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คำนำ
รายงานการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง ปีการศึกษา
2561 จัดทาขึ้นตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อรายงานผลการ
ด าเนิ น งานตามมาตรฐานการศึ ก ษาที่ ส ะท้ อ นผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ น ผลส าเร็ จ จาก
การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา ที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการศึ ก ษา 3 มาตรฐาน ได้ แ ก่
คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เพื่อนาเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่ วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนเผยแพร่ ต่ อสาธารณชนได้ รั บ ทราบ และเตรีย มความพร้ อมในการรั บ การประเมิ น ภายนอก
โดยสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป
ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ที่
มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา
ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ฉบั บ นี้ หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า เอกสารรายงานฉบั บ นี้ จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
การนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง ในปีการศึกษา
2562 ต่อไป

(นายมานะ ภูมิธิ)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง
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สำรบัญ
เรื่อง
คำนำ
สำรบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และกลยุทธ์
การพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดระยอง ประจาปีงบประมาณ 2560 - 2564
ส่วนที่ 2 ผลกำรประเมินตนเอง
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพนักเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ส่วนที่ 3 สรุปผล และแนวทำงกำรพัฒนำ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ส่วนที่ 4 ภำคผนวก
ประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมายการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2561
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานประจาปี(SAR)
ปีการศึกษา 2561

หน้ำ
1
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12
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16
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
1. ข้อมูลทั่วไป: ศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ เลขที่ 23/2 หมู่ที่ 4 ตาบลทับมา
อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ระยอง รหั ส ไปรษณี ย์ 21000 สั ง กั ด ส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โทรศั พ ท์ : 038-022701
โทรสำร : 038-022701
ปีการศึกษา 2561 มีบุคลากร รวม 53 คน เป็นข้าราชการ 12 คน พนักงานราชการ 8 คน ครู
อัตราจ้าง 2 คน อื่นๆ 31 คน มีนักเรียน รวม 353 คน
นายมานะ ภูมิธิ เป็นผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง มารับตาแหน่งเมื่อ
วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
2. ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
2.1 มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง ให้บริการทางการศึกษาในลักษณะการบริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ ม และเตรี ย มความพร้ อ มเด็ ก พิ ก ารทั้ ง ๙ ประเภท ๓ รู ป แบบ คื อ รั บ บริ ก ารประเภท
ไป-กลับ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ รับบริการประเภทไป-กลับ ในหน่วยบริการ และรับบริการที่บ้าน โดยใช้
หลั ก สู ต รการให้ บ ริ ก ารช่ ว ยเหลื อ ระยะแรกเริ่ ม เด็ ก พิ ก ารปี ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๖
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) และ(ร่าง)โปรแกรมการพัฒนาทักษะการดารงชีวิตสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็น
พิ เ ศษ ตามกระบวนการ Early Intervention ๗ ขั้ น ตอน ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพเด็ ก พิ ก ารด้ ว ย กิ จ กรรม
กายภาพบ าบั ด กิ จ กรรมบ าบั ด กิ จ กรรมศิ ล ปะบ าบั ด กิ จ กรรมดนตรี กิ จ กรรมกระตุ้ น ประสาทสั ม ผั ส
กิจกรรมธาราบาบัด
ให้บริการช่วงเชื่อมต่อ จากกิจกรรมหนึ่งสู่กิจกรรมหนึ่ง และระดับช่วงชั้น เป็นการเชื่อมต่อจาก
ห้ อ งเรี ย นหนึ่ ง สู่ ห้ อ งเรี ย นหนึ่ ง นั ก เรี ย นทกคนได้ รั บ บริ ก ารช่ ว งเชื่ อ มต่ อ ระดั บ กิ จ กรรมจ านวน
328 คน และได้รั บ บริ ก ารช่ ว งเชื่อ มต่อ ระดั บ ช่ว งชั้ น จ านวน 7 คน ส่ ง ต่ อผู้ เ รีย นไปยั งสถานศึ กษาอื่ น
จานวน ๑๘ คน
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยการสอดแทรกกิจกรรมในกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ผลการประเมิน ภาพรวมของคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน จานวน 328 คน บรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ 84.52 ส่วนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม แสดงออกถึง
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีและภูมิปัญญาไทย มีผลการ
พัฒนาคุณภาพร้อยละ 97.66
2.2 มำตรฐำนที่ ๒ ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด ระยอง จัดโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไป บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ตัวแทนผู้ปกครอง ใช้กระบวนการบริหาร
จัดการสถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพ (P-D-C-A) จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2560-2564 ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ และมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
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ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีการจัดทาโครงการเพื่อพัฒ นางาน รวม ๒๑ โครงการ มีการจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงาน จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน มีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาปีของแต่ละฝ่าย และนาผลการดาเนินงานมาปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.3 มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง กาหนดให้บุคลากรจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) ให้กับผู้เรียนที่รับบริการที่ศูนย์ฯและรับบริการที่หน่วยบริการ และแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว (IFSP) ให้กับผู้เรียนที่มีอายุ ๐-๓ ปีและผู้เรียนรับบริการกลุ่มโครงการปรับบ้าน ตามหลักสูตรการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง พุทธศักราช
๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑) และ โปรแกรมทักษะการดารงชีวิตสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง พุทธศักราช 2558 (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑)
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน และแหล่งเรียนรู้ภายนอกมาจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้กับนักเรียน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสม และมีการฝึกทักษะอาชีพเพื่อให้สามารถนาไปใช้ใน
การดารงชีวิตต่อไปในอนาคต
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรพั ฒ นาตนเอง ด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ เพื่ อ น าความรู้ ม าพั ฒ นา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
3. ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ภาพรวม : ระดับดีเลิศ เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นได้กาหนดแผนในการพัฒนาดังต่อไปนี้
4.1 แผนงานการพัฒนางานคุณภาพนักเรียน
4.2 แผนงานการพัฒนาครูและบุคลากร
4.3 แผนการพัฒนาการบริหารจัดการ
4.4 แผนการพัฒนาอาคารสถานที่
4.5 แผนการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ลงชื่อ
(นำยมำนะ ภูมิธิ)
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ
1.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถำนศึกษำ : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง
ที่อยู่ : เลขที่ 23/2 หมู่ที่ 4 ตาบลทับมา อาเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
สังกัด : สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ : 038-022701 โทรสำร : 038-022701
1.2 ข้อมูลบุคลำกร
1) จำนวนบุคลำกร
บุคลำกร ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครู
จำนวน

1

10

พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่
ครูอัตรำจ้ำง
รวมทั้งหมด
รำชกำร
อื่นๆ
8
2
25
46
*** ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

2) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร
บุคลำกร
จำนวน

ต่ำกว่ำ
ปริญญำตรี
18

ปริญญำตรี
22

ปริญญำโท

ปริญญำเอก

รวมทั้งหมด

6
0
46
*** ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
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1.3 ข้อมูลนักเรียน
จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 รวม 353 คน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ประเภทควำมพิกำร

รูปแบบกำรให้บริกำร
ไป-กลับ หน่วยบริกำร ที่บ้ำน
7
2
5
7
8
2
57
53
19

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
36
25
11
หรือการเคลื่อนไหว
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
3
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
4
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์
1
บุคคลออทิสติก
35
12
7
บุคคลพิการซ้อน
5
25
29
รวม
148
129
76
*** ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รวม/
คน
14
17
129
72
3
4
1
54
59
353

