น ผลการศึกษาการพัฒนา พัฒนาการด้านร่างกาย
ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก เด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ห้องเรียนเตรียมความพร้อม  6  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุรี โดยใช้ชุดกิจกรรมการร้อยลูกปัด 

How to ทิ้ง 

 
 
 
 



๑๒๑ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

ที ่ ชื่อ นามสกุล 
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน/นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของครู 

งานวิจัยในชั้นเรียน สื่อนวัตกรรม 
21 นางกิตติมา  ภานุรัตน์ การใช้ชุดฝึกพัฒนาการแต่งกาย เพื่อพัฒนาการ

ด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคมของเด็ก
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ห้องเรียนเตรียมความพร้อม 5 ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

กิจกรรมสัตว์น่ารู้ 

22 นางปนัดดา  หมั่นสาร การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์  ในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก 
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย 
หรือการการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพห้องเตรียม
ส่งต่อ 2  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
12 จังหวัดชลบุรี 

ร่างกายของฉัน 

23 นางสาวตรีรัตน์  ก าเนิดสุข ผลการใช้ชุดพัฒนาการเตรียมความพร้อมทาง
วิชาการด้านร่างกายของเรา ที่มีต่อ
ความสามารถการบอกหน้าที่ส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
12 จังหวีดชลบุรี หนว่ยบริการหนองปรือ 
ปีการศึกษา 2564 

รูดซิปให้ฉันหน่อย 

24 นางสาวนพภัสสร  โปธ ิ การศึกษาผลของการใช้สื่อภาพตัวเลขและ
ชุดฝึกทักษะเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ค่าจ านวน
ตัวเลข 1-10 นักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ห้องเรียนเตรียมส่งต่อ 2 ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุร ี  

รู้จักตัวเลข 

25 นางสาวนิราวรรณ   แหมไธสง การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้วิธีการจ าค า
จากรูปภาพส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาห้องเตรียมความพร้อม 4  ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุร ี

ชุดฝึกกระดุมหรรษา 

26 นางสาวพัชชา   ภูเด่นไสย การศึกษาชุดฝึกเตรียมความพร้อมด้านการ
เขียนของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
(ดาวน์ซินโดรม)  

เรียนรู้จ านวนและตัวเลข 

27 นางสาวสุภัทสร  จินดามาตย์ การใช้ชุดฝึกทักษะและสื่อการเรียนรู้ค่าจ านวน
ตัวเลข 1 หลัก   

ระบายสีรูปทรง 

 



๑๒๒ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

ที ่ ชื่อ นามสกุล 
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน/นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของครู 

งานวิจัยในชั้นเรียน สื่อนวัตกรรม 
28 นางอุษณีย์   พนมศักดิ์ การศึกษาพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก

ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ และเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ศูนย์การเรียน
ส าหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้องรังโรงพยาบาลชลบุรี 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุร ี

ตัวเลขพาเพลินกับชนิด
ของสัตว์ 

29 นายอนุชา ยิ่งเจริญ การส่งเสริมทักษะทางการพูด ของนักเรียนออทิ
สติกโดยใช้กิจกรรมเล่านิทานประกอบภาพ 
ห้องเตรียมความพร้อม 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

Animal 

30 นางเพ็ญจนัทร์    สิโรจน์ธ ารงค ์ การแก้ปัญหาเด็กปฐมวัยในการอ่านพยัญชนะ
ไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านพยัญชนะไทย 

ตะกร้าผักแสนสนุก 

31 นางแสงโสม   รัตนศรี การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกเตรียมความพร้อม
เพ่ือพัฒนาการเขียนของเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา (ดาวน์ซินโดรม) ของศูนย์
การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุรี หน่วยบริการสัตหีบ 

จ าแนกสีหรรษา 

32 นางสาวชลธิชา ภูรุ่งเรือง ผลของการใช้ชุดฝึกทักษะและสื่อการเรียนรู้ค่า
จ านวนตัวเลข  1-5 นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี (หน่วยบริการบ่อ
ทอง) ปีการศึกษา 2564 

กระป๋องแป้งฝึก
กล้ามเนื้อมัดเล็ก 

33 นางสาวซัลมา มูเก็ม ผลของการใช้ชุดฝึกนั่งหรรษาที่มีต่อการทรงท่า
ขณะนั่งท ากิจกรรม   ส าหรับนักเรียนที่
บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ห้องเรียน
กายภาพบ าบัด 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

ฝึกนั่งหรรษา 

34 นางสาวธัญกร  ขมสูงเนิน ผลของการใช้ชุดพัฒนาทักษะทางสังคมที่มีต่อ
การเล่นอิสระอยู่ในกลุ่มของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา 

กล่องสีพาเพลิน 

35 นางสาวนภัสสร  สักทอง การศึกษาผลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
โดยใช้ชุดเสริมทักษะการอ่านแจกลูกพยัญชนะ
กับสระศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการสัตหีบ 

ฉันมีจ านวนเท่าไหร่ 

 



๑๒๓ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

ที ่ ชื่อ นามสกุล 
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน/นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของครู 