1.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
วิสัยทัศน์

ขยายโอกาสทางการศึกษาให้คนพิการ บริการด้วยใจ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสาหรับคนพิการในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI)
และเตรียมความพร้อมสาหรับคนพิการ เพื่อเข้าสู่ระบบช่วงเชื่อมต่อ
2. พัฒนาหน่วยบริการทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
3. ส่งเสริมสนับสนุนระบบ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นเฉพาะบุคคล
4. เพิ่มศักยภาพครู บุคลากร ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการให้มีความรู้ ความสามารถ ในการดูแล
ช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6. สร้างเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือคนพิการ ด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง
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เป้ำประสงค์
1. คนพิการได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
2. คนพิการมีโอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
3. คนพิการได้รับ สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง
4 ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้ดูแลคนพิการได้รับการพัฒนา และฝึกอบรมให้มีทักษะในการดูแล
ช่วยเหลือคนพิการ
5. คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนพิการด้านการศึกษา
อัตลักษณ์
ร่าเริง สะอาด สดใส มีความสุข
เอกลักษณ์
บรรยากาศน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้หลากหลาย ชุมชนพรั่งพร้อม
กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 2 จัดตั้งและพัฒนาหน่วยบริการทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสาหรับ
คนพิการ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครู บุคลากร ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการให้มีความรู้ ความสามารถ ในการดูแล
ช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 6 ประสานความร่วมมือและระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการ
1.5 ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง ประจำปี
งบประมำณ 2560 - 2564
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยองได้มีการวิเคราะห์องค์กรเพื่อเป็นการประเมินสถานศึกษา
วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อนใช้ทฤษฎีของ 7S แล้วนาข้อมูลในการจัดวาง
ทิศทางของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง ได้ดังนี้
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1. ด้านโครงสร้างขององค์กร (Structure)
จุดแข็ง (+)
1. ศูนย์ฯ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ
มาเพื่อพัฒนาศูนย์ฯ
2. มีโครงสร้างการบริหารชัดเจน ทาให้กระบวนการ
ทางานอย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อผลงาน ที่ออกมาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ศูนย์ฯ มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานที่มีความ
สะดวกในการติดต่อ ประสานงาน เนื่องจากศูนย์ฯจัด
โครงสร้างการบริหาร การบังคับบัญชา และกาหนด
ขอบเขตของงาน ตามโครงสร้างได้อย่างครอบคลุมทุก
ด้าน
4. ศูนย์ฯจัดนิเทศติดตามงานจากสหวิทยาการอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ ทาให้การทางานเป็นระบบ

จุดอ่อน (-)
1. องค์กร มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรตามโครงสร้าง
การบริหารบ่อยทาให้การทางานไม่ต่อเนื่อง
2. การบริหารงาน 4 ฝ่ายไม่มีวิสัยทัศน์ในการ
ดาเนินงาน ทาให้การดาเนินงานไม่ต่อเนื่อง
3. ศูนย์ฯ มีระบบการนิเทศไม่ชัดเจน ทาให้จัดการ
เรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนการสอนที่ตั้งไว้

4. คณะกรรมการสถานศึกษาไม่เข้าใจกระบวนการ
ทางานของศูนย์ฯ อย่างแท้จริง ส่งผลต่อการพัฒนา
ของศูนย์ฯ

2. ด้านกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
จุดแข็ง (+)
1. โครงการส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน เนื่องจากศูนย์ฯจัดทาโครงการ ขึ้นจากความ
ต้องการของผู้เรียนโดยตรง
2. การดาเนินงานของศูนย์ฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
เนื่องจากมีการจัดทาแผนกลยุทธ์ของศูนย์ฯ ให้ครอบคลุม
ภาระงาน
3.ศูนย์ฯ มีโครงการที่หลากหลายและชัดเจน ในการ
พัฒนากระบวนการทางานของศูนย์ มีความตระหนัก
มุ่งมัน่ ที่จะทางานให้บรรลุ วัตถุประสงค์
4.การดาเนินงานของศูนย์ฯ พัฒนาได้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมขององค์กร เนื่องจากศูนย์ฯ มีการกาหนด
ทิศทางพัฒนาองค์กร มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตรง
ตามวัตถุประสงค์ ตัวขี้วัดของหน่วยงานต้นสังกัดที่ชัดเจน

จุดอ่อน (-)
1. บางโครงการยังไม่ประสบความสาเร็จซึ่งมีสามเหตุ
มาจากระยะเวลา และงบประมาณในการจัดทา
โครงการไม่เหมาะสม
2.ผู้รับบริการมีพัฒนาการที่ต่างกัน จึงทาให้
ผู้รับบริการบางคน ไม่สามารถร่วมกิจกรรม/โครงการ
ได้
3.โครงการบางโครงการถูกจัดไว้ แต่ไม่ได้ดาเนินการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากขาดการนิเทศ
ติดตาม
4.การดาเนินการตามกลยุทธ์ ไม่ประสบความสาเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากบุคลากร ที่มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ของโครงการที่จะทาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์มีน้อย
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3. ด้านระบบการดาเนินงานขององค์กร (System)
จุดแข็ง (+)
1.ศูนย์ฯ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดให้ เนื่องจากมีแผนงานโครงการ
รองรับ
2.ศูนย์มีระบบบริหารจัดการบุคลากร งบประมาณและ
การดาเนินงานต่างๆภายในศูนย์อย่างมีประสิทธิภาพ ทา
ให้การดาเนินงานขององค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.ศูนย์ฯ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายใน
องค์กรแก่บุคลากรผู้ปกครองนักเรียนอย่างทั่วถึงเนื่องจาก
มีระบบการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
4.ศูนย์ฯ มีระบบอินเทอร์เน็ตที่สมบูรณ์เนื่องจากศูนย์มี
การจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยมารองรับ

จุดอ่อน (-)
1.การให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษบางส่วนมี
ความล่าช้าเนื่องจากการประสานงานภายในศูนย์ไม่
ทั่วถึง
2.ระบบการสื่อสารภายในองค์กรขาดประสิทธิภาพ
ระหว่างกลุ่มงานทาให้ขาดความเข้าใจที่ตรงกัน
3.วิธีสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าทางานเป็นระบบอุปถัมภ์
ทาให้บุคลากรที่ได้รับการสรรหามาขาดเจตคติที่ดีต่อ
เด็กพิการ และผู้ปฏิบัติงานขาดขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติงาน
4.ศูนย์ขาดการประสานประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ
Social Network กับหน่วยงานและบุคคลภายนอก
เท่าที่ควรเนื่องจากขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญดูแล
ระบบ Social Network ต่างๆ

4. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรม ในการบริหารจัดการ (Style)
จุดแข็ง (+)
1.ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการศึกษา
พิเศษทาให้มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้นา

จุดอ่อน (-)
1. การบริหารงานภายในศูนย์ฯ บางส่วนยังไม่ได้รับ
การแก้ไขที่ถูกต้อง เนื่องจากการขาดการนิเทศ
ติดตามงานที่ต่อเนื่อง
2. มีการประสานงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่
2. การจัดหาบุคลากรเข้ามาทางานไม่ตรงกับวุฒิ
เกี่ยวข้อง ทาให้ได้รับการช่วยเหลือจากภายนอก
การศึกษาและสมรรถนะในการทางานกับเด็กพิการ
3. มีการสร้างขวัญและกาลังใจอย่างต่อเนื่องทาให้
3. ขาดการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากรทา
บุคลากรมีกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ให้ขาดแรงจูงใจในการทางาน
4. มีการประสานงานกับชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. การบริหารการจัดการออกพื้นที่ให้บริการไม่
อยู่เสมอเนื่องจากต้องตามหานักเรียนที่อยู่ตามบ้านที่
สม่าเสมอ เนื่องจากระยะทางที่ห่างไกลและมี
ห่างไกลจากศูนย์ฯ จึงเป็นที่รู้จักของอาเภอ
ระยะเวลาที่จากัดจึงทาให้ค้นหาเด็กพิการได้ไม่ทั่วถึง
5. มีกระบวนการบริหารงานอย่างเป็นระบบและตรงกับ 5. การนานโยบายของผู้บริหารสูงสุดไปสู่การ
สายงานในแต่ละฝ่ายทาให้งานออกมาอย่างมี
ปฏิบัติงาน โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายยังขาดความเข้าใจ
ประสิทธิภาพ
ในนโยบายของผู้บริหารทาให้เกิดความคลาดเคลื่อน
ในการปฏิบัติงาน
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5. ด้านบุคลากรในองค์กร (Staff)
จุดแข็ง (+)
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทา
IEP,IIP,IFSP ซึ่งเป็นแบบแผนในการจัดการศึกษาสาหรับ
คนพิการทาให้ทราบทิศทางในการพัฒนาผู้เรียน
2.บุคลากรเห็นความสาคัญและมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน
ทาให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ

จุดอ่อน (-)
1.บุคลากรบางส่วนไม่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
ตรงต่อเวลา เสียสละ ทาให้การทางานเป็นทีมของ
ศูนย์ฯ ล่าช้าและติดขัด
2.บุคลากรศูนย์ฯ บางส่วนมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับ
ภาระงานจึงทาให้การใช้เวลาในการพัฒนาตนเอง
เพื่อให้มีความสามารถในการฟื้นฟูผู้พิการ
ค่อนข้างมาก
3.บุคลากรภายในศูนย์ฯ ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
3.บุคลากรยังขาดความรู้ในการวัดผลประเมินผลการ
ความสามารถในการบริการฟื้นฟูแก่ผู้พิการ ทาให้ผู้พิการ เรียนรู้ของผู้เรียน ทาให้การประเมินผลของผู้เรียนไม่
ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามสภาพจริง
4.บุคลากรมีการอุทิศตนในการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ 4.การไม่กระจายงานไปยังตัวบุคลากรอย่างทั่วถึงทา
รวมถึงมีความสามัคคีในการทางานเป็นทีม ทาให้การ
ให้งานที่ออกมาไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ทางานประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพ
5.บุคลากรมีความรู้ความสามารถและความชานาญใน
5.บุคลากรนาผลการศึกษาดูงานและการอบรมมา
งานที่รับผิดชอบทาให้การดาเนินงานของศูนย์มี
พัฒนาและปรับปรุงในหน่วยงานของตนเองน้อย
ประสิทธิภาพ
6. ด้านทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากร (Skills)
จุดแข็ง (+)
1.ศูนย์ฯ มีการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาให้ทุกหน่วยงานรู้จักศูนย์ฯ มาก
ขึ้น
2.ศูนย์ฯ มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการฟื้นฟูนักเรียน
ทุกประเภทอย่างมีระบบและต่อเนื่อง มีการประสานงาน
กับทุกเครือข่ายในการให้บริการช่วยเหลือนักเรียนส่งผล
ให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้น
3.มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายทาให้ผู้เรียนมี
โอกาสเลือกในการทากิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน
4.บุคลากรของศูนย์ฯ มีความสามารถในการติดต่อ
ประสานงานกับเครือข่ายเนื่องจากมีการเข้าหาสอบถาม
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆอย่างสม่าเสมอ

จุดอ่อน (-)
1.ผู้เรียนมีลักษณะความพิการที่แตกต่างกันจึงส่งผล
ให้ต้องใช้เวลาในการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน
2.ศูนย์ฯ มีข้อจากัดเรื่องอุปกรณ์ต่างๆ เรื่องการฟื้นฟู
ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการนักเรียนไม่
เพียงพอทาให้นักเรียนต้องรอนาน
3.การให้บริการแก่ผู้พิการในชุมชนยังไม่ทั่วถึง
เนื่องจากอุปกรณ์ไม่เพียงพอ บางพื้นที่อยู่ห่างไกลทา
ให้นักเรียนไม่ได้รับบริการ ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการ
ของผู้เรียน
4. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท้องถิ่นบางแห่งไม่เข้าใจ
ในบทบาทของศูนย์ฯ ทาให้ผู้พิการได้รับบริการไม่
ทั่วถึง
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7. ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร (Share Value)
จุดแข็ง (+)
1.บุคลากรส่วนใหญ่มีจิตอาสาในการปฏิบัติงานทาให้การ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
2.บุคลากรในศูนย์ฯ ให้ความร่วมมือในการทางานที่เป็น
ระบบ มีการทางานเป็นทีมในการให้ความช่วยเหลือ
นักเรียน มีการส่งต่ออย่างเป็นระบบมีระเบียบและแบบ
แผนในการทางานที่ชัดเจน
3.มีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามจากรุ่นสู่รุ่น
เช่นการทักทาย
4.บุคลากรมีส่วนร่วมในการทางานอย่างสม่าเสมอจน
สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

จุดอ่อน (-)
1.บุคลากรบางส่วนยังขาดจิตสาธารณะในการทางาน
ไม่เสียสละถ้าไม่มีคาสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจะไม่ทา
2.ค่านิยมร่วมบางส่วนมีความคิดทัศนคติและการมี
ส่วนร่วมเป็นที่เป็นส่วนตัวไม่ยอมร่วมมือกันของ
ศูนย์ฯ
3.ค่านิยมร่วมของศูนย์ฯ เป็นนามธรรมยังไม่นาไปสู่
การปฏิบัติอย่างชัดเจน
4.บุคลากรร่วมมือการปฏิบัติงานแต่ขาดการเก็บ
หลักฐานในการปฏิบัติงาน

จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน พบว่าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง ภาพรวม
มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อนเฉลี่ยที่ +0.46 โดยพบว่าด้านระบบในการดาเนินงานขององค์กร เป็นจุดแข็ง มาก
ที่สุด (+0.27) รองลงมาได้แก่ด้านกลยุทธ์ขององค์กร (+0.18) ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหาร
จัดการ (+0.17) ด้านโครงสร้างขององค์กร (+0.15) ด้านบุคลากรในองค์กร (+0.15) ด้านค่านิยมร่วมของ
องค์กร (+0.13) ตามลาดับ สาหรับสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อนต่อการจัดการศึกษา คือ ด้านทักษะ
ความรู้ความสามารถของบุคลากร(-0.12)
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ส่วนที่ 2
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
1. ผลกำรประเมิน ตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึก ษำของศูน ย์กำรศึกษำพิเ ศษ ประจำจังหวัดระยอง
ปีกำรศึกษำ 2561
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
กำรดำเนินงำน
1) ผลการพัฒนาผู้เรียน
ให้บริการทางการศึกษาในลักษณะการบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความ
พร้อมเด็กพิการทั้ง 9 ประเภท 3 รูปแบบ คือ
1. รับบริกำรประเภทไป-กลับ ในศูนย์กำรศึกษำพิเศษ จานวน 143 คน จัดเป็น 17 ห้องเรียน
แยกตามประเภทความพิการ ประกอบด้วย 1) ห้อง EI กลุ่มออทิสติกห้อง 1 2) ห้อง EI กลุ่มออทิสติกห้อง 2
3) ห้ อง EI กลุ่มออทิส ติกห้ อง 3 4) ห้ อง EI กลุ่ มออทิส ติกห้ อง 4 5) ห้ อง EI กลุ่ มสติปัญญาห้ อง 1
6) ห้อง EI กลุ่มสติปัญญาห้อง 2 7) ห้อง EI กลุ่มสติปัญญาห้อง 3 8) ห้อง EI กลุ่มสติปัญญาห้อง 4
9) ห้ อ ง EI กลุ่ ม ร่ า งกายห้ อ ง 1 10) ห้ อ ง EI กลุ่ ม ร่า งกายห้ อ ง 2 11) ห้ อง EI กลุ่ มร่ างกายห้ อง 3
12) ห้อง EI กลุ่มร่างกายห้อง 4 13) ห้องโปรแกรมการพัฒนาทักษะการดารงชีวิต กลุ่มออทิสติกห้อง 1
14) ห้องโปรแกรมการพัฒนาทักษะการดารงชีวิต กลุ่มออทิสติกห้อง 2 15) ห้องโปรแกรมการพัฒนาทักษะ
การดารงชีวิต กลุ่มสติปัญญา 16) ห้องโปรแกรมการพัฒนาทักษะการดารงชีวิต 17) ห้องโปรแกรมการ
พัฒนาทักษะการดารงชีวิต กลุ่มร่างกาย
2. รับบริกำรประเภทไป-กลับ ในหน่วยบริกำร ที่กระจำยอยู่ ทุกอำเภอ จานวน 116 คน จานวน
7 หน่ว ย ประกอบด้วย 1) หน่ว ยบริ การบ้ านฉาง 2) หน่ว ยบริการปลวกแดง 3) หน่ว ยบริการบ้านค่าย
4) หน่วยบริการนิคมพัฒนา 5) หน่วยบริการวังจันทร์ 6) หน่วยบริการเขาชะเมา 7) หน่วยบริการแกลง
3. รับบริกำรที่บ้ำน ในกรณีที่มีความพิการรุนแรงไม่สามารถมารับบริการด้วยตนเองได้ จานวน 72
คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 11 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ห้องเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูกลุ่ม 1
2) ห้องเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูกลุ่ม 2 3) ห้องเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ ยน
พ่อแม่เป็นครูกลุ่ม 3 4) ห้องเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูกลุ่ม 4 5) ห้องเรียนปรับบ้าน
เป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู กลุ่ม 5 6) ห้องเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูกลุ่ม 6
7) ห้องเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูกลุ่ม 7 8) ห้องเรียปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อ
แม่เป็นครูกลุ่ม 8 9) ห้องเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูกลุ่ม 9 10) ห้องเรียนปรับบ้านเป็น
ห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูกลุ่ม 10 11) ห้องเรียนปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูกลุ่ม 11
ใช้หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการปีการศึกษาพิเศษ พุทธศักราช 2556
(ฉบับปรับปรุง 2561) และ(ร่าง)โปรแกรมการพัฒนาทักษะการดารงชีวิตสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็น
พิเ ศษ ของศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษ พุท ธศัก ราช 2558 ตามกระบวนการ Early Intervention 7 ขั้น ตอน
ประกอบด้วย
1. การรวบรวมข้อมูลทั่วไป
2. การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษาและการส่งต่อ
3. การประเมินความสามารถพื้นฐาน
4. การจัดทาแผน การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
5. การให้บริการด้วยกิจกรรมที่เหมาะสม
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6. การประเมินความก้าวหน้า
7. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและการส่งต่อ
ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนโดยฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ด้วย กิจกรรมกายภาพบาบัด
กิจกรรมบาบัด กิจกรรมศิลปะบาบัด กิจกรรมดนตรี กระตุ้นประสาทสัมผัส ธาราบาบัดให้กับผู้เรียนเพื่อมี
พัฒนาการตามที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
จากการจัดทาแผนการเรียนการสอนตามขั้นตอนที่ได้ดาเนินการ พบว่า ผลการเรียนของ
นักเรียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นตามจุดประสงค์ที่ได้กาหนดขึ้นมา โดยได้กาหนดผลการเรียนของนักเรียนไว้ที่ร้อย
ละ 80.00 ผลปรากฏว่า นักเรียนมีผลการเรียนอยู่ในระดับคุณภาพ 4 คือดีมาก คิดเป็นร้อยละ 83.42 ซึ่ง
มีผลการเรียนเกิดกว่าที่คาดหวัง
2) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ หรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับ ที่สูงขึ้น
การอาชีพ หรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
วิธีกำรดำเนินงำน
การบริการช่วงเชื่อมต่อ ได้กาหนดเป็น ช่วงเชื่อมต่อระดับกิจกรรม เป็นการเชื่อมต่อจากกิจกรรมหนึ่ง
สู่กิจกรรมหนึ่ง และระดับช่วงชั้น เป็นการเชื่อมต่อจากห้องเรียนหนึ่งสู่ห้องเรียนหนึ่ง ปีการศึกษา 2561 มี
นักเรียนที่ได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อระดับกิจกรรมจานวน 328 คน และได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อระดับช่วงชั้น
จานวน 7 คน จัดเตรียมคนพิการให้มีความพร้อม โดยคานึงถึงความต้องการของคนพิการด้านสภาพแวดล้อม
จากช่วงระยะเวลาในสภาพแวดล้อมหนึ่งไปสู่สภาพแวดล้อมหนึ่ง มีการให้บริการห้องเตรียมความพร้อมสู่การ
เรียนรวม โดยมีการจัดบรรยากาศห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเข้าสู่ระบบโรงเรียน ในลักษณะ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะวิชาการ จัดสภาพทางกายภาพที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนปกติ
มีการส่งต่อผู้เรียนไปยังสถานศึกษาอื่นจานวน 18 คน สาหรับนักเรียนที่มีความพร้อมสู่การทางาน
และอาชีพ ได้จัดให้บริการในหน่วยบริการ โมบายร้อยหอย ปลูกถั่วงอก ขนมโดนัท เพาะเห็ดนางฟ้า ด้วยการ
ส่งเสริมทักษะอาชีพ เย็บกระทงใบตอง พิมเสนน้า การทาน้ายาล้ างจาน การทาสบู่เหลว สบู่ก้อน การทา
พิมเสน น้ายาล้างจาน น้ายาปรับผ้านุ่มเสริมสวย น้ายาล้างจาน ทาไข่เค็ม สบู่ เหรียญโปรยทาน กระถาง
ดอกไม้ประดับ เทียนหอมไล่ยุง ดอกไม้ผ้าใยบัว เป็นการฝึกให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
ปีการศึกษา 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง สามารถส่งต่อผู้เรียนจากห้องแรกรับสู่
ห้องเรียนในศูนย์ซึ่งได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อระดับช่วงชั้น จานวน 7 คน
สามารถส่งต่อไปยังสถานศึกษาอื่นตามความต้องการจาเป็นพิเศษของผู้เรียน จานวน 18 คน
-โรงเรียนเฉพาะความพิการ 8 คน
-ศูนย์การศึกษาพิเศษ 2 คน
-โรงเรียนเรียนร่วม 5 คน
-สถานศึกษาอื่นๆ 3 คน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยองส่งต่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 มีการส่งต่อ
นักเรียนจานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.10 จากนักเรียนทั้งหมด ซึ่งมีการส่งต่อนักเรียนในจานวนที่มาก
ขึ้นกว่าเดิม
2). คุณลักษณะที่พึงประสงค์
วิธีกำรดำเนินงำน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง ได้จัดทาคู่มือการวัดผลและประเมินคุณลัก ษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
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จั ง หวั ด ระยอง พ.ศ.2556 ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2561 เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามที่
สถานศึกษากาหนด ครูผู้สอนจัดทาแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
สอดแทรกกิจกรรมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย
1. ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขนิสัยที่ดี ได้แก่ การวัดน้าหนัก ส่วนสูง ปีการศึกษาละ 4 ครั้ง
และตรวจสุขภาพ ( ผม หู ฟัน เล็บ ผิวหนัง ) ในเดือนมิถุนายน กันยายน ธันวาคม กุมภาพันธ์
2. กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรง และใช้ได้อย่างประสานสัมพันธ์กัน ได้แก่
จัดการเรียนการสอนทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น โยน- รับลูกบอล และกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น ร้อยวัสดุที่มีรูได้
3. ร่าเริง แจ่มใส มีความสุขและมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น ได้แก่ การจัดการเรียนการ
สอนในทักษะทางสังคม เช่น การทากิจกรรมเป็นกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ ได้แก่ กิจวัตรประจาวันของ
ผู้เรียนมีการรับผิดชอบตนเองโดยการเก็บของเล่นเข้าที่ สอนให้ผู้เรียนรักษาสิ่งของในห้องเรียน และให้ผู้เรียน
ร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันวิสาบูชา
5. ช่วยเหลือตนเองได้เต็มศักยภาพ ได้แก่ การให้ผู้เรียนช่วยเหลือตนเองในการรับประทาน
อาหารกลางวัน การทาความสะอาดร่างกายและการขับถ่าย
6. สนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ได้แก่ การจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด สระน้า
ธาราบาบัด ห้องดนตรีบาบัด สนามเด็กเล่น
7. เล่นและทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนในทักษะ
ทางสังคม เช่น การทากิจกรรมเป็นกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
8. ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนทักษะทางภาษา เช่น ออก
เสียงคาตามบัตรภาพ สอนให้รู้จักทักทาย สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ
9. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ สอนให้เด็กรู้จักขอความ
ช่วยเหลือ เช่น เมื่อเปิดประตูห้องน้าไม่ได้ให้เคาะประตูดังๆ
10. มีความสามารถในการดารงชีวิตประจาวันได้เต็มศักยภาพ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนใน
ทักษะจาเป็นเฉพาะความพิการ เช่น ผู้บกพร่องทางร่างกายสอนทักษะการเคลื่อนย้ายตนเองเข้าสู่ walker ได้
ผู้บกพร่องทางสติปัญญาสอนให้รู้จักกวาดบ้านได้
11. มีความสามารถในการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก 12 ประการได้อย่างเหมาะสม ได้แก่
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ การไหว้พระสวดมนต์ การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
และสถาบันทางศาสนา สอนให้ผู้เรียนรู้จักรับประทานอาหาร นม ขนม ให้หมด ไม่เหลือทิ้ง สามารถปิดน้า
ปิดไฟ หลังการใช้งาน รักษาสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น และรู้จักการไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ สอนให้ช่วยเหลือ
งานบ้าน ช่วยเหลือครู เพื่อนในห้องเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
ปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด
ของนักเรียนศูนย์การศึกษา ประจาจังหวัดระยอง จานวน 328 คน ที่รับบริการไป-กลับ ในศูนย์ฯ คิดเป็น
ร้อยละ 82.41 รับบริการในหน่วยบริการ คิดร้อยละ 85.16 และรับบริการที่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 85.99
ภาพรวมของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง คิดเป็นร้อยละ 84.52
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ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
และภูมิปัญญาไทย โดยคานึงถึงศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง เพื่อเป็นการเสริมสร้างและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม
ให้แก่นักเรียน กิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึง ความภูมิใจในท้องถิ่ นและความเป็นไทยของ