งานวิจัยในชั้นเรียน สื่อนวัตกรรม 
36 นางสาวปรุงฉัตร จุทัยรัตน์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เรื่อง การ

จับคู่ภาพสัตว์กับเงา เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
สติปัญญาหรือการเตรียมพร้อมทางวิชาการ
ส าหรับเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี 

อยู่ไหนเอ่ย เงาของฉัน 

37 นางสาวปัทมา  แซ่ซึง การพัฒนาการจ าแนกรูปเรขาคณิตด้วยสื่อกล่อง
จดหมายรูปเรขาคณิตต่อนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาในห้องเรียนเตรียมความ
พร้อม 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 
12 จังหวัดชลบุรี 

กล่องจดหมายรูป
เรขาคณิต 

38 นางสาวปิยวรรณ   สิงห์แก้ว ผลของการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการปฏิบัติตาม
ค าสั่งสั้นๆของเด็กออทิสติก ห้องเรียนออทิสติ
กเฟรนลี่รูม 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 12  จังหวัดชลบุรี 

สวนสัตว์หรรษา 

39 นางสาวพัชรี โคจร ผลของการใช้ชุดกิจกรรมการกระโดดขาเดียวที่
มีต่อความสามารถด้านทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่
ของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ห้องเตรียม
ความพร้อม 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

BINGO เรขาคณิต 

40 นางสาวภัทราพร  พรหมกุล ผลของการใช้ระบบกล่องงานที่มีต่อ
ความสามารถพัฒนาการตามจุดประสงค์ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนักเรียนที่
บกพร่องทางสติปัญญา 

ความสัมพันธ์ของอวัยวะ 

41 นางสาวมุกดา   สมบูรณ์ การพัฒนาการยืดสมาธิของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางด้านสติ ปัญญา โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเล่นเกมบิงโก fruit ห้องเรียนคู่ขนานส าหรับ
บุคคลออทิสติกระดับชั้น ป.3  โรงเรียนบ้าน
ห้วยกะปิ 

ดอกไม้แยกสีตามตัวเลข 

42 นางสาวรัชนก  มาวัน การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้กิจกรรม
สร้างสรรค์ ห้องเตรียมความพร้อม 1 ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุร ี

ปลูกผักแสนสนุก 

 

 



๑๒๔ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

ที ่ ชื่อ นามสกุล 
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน/นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของครู 

งานวิจัยในชั้นเรียน สื่อนวัตกรรม 
43 นางสาวลลิตา  สินอ้วน พัฒนาทักษะการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ 

เรื่องการนับเลข 1-10 ของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดหนองต าลึง โดยใช้
บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เรียนรู้จ านวนนับ 1-10 

44 นางสาวลีลาวดี   เสมสมบูรณ์ ผลการใช้ชุดฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กเพ่ือ
ส่งเสริมการประสานความสัมพันธ์ระหว่างมือ
กับตาของเด็กออทิสติก ห้องเรียน 
ออทิสติกเฟรนลี่รูม 2 

บวกเลขหรรษา 

45 นางสาวศศิประภา  เพ็งแจ่ม ผลของการใช้ชุดกล่องงานการเปรียบเทียบสั้น
ยาว ที่มีต่อความสามารถในการเปรียบเทียบ
ขนาดของวัตถุที่มีความสั้นยาว ของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

ตลาดนัด เขต 12 

46 นายจิรพงศ์    ทานงาม การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการระบายสี 
โดยใช้สื่อสมุดฝึกระบายสีเพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
และการประสานสัมพันธ์ระหว่างตาและมือของ
นักเรียนออทิสติก ห้องเตรียมความพร้อม1 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุร ี

ตกปลาตัวเลขพาเพลิน 

47 นายนฤเบศ  เข็มศิริ การปรับพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งของเด็กออทิสติก 
ห้องเตรียมความพร้อม  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 12  จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการ
ศรีราชา โดยการใช้กิจกรรมการออกก าลังกาย 

ตัวเลขหลากสี 

48 นายนัฐพงษ์  เนื่องสายยศ ผลการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้
โปรแกรมธาราบ าบัด 

ห่วงบอลมหาสนุก 

49 นายสุทธิดล  สุทธิแพทย์ การศึกษาผลการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้
โปรแกรมอาชาบ าบัด 

กีฬาพาสนุก 

50 นายฉัตรมงคล  วรรณธงชัย การพัฒนาความสามารถในการออกเสียงชื่อสัตว์
ของเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการสัต
หีบ โดยใช้สื่อประสม 

รอกกะลาพาเพลิน 

 



๑๒๕ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

ที ่ ชื่อ นามสกุล ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน/นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของครู 

51 นางสาวกรวรางค์  เกษียร การสร้างชุดการสอนเพ่ือพัฒนาการสะกดค า
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ห้องเรียนพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2/2 
โรงเรียนวัดนาพร้าว 

รถไฟแจกลูกสะกดค า 

52 นางสาวกมลรัตน์ วรรณชัย ผลของการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง ผลไม้ดีมี
ประโยชน์เพื่อพัฒนาความสามารถ
ความสามารถในการบอกชื่อและจดจ าภาพ
ผลไม้แต่ละชนิดของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

จิ๊กซอว์ต่อภาพผลไม้ 

  
 ๙. การเป็นวิทยากร ของครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ตารางท่ี 23 แสดง การเป็นวิทยากร ของครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ ชื่อ นามสกุล ชื่อเรื่องที่เป็นวิทยากร 

1 นางสาวปรีชาภรณ์  ภุ่มรินทร์ 
นางสาววันสุรีย์ สุวรรณพงษ์ 
นายการัณยภาส จันทร์สุข 

วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวม ด้านการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา และด้าน
การจัดท าแผนจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Inclusive Education) การ
คัดกรอง 9 ประเภทความพิการ 

2 นางสาวปรีชาภรณ์  ภุ่มรินทร์ 
นางสาววันสุรีย์ สุวรรณพงษ์ 
นายนฤทธิ์ ชิตพันธ์ 
นางอภิชยา ชิตพันธ์ 
นายการัณยภาส จันทร์สุข 

วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล ( Individualized Education Program : IEP ) 

3 นายปรีชา  ศรีโยธ ี
นางสาวดวงใจ  ขม้ินแก้ว 
นางสาวนิราวรรณ  แหมไธสง 
นางสาวนภัสสร  สักทอง 
นางสาวพัชรี  โคจร 
นายนฤเบศ  เข็มศิริ 
นางสาวรัชนก  มาวัน 

วิทยากรกิจกรรมขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER มาจัดการเรียนรู้ ส าหรับเด็กพิการใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 
 
 
 
 



๑๒๖ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

ที ่ ชื่อ นามสกุล ชื่อเรื่องที่เป็นวิทยากร 

4 นางสาวปรุงฉัตร  จุทัยรัตน์ 
นางสาวลีลาวดี  เสมสมบูรณ์ 
นางสาวปิยวรรณ  สิงห์แก้ว 
นางสาวมุกดา  สมบูรณ์ 
นางสาวลลิตา  สินอ้วน 
นางสาวกรวรางค์  เกษียร 

วิทยากรกิจกรรมขยายผลการอบรมโครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนาน ส าหรับผู้เรียน 
ออทิสติก 

5 นางสาวพชภร   ค าเรือง 
นางสาวสุภาพร  สัจจา 
นางสาวจิราวรรณ  จันทร์ต๊ะยศ 
นายกฤตเมธ  จูมณีย์ 
นางสาวภาณุมาศ  กลัดปิ่น 
นางสาวนพภัสสร   โปธ ิ

วิทยากรกิจกรรมขยายผลการอบรมโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
ส าหรับเสริมศักยภาพเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษระดับก่อนวัยเรียน 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

6 นายการัณยภาส  จันทร์สุข 
นางสาวสุธาทิพย์  เวชเจริญ 
นางสาวตรีรัตน์   ก าเนิดสุข 
นางสาวสุภัทสร จินดามาตย์ 

กิจกรรมขยายผลการอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) 

 
 10. การเป็นที่ยอมรับของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (การศึกษาดูงาน,การ
เผยแพร่ผลงาน)  
 ตารางที่ 24 แสดงการเป็นที่ยอมรับของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
(การศึกษาดูงาน,การเผยแพร่ผลงาน) 

ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อคณะศึกษาดูงาน/การเผยแพร่ผลงาน/ชื่อเรื่อง 
สถานที่ศึกษาดูงาน/เผยแพร่

ผลงาน 
1 23 – 25 

สิงหาคม 
2564 

ผู้อ านวยการทักษิณา  ช่วยบ ารุง  ผู้อ านวยการ 
นายการัณยภาส  จันทร์สุข  คร ู
นางสาวดวงใจ  ขม้ินแก้ว  ครู 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
น าเสนองานวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการของ
ผู้ปกครองนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
ตามโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
(เผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์) 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุร ี

 
 
 



๑๒๗ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อคณะศึกษาดูงาน/การเผยแพร่ผลงาน/ชื่อเรื่อง 
สถานที่ศึกษาดูงาน/เผยแพร่

ผลงาน 
2 23 – 25 

สิงหาคม 
2564 

นางสาวอุษณีษ์  จิตรสม  รองผู้อ านวยการ 
นางสาวภัทรวรรณ  สวนนันท ์ ครู 
นางสาวจุฑามาศ  จีนะดิษฐ์  ครู 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
น าเสนองานวิจัยเรื่อง การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุร ี
ตามโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
(เผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์) 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุร ี

3 1 กันยายน 
2564 

นางเพ็ญจันทร์ โรจน์ธ ารง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี น าเสนอผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  (OBEC AWARDS) 
ประจ าปี 2563 ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
หรือสุขภาพ) ด้านบริหารจัดการ 
(เผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์) 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุร ี

4 1 กันยายน 
2564 

นางสาวภัทราพร  พรหมกุล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี น าเสนอผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  (OBEC AWARDS) 
ประจ าปี 2563 ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
หรือสุขภาพ) ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน
การสอน (เผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์) 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุร ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

น าเสนองานวิจัยตามโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
 



๑๒๘ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