จังหวัดระยอง และได้รับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
เพื่อให้ผู้เรียนได้ราลึกถึงประโยชน์ของน้าและขอขมาแม่น้าคงคา กิจกรรมวันเข้าพรรษา เพื่อการเสริมสร้าง
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมที่ ดี ง ามให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น และให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการท ากิ จ กรรมทางพระพุ ท ธศาสนา
กิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ น้อมราลึกถึงพระคุณของครูที่อบรมสั่งสอนให้
เป็นคนดีมีความรู้ และกิจกรรมวันสงกรานต์ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสสรงน้าพระพุทธรูป และรดน้าดาหัวขอพร
ผู้ใหญ่
ปีการศึกษา 2561 ผู้เรียนแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีและภูมิปัญญาไทยจากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 97.66
ปีการศึกษา 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
งานส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะทางการศึกษา สาหรับนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ประจาปี
การศึกษา 2561 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ผลการแข่งขัน ได้รับ รางวัลเหรียญทอง จานวน 9 รางวัล รางวัลเหรียญเงิน จานวน
4 รางวัล รางวัลเกียรติบัตร จานวน 8 รางวัล และได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดนครปฐม ผลการ
แข่งขัน ได้รับ รางวัลระดับเหรียญทอง จานวน 10 รางวัล รางวัลเหรียญทองแดง จานวน 2 รางวัล
ผลกำรดำเนินงำน : ระดับ ดีเลิศ
หมำยถึง
ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ
ทักษะ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการ ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่ง
ต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการดาเนินชีวิตใน สังคมได้ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคลสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนด
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
ผู้เรี ย นแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย มีส่ ว นร่ว มในการ อนุรักษ์
วัฒ นธรรมและประเพณี รวมทั้งภูมิ ปั ญญาไทย ตามศักยภาพของผู้ เรี ยน แต่ล ะบุคคลสู งกว่าเป้ าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
จุดเด่น
มีกระบวนการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนพิการแต่ละประเภทที่เป็นระบบ
ผู้ เ รี ย นมี ผ ลพั ฒ นาการตามศั ก ยภาพผู้ เ รี ย นของแต่ ล ะบุ ค คล ที่ แ สดงออกถึ ง ความรู้
ความสามารถ ทักษะตามที่ได้ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว
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จุดที่ควรพัฒนำ
จากการดาเนินงานพบว่าขาดความต่อเนื่องของช่วงเชื่อมต่อในการเก็บเอกสารหลักฐาน และ
ผู้ปกครองไม่ยินยอมที่จะส่งต่อไปยังสถานศึกษาอื่นทั้งที่ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
คุณลักษณะอันพึงของผู้เรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง ยังไม่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ
มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
กำรดำเนินงำน
ศูนย์การพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการภาคี 4
ฝ่าย ตลอดจนมีเครือข่ายคณะอนุกรรมการการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการในจังหวัดระยอง เพื่อสร้างความ
เข้าใจและตระหนักถึงการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดทาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ตัวแทนผู้ปกครอง เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นกับคณะครูบุคลากรของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง และวิเคราะห์บริบทของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง
ในการกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา มีการ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี 2560-2564 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการโดยแต่ละ
ฝ่ายวิเคราะห์งานของฝ่ายงานเพื่อเขียนและเสนอโครงการที่สอดคล้องกับงานของแต่ละฝ่ายให้สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ที่กาหนด โดยในปีการศึกษา 2561 มีโครงการที่เสนอทั้งหมด 21 โครงการ แบ่งออกเป็น โครงการฝ่าย
วิชาการ จานวน 7 โครงการ โครงการฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ จานวน 5 โครงการ โครงการฝ่าย
บริ หารงานทั่ว ไป จานวน 6 โครงการ โครงการฝ่ายบุคคล จานวน 3 โครงการแล้ว จัดทาจัดปฏิทินการ
ปฏิบัติงานประจาปี 2561 เพื่อบรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจาปี 2561 มีโครงสร้างบริหารงานภายใน
4 ฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายงานมีการวิเคราะห์งานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง บทบาท หน้าที่ของตนเองและจัดทาคู่มือ
การปฏิบัติงาน จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายงาน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายและมีการสรุปงานประจาปีของแต่ละฝ่ายงาน เพื่อนาไปรวบรวมสรุปผลการดาเนินงาน
และนาเสนอในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และนาเสนอกับ
คณะอนุกรรมการการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการจังหวัดระยอง ตลอดจนมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะครูและบุคลากร ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง เพื่อนาไปเป็นแนวทางใน
การพัฒนางาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการมีการศึกษาสภาพปัญหาและนโยบายการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
และด าเนิ น การวางแผนเพื่ อ พั ฒ นางานวิ ช าการตามโครงสร้ า งการบริ ห ารงานวิ ช าการ 13 งาน จั ด ท า
แผนปฏิบัติการประจาปี กลุ่มงานวิชาการ คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน
ประจาปี แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดทาหลักสูตร การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็ก
พิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง พุทธศักราช 2556 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) เหมาะสม
และสอดคล้องกับบริบทของชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพด้วยรูปแบบ
วิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และพัฒนาเต็มศักยภาพ ปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ
จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบแนวทางการดาเนินงานของศูนย์ฯ และประชุมภาคีเครือข่ายให้ทุกคนมีส่วน
ร่วม มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 มีการนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการพั ฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมอาชาบาบัด , กิจกรรมดนตรีบาบัด , ICT บาบัด , สระน้าธาราบาบัด , ฟิตเนสเซ็นเตอร์
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ห้องสมุดรักษ์ทะเล AEC , ห้องตัดเย็บเสื้อผ้า , เครื่องเล่นสนาม , ห้องกระตุ้นประสาทสัมผัส และนิเทศ กากับ
ติดตามการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนรายบุคคลภาคเรียนละ 1 ครั้ง สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ ประเมินความพร้อมของผู้เรียนเข้าสู่ช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้นหรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และปรับปรุงพัฒนางานวิชาการให้มีความ
สอดคล้องกับคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพและประเภทของความพิการ
วางแผนการพัฒนาครูและบุ คลากร ให้มีคุณภาพมีความเชี่ยวชาญ และมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อประโยชน์สูงสุด ตลอดปีการศึกษา 2561 ให้ครูดาเนินการการจั ดทา
แผนการพัฒนาตนเอง (ID-Plan) ดาเนินการตามแผนการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
หรือใช้สื่อเทคโนโลยี สร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทางาน
สอดคล้ อ งกั บ ผลสั มฤทธิ์ ของนั กเรี ย น ส่ งเสริ ม สนั บสนุน ให้ ครู มีวิ ทยฐานะที่ สู งขึ้ น ยกย่ องเชิ ดชู เกี ยรติ
ครู ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาซึ่ ง อยู่ ใ นระดั บ มื อ อาชี พ มี ผ ลงานเชิ ง ประจั ก ษ์
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านจิตวิญญาณความเป็นครู ด้านมีคุณธรรม
จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนการมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ให้กับครูและบุคลากรภายใน
สถานศึกษา โดยการสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามกฎระเบี ยบของสถานศึกษา
พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการและชุมชนตามเทศกาลวันสาคัญต่างๆ เสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
บุคลากรตามโอกาสต่างๆ เกิดความรักในวิชาชีพ ประพฤติตนตามจารีตประเพณีที่ดีงามและปฏิบัติราชการ
ด้วยความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ของสถานศึกษาเป็นสาคัญ มีการนิเทศการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตร
โดยฝ่ายบริหาร ประสานและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรรหา บรรจุ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นิเทศ ติดตามผลการพัฒนาของครูและบุคลากรในรอบปีที่ผ่านมา ตามแผนพัฒนาเพื่อนาไปปรับปรุงต่อไป
สารวจและประเมินสภาพอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในศูนย์ พร้อมทั้ง
วางแผนการปรับปรุง พัฒนา สถานที่ ที่มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน ชารุด หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับ
นักเรียนและครูผู้สอน ดาเนินการพัฒนา สภาพอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยต่อนักเรียนและครูผู้สอน รวมทั้งจัดให้บุลากรมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
ดูแลไม่ให้ชารุด เสียหาย ทาการสารวจและประเมินสภาพของอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้
มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อนักเรียนและครูผู้ สอน ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร
สถานที่ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อนักเรียนและครู
อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้ ห้องเรียนต่างๆภายในศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดระยอง โรงอาหาร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวั ดระยอง ทางเดินระหว่างห้องเรียน
หรืออาคาร
มีแหล่งเรียนรู้ภายในที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย ห้องดนตรีบาบัด ห้องฟิตเนส
ห้องตัดเย็บเสื้อผ้า ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สระน้าธาราบาบัด ห้องกระตุ้นประสารทสัมผัส
ห้องสมุดรักษ์ทะเล AEC และ เครื่องเล่นสนาม
มีการวางแผนการจั ดระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศของศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการคุณภาพเสนอโครงการแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการใน
การจัดทาการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ จัดทาห้องเรียน ICT จัดทาเพจ FACEBOOK ศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดระยอง จัดทากลุ่มไลน์ กลุ่มห้องเรียนระหว่างครู/ผู้ปกครอง จัดทากลุ่มไลน์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจั งหวัดระยอง ตัว แทนศูนย์ ฯ/ผู้ ปกครอง มีการบันทึกข้อมูล ผู้เรียน บุคลากร ในระบบ SET ที่เป็น
ปัจจุบัน มีการจัดประชุมหารือรับฟั งข่าวสารผ่าน ระบบ VDO Conference มีการส่งงานผ่านระบบ LINE
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(กลุ่ม LINE โรงเรียน) มีการจัดทาวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลทาง Social Media และเว็บไซต์
โรงเรียน (http://www.rsec.go.th) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ
ติดตามผลการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง
ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ เทคโนโลยี (ครู ผู้ ป กครอง ผู้ มีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง)รายงานผลการดาเนิน งานของงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศนาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องมาปรับปรุงปรุงเพื่อพัฒนาระบบให้
สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของศูนย์การศึกษาพิเศษระจาจังหวัดระยอง
ผลงานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดีเด่นในปีการศึกษา 2561 คือ ระดับกลุ่มสถานศึกษาใน
สังกัดส านั กบริ ห ารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ ม 2 ได้รับรางวัล ข้าราชการดี เด่นและพนักงานราชการดีเด่น
จานวน 3 รางวัล ระดับ สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ ได้รับ รางวัล ข้าราชการดีเด่น จานวน
1 รางวัล ระดับจังหวัดได้รับรางวัล ครูดีศรีระยอง และข้าราชการครูดีเด่น จากสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ระยอง
ผลกำรดำเนินงำน : ระดับดีเลิศ หมำยถึง
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ของสถานศึกษา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เชื่อมโยงกับชีวิตจริง การมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง โดยผู้เรียนได้รับการฝึกให้มีทักษะ และการแสดงความคิดเห็นตามศักยภาพและประเภท
ของความพิการ
ใช้เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มีการบริ หารจัดการผู้ เรี ยน โดยเน้นการมีปฏิสั ม พันธ์เชิงบวก ครูรักเด็ก ให้ เด็กรักครู และรักที่จะ
เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
มีการตรวจสอบและประเมิน คุณ ภาพการจั ดการเรีย นรู้อย่างเป็นระบบ มี ขั้นตอนชัด เจน โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนและผู้ปกครองเพื่อนาผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้
มีชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒ นาและปรับปรุง การจัดการ
เรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จุดเด่น
1. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่หลากหลาย มีการบันทึกการเข้า
ใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
2. มีการบริหารจัดการที่ครอบคลุมการบริหารงาน 4 ฝ่าย โดยการพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีส ภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้สอดคล้องกับบริบทด้านการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ และมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน
สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างหลากหลาย
จุดที่ควรพัฒนำ
1. ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริบทของงานแต่ละฝ่าย เพื่อการทางานที่ต่อเนื่อง
2. ควรจัดทาคู่มือแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. ควรกาหนดปฏิทินการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของครูและ
บุคลากร และดาเนินการตามปฏิทินที่กาหนดอย่างต่อเนื่อง
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4. ควรพัฒนาครูให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
5. ควรพัฒนาครูเพื่อให้สามารถตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
6. ควรพัฒนาครูเพื่อให้สามารถผลิต ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
7. ควรส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนาตามมาตรฐานตาแหน่ง การขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
และการสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ โดยจัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการ
ฝึกอบรม ดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้มากยิ่งขึ้น
8. ส่งเสริมช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน และสรุปข้อมูลสารสนเทศที่เป็นรูปแบบที่ชัดเจน
9. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กำรดำเนินงำน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง กาหนดให้ครูผู้สอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
โดยจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หรือแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา โดยครูผู้สอนมีการศึกษาหลักสูตรซึ่งมี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง พุทธศักราช
๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑) และ โปรแกรมทักษะการดารงชีวิต สาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง พุทธศักราช 2558 (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑) และนา
หลักสูตรสู่การปฏิบัติ โดยจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ให้กับผู้เรียนที่รับบริการที่ศูนย์ฯและ
รับบริการที่หน่วยบริการ และจัดทาแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) ให้กับผู้เรียนที่มีอายุ ๐-๓
ปีและผู้เรียนรับบริการกลุ่มโครงการปรับบ้าน เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนได้กาหนดไว้ในแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ตรงตามศักยภาพของ
ผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ
บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาแก่ผู้พิการ ในรูปแบบคูปองการศึกษา ส่งเสริม ให้ครูผู้สอนผลิต
สื่อการเรียนการสอน ได้แก่ ใบหน้าของฉัน , WALKING COLORFUL ,ช้อนวิเศษเพื่อคนวิเศษ ,มาวิ่งกันเถอะ
,ร่างกายของเรา ,เดินตรง เดินข้างนับ 1-10 ,QUADRICEPS BAR ,ชุดฝึกการลากเส้นพื้นฐาน 13 เส้น ,ติด
กระดุมผ้าหลากสี ,ราวโมบายมหัศจรรย์ ,กิจกรรมบอร์ดพาเพลิน ,บ้านบัตรภาพจับคู่อุปกรณ์ห้องครัวหรรษา
,พาน้องเดินเพลิดเพลินสีสวย , จิ๊กซอแม่เหล็กอาหารหลัก 5 หมู่ ทางเดินกระตุ้นประสาทสัมผัส ,อวัยวะส่วน
ต่างๆของร่างกาย , BOX COLOR , พิซซ่าสัปดาห์พาเพลิน ,กระแตเวียน ,ทรายหัดเขียน ,QUITE BOOK จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายจากการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ภายใน
ได้แก่ ห้องดนตรีบาบัด ห้องฟิตเนต ห้องตัดเย็บเสื้อผ้า ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สระน้าธารา
บาบัด ห้องกระตุ้นประสารทสัมผัส ห้องสมุดรักษ์ทะเล เครื่องเล่นสนาม แหล่งเรียนรู้ภายนอก ได้แก่ วัดลุ่ม
มหาชั ย ชุ ม พล วั ด ทั บ มา ตลาดน้ าดอนหวาย จั ง หวั ด นครปฐม สวนนงนุ ช พั ท ยา จั ง หวั ด ชลบุ รี จั ด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีความสะอาดปลอดภัย เหมาะสมต่อการให้บริการผู้พิการ เช่น ติดเหล็กดัดใน
จุดที่เป็นอันตราย จัดมุมต่างๆในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของแต่ละประเภทความพิการ ได้แก่
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มุมเสริมพัฒนาการ มุมน้าดื่ม มุมสื่อการสอน มุมฝึกพูด โดยมีทางราดในจุดทางเชื่อมต่างๆ และราวจับทางเดิน
และราวจับในห้องน้า มีการให้แรงเสริมเชิงบวกแก่ผู้เรียนโดย ครูผู้สอนใช้เทคนิคการให้รางวัลหรือแรงเสริม ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) เช่น เมื่อผู้เรียนให้ความร่วมมือหรือ
สามารถทากิจกรรมได้ทันที ครูจะปรบมือ กล่าวคาชมเชย ให้ขนม หรือให้ของเล่น มีการคัดเลือกผู้เรียนเข้ารับ
รางวัลเด็กดี มีคุณธรรม ในงานวันเด็กแห่งชาติ และครูผู้สอนรับการนิเทศ กากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอน ได้ศึกษาคู่มือการวัดและประเมินผลการ
เรี ย นรู้ ต ามหลั ก สู ต รการให้ บ ริ ก ารช่ ว ยเหลื อ ระยะแรกเริ่ ม ส าหรั บ เด็ ก พิ ก ารศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ
ประจาจังหวัดระยอง พุทธศักราช 2556 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) โดยครูใช้แบบประเมินความสามารถ
พื้นฐานที่เหมาะสมกับประเภทความพิการ และจัดทาเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนรวมถึงสอดคล้องกับความสามารถของผู้พิการอย่างเป็นระบบ เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกต
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรื อ แบบบั นทึกพฤติกรรม มีการบันทึกผลการจัดการเรียนการสอน และ
รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนแต่ละคน ให้ผู้ปกครอง ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง จัดประชุมประจาเดือนของบุคลากร เป็นประจาทุกเดือนให้ครูผู้สอน ที่ได้เข้ารับการอบรม/ประชุม/
สัมมนา ได้ขยายผลการอบรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการพัฒนาผู้เรียน จัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีและรายงานความก้าวหน้าของพัฒนาการ
ผู้เรียน ให้แก่ผู้ปกครองรับทราบ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนด้วยการจัดทา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หรือแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) ตามหลักสูตรที่
สถานศึกษากาหนด ให้กับผู้เรียนที่มารับบริการทุกคน มีเทคนิควิธีที่หลากหลายเกิดการศึกษาค้นคว้าและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทาสื่อการเรียนการสอน ใช้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน ใช้สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่น
ใดทางการศึกษา (คูปองการศึกษา) ได้ตรงตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จัดสภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียนปลอดภัยและเหมาะสม เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขจากการให้แรงเสริมเชิงบวกแก่ผู้เรียน ครูผู้สอนรับการนิเทศ ติดตาม การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ผลการนิเทศ คุณภาพของครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 82.58 และนาผลสะท้อนกลับ
จากการรับการนิเ ทศ ไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เกิดความตระหนักในการพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หรือแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว (IFSP) จัดทากระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
รายงานต่อผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการพัฒนาผู้เรียนจาก
การขยายผลการอบรมและนาไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการ
สอนระหว่างครูและผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และรายงานความก้าวหน้า
ของพัฒนาการของผู้เรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ โดยมีภาพรวมผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 96.57
ผลของกำรดำเนินงำน : ดีเลิศ
หมำยถึง
มีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่สอดคล้องกับ หลักสูตร
ของสถานศึกษา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เชื่อมโยงกับชีวิตจริง การมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง โดยผู้เรียนได้รับการฝึกให้มีทักษะ และ การแสดงความคิดเห็นตามศักยภาพและประเภท
ของความพิการ
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มีใช้เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มีการบริหารจัดการผู้เรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ครูรักเด็ก ให้เด็กรักครู และรักที่จะ
เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
มีการตรวจสอบและประเมิ น คุณ ภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็ นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ เรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียนและผู้ปกครองเพื่อนาผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิช าชีพระหว่างครู และผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุง การจัดการ
เรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จุดเด่น
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง มีแหล่งเรียนรู้ภายในที่หลากหลาย เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
จุดที่ควรพัฒนำ
ครูผู้สอนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ PLC (ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) และการ
จัดทาวิจัยในชั้นเรียน จึงควรได้รับการอบรมพัฒนาให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว เพื่อแก้ปัญหาของผู้เรียนในชั้นเรียน
2. สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัด
ระยอง ปีกำรศึกษำ 2561
มำตรฐำนกำรศึกษำ

ระดับคุณภำพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ดีเลิศ

สรุป

ดีเลิศ
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ตอนที่ 3
สรุปผลและแนวทำงกำรพัฒนำ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานให้สงู ขึ้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง ได้กาหนด
แนวทางเพื่อพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนี้
1. แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน
1. พัฒนาผู้เรียนเพื่อการส่งต่อ พัฒนากิจกรรม โครงการและการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
2. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง ให้สอดคล้องกับ
ค่านิยม 12 ประการ และอัตลักษณ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง
2. แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
1. ส่งเสริมให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริบทของงานแต่ละฝ่าย เพื่อการทางานที่ต่อเนื่อง
2. จัดทาคู่มือแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. กาหนดปฏิทินการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของครูและ
บุคลากร และดาเนินการตามปฏิทินที่กาหนดอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาครูให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
5. พัฒนาครูเพื่อให้สามารถตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
6. พัฒนาครูเพื่อให้สามารถผลิต ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
7. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนาตามมาตรฐานตาแหน่ง การขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
และการสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ โดยจัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการ
ฝึกอบรม ดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้มากยิ่งขึ้น
8. ส่งเสริมช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน และสรุปข้อมูลสารสนเทศที่เป็นรูปแบบที่ชัดเจน
9. จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
3. แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ PLC (ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) และการ
จัดทาวิจัยในชั้นเรียน นาผลการวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน
2. จัดทาแบบฟอร์มการนิเทศการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ และนาผลมา
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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ขอรับรองว่า รายงานการประเมินภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจังหวัดระยอง เป็นการ
ประเมินตามข้อมูลที่มาจากการตรวจสอบเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน การสังเกตการสอนในชั้นเรียน
การสอบถามผู้เกี่ยวข้องและการสังเกตสภาพบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นการประเมินตามสภาพ
จริงโดยคณะกรรมการตามระบบประกันคุณภาพภายในที่กาหนดให้สถานศึกษาประเมินเอง ปีละ 1 ครั้ง
ลงชื่อ
(นางสุรางค์ วิสุทธิสระ)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ลงชื่อ
(นายมานะ ภูมิธิ)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง
ลงชื่อ
(นางสาววาสนา ไกรสมุทร)
คณะกรรมการมาตรฐานที่ 1
ลงชื่อ
(นางนันทิชา โสมนาม)
คณะกรรมการมาตรฐานที่ 2
ลงชื่อ
(นางโสภิตนภา แก้วนวล)
คณะกรรมการมาตรฐานที่ 3
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ภำคผนวก
- ประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมายการจัดการศึกษา ปีการศึกษา
2561
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานประจาปี(SAR) ปีการศึกษา
2561

25

ประกำศศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
เรื่อง กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
.....................................................................
โดยที่ มี ป ระกาศใช้ ก ฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2561 ประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งให้ ใ ช้ ม าตรฐานการศึ ก ษา ระดั บ ปฐมวั ย ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและ
ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐานศูน ย์ การศึกษาพิเศษ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนด
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้
ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ของทุกระดับก่อนจะมี การประเมิน
คุณภาพในรอบต่อไป ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และได้ ก าหนดค่ า เป้ า หมายของการพั ฒ นามาตรฐานการศึ ก ษา โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง บุ ค ลากรในศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ
ประจาจังหวัดระยอง ผู้ปกครอง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพ
ภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ ประจ าจั ง หวั ด ระยอง จึ ง ประกาศใช้ ม าตรฐานการศึ ก ษาของ
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561 ตามเอกสารแนบท้ า ยประกาศนี้ เพื่ อ เป็ น เป้ า หมาย
ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. ๒561

(นายมานะ ภูมิธิ)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง
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มำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
แนบท้ำยประกำศศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
เรื่อง กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
.....................................................................
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง
ประจาปีการศึกษา 2561 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ
ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
๒) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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ประกำศศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
เรื่อง กำรกำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
.....................................................................
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องให้ ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ เพื่ อ ประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา ประกาศ
ณ วัน ที่ 6 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ส องที่กาหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึก ษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพใน
รอบต่อไป ศูน ย์ การศึกษาพิเศษ ประจ าจั งหวัดระยอง จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
ได้กาหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้ น ฐานและการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง บุ ค ลากรในศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ ประจ าจั ง หวั ด ระยอง
ผู้ปกครอง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อให้ การพัฒ นาคุณภาพและและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดระยองมีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึงกาหนดค่าเป้าหมายการพัฒ นา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. ๒561

(นายมานะ ภูมิธิ)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง
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ค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
แนบท้ำยประกำศกำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
เรื่อง กำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2561
.............................................................
มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน
๑.1 ผลกำรพัฒนำผู้เรียน
๑) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
๒) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพของผู้เรียน
แต่ละบุคคล
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
2.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนด
๒.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้

ค่ำเป้ำหมำย
ปีกำรศึกษำ 2561

ดี

ดีเลิศ

ดี
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คำสั่งศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
ที่ 178 / 256๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาหรับคนพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง
เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญัติ ก ารศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ ไขเพิ่ มเติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบั ญ ญัติก ารจั ดการศึ กษาส าหรั บ คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎกระทรวงการประกั นคุณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕61 สอดคล้ องกับ แนวทางการพัฒ นาระบบประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาศัยอานาจคาสั่ งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๓๔/๒๕๔๖ เรื่อง การบริหาร
ราชการศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนการศึกษา ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
๑. นายภุชงค์ พรหมอยู่
๒. นางสุรางค์ วิสุทธิสระ
๓. นายมานะ ภูมิธิ

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อานวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดระยอง

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ พ.ศ. 2561
มีจำนวน 3 มำตรฐำน
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน (ประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น) มีผู้รับผิดชอบ ดังนี้
๑. นางสาววาสนา
ไกรสมุทร
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววาทินี
ป่าจันทร์
รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชรินทร์นา ภูภักดี กรรมการ
4. นางพรไพลิน
ศรีจันทร์ตา
กรรมการ
5. นางสาวกัญญวีร์
จิตสวัสดิรักษา กรรมการ
6. นางสาวแสงฤทัย
มุกบารุง
กรรมการ
7. นางสาวอัจฉรา
ปานทองดี
กรรมการ
8. นางสาวชิดชนก
ใจคุ้มเก่า
กรรมการ
9. นายสาโรจน์
มุกบารุง
กรรมการ
10. นายกฤษฎา
ขึ้นกันกง
กรรมการ
11. นางวนิดา
ภูหงชัย
กรรมการ
12. นางสาวลัดดาวัลย์ วิชาคา
กรรมการและเลขานุการ
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มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริ หำรและกำรจัดกำร (ประเด็นพิจารณา 6 ประเด็น)
โดยมีผู้รับผิดชอบ ดังนี้
๑. นางนันทิชา
โสมนาม
ประธานกรรมการ
๒. นางคณิศร
เมืองแสน
รองประธานกรรมการ
๓. นางวิลาสินี
เอี้ยงกุญชร
กรรมการ
๔. นางสาวอนุสรา
ปันทะเสน
กรรมการ
๕. นายนรศิษฐ์
ฉิมสุด
กรรมการ
๖. นางสาวไพบูลย์
นิยมคุณ
กรรมการ
๗. นางสาวพิไลพร
กุลสุทธิไชย
กรรมการ
๘. นางสาวสุธาทิพย์
พลภูเมือง
กรรมการ
๙. นางสาวอรสา
ภูมิธิ
กรรมการ
๑๐. นายโชคชัย
วงค์อินตา
กรรมการ
1๑. นางสาวภัทรวดี
ธนะอุดมโชค กรรมการ
1๒. นางสาวกัลญา
วอนเมือง
กรรมการ
1๓. นางสุรีย์พร
โสภาปุ๊ด
กรรมการ
1๔. นางสาวธนัญญา กะนีจิตร
กรรมการ
1๕. นางแสงอรุณ
บุญโญอุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
มำ ต ร ฐ ำน ที่ ๓ กระบว นการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ
(ประเด็นพิจารณา 5 ประเด็น) โดยมีผู้รับผิดชอบ ดังนี้
๑. นางนภัส
ทอมุด
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศุภณัฎฐ์
รอดวิลัย
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤตวิษา แว่วเสียง
กรรมการ
4. นายพาหุงทรัพย์
ศรีสันต์
กรรมการ
5. นางนิศารัตน์
นภาเพชร
กรรมการ
6. นางจริยา
รอดทอง
กรรมการ
7. นางสาวชนัดดา
นะมะวัณธะนะ กรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ โพธิปัทมะ
กรรมการ
9. นายศุภรักษ์
บุตรภักดี
กรรมการ
10. นางสาวอร
บาเพ็ญ
กรรมการ
11. นายชูสง่า
ปันพรม
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
๑. วางแผนการด าเนิ น งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาส าหรั บ คนพิ ก ารของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
๒. นิ เทศ กากับ ติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงานพัฒ นาคุณภาพการศึกษา
สาหรับคนพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษอย่างต่อเนื่อง
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๓. จัดระบบรวบรวมข้อมูลสารสนเทศร่องรอยหลั กฐานการดาเนินงานเพื่อรับรอง
การประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
๔. ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณาของ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษที่รับผิดชอบ
๕. จั ด ท ารายงานประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาประจ าปี (SAR) เสนอ
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ
๖. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ และดาเนินการตามแนวทางการพัฒนา
ระบบประเมิน คุณ ภาพภายในของสถานศึ กษา สั งกั ดส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐานตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕61 บังเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง สืบไป
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕6๑
ลงชื่อ
(นายมานะ ภูมิธิ)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง
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คำสั่งศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
ที่ 23 / 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำและระบบประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561
ตามที่มีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕61 ที่เน้นคุณภาพผู้เรียน คุณภาพ
ผู้บ ริห ารสถานศึกษา และคุณภาพครู ให้ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ และข้อกาหนดใน
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
อาศัยอานาจคาสั่ งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๓๔/๒๕๔๖ เรื่อง การบริหาร
ราชการศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนการศึกษา ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
๑. นายมานะ
ภูมิธิ
ผู้อานวยการ
ประธานคณะกรรมการ
๒. ดร.สุรางค์
วิสุทธิสระ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๓. นางสาววาทินี
ป่าจันทร์
หัวหน้างานประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่
1. ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา อย่างน้อย ภาคเรียนละ
1 ครั้ง
2. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
3. จัดทารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
4. จัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
ทั้งนีต้ ั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕62
ลงชื่อ
(นายมานะ ภูมิธิ)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง
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คำสั่งศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
ที่ 34 / 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำรำยงำนประจำปี (SAR) ปีกำรศึกษำ 2561
เพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรมการจัดทารายงานประจาปี(SAR) ปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการ
พัฒ นาคุณ ภาพการศึ ก ษา ซึ่งเป็ น ผลส าเร็ จจากการบริ ห ารจัด การสถานศึก ษา ที่ส อดคล้ องกับมาตรฐาน
การศึกษา 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อนาเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมินภายนอกโดยสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
ต่อไป
อาศัยอานาจคาสั่ งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๓๔/๒๕๔๖ เรื่อง การบริหาร
ราชการศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนการศึกษา ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทารายงานประจาปี(SAR) ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
๑. นายมานะ
ภูมิธิ
ผู้อานวยการ ประธานกรรมการ
2. นางนันทิชา
โสมนาม
ครู คศ.2
กรรมการ
3. นางแสงอรุณ
บุญโญอุปถัมภ์ ครู คศ.2
กรรมการ
4. นางโสภิตนภา
แก้วนวล
ครู คศ.1
กรรมการ
5. นางวิลาสินี
เอี้ยงกุญชร
ครู คศ.1
กรรมการ
6. นายภุชงค์
พรหมอยู่
คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ
7. นางสาววาทินี
ป่าจันทร์
ครู คศ.1
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ให้คาแนะนาปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และอานวยความสะดวกในการดาเนินงานให้กับ
ทุกฝ่าย
2. คณะกรรมกำรดำเนินงำน
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน (ประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น) มีผู้รับผิดชอบ ดังนี้
๑. นางสาววาสนา
ไกรสมุทร
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววาทินี
ป่าจันทร์
รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชรินทร์นา ภูภักดี กรรมการ
4. นางพรไพลิน
ศรีจันทร์ตา
กรรมการ
5. นางสาวกัญญวีร์
จิตสวัสดิรักษา กรรมการ
6. นางสาวแสงฤทัย
มุกบารุง
กรรมการ
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7. นางสาวอัจฉรา
8. นางสาวชิดชนก
9. นายสาโรจน์
10. นายกฤษฎา
11. นางวนิดา
12. นางสาวลัดดาวัลย์

ปานทองดี
ใจคุ้มเก่า
มุกบารุง
ขึ้นกันกง
ภูหงชัย
วิชาคา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริ หำรและกำรจัดกำร (ประเด็นพิจารณา 6 ประเด็น)
โดยมีผู้รับผิดชอบ ดังนี้
๑. นางนันทิชา
โสมนาม
ประธานกรรมการ
๒. นางแสงอรุณ บุญโญอุปถัมภ์ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอนุสรา
ปันทะเสน
กรรมการ
4. นายนรศิษฐ์
ฉิมสุด
กรรมการ
5. นางสาวไพบูลย์
นิยมคุณ
กรรมการ
6. นางสาวพิไลพร
กุลสุทธิไชย
กรรมการ
7. นางสาวสุธาทิพย์
พลภูเมือง
กรรมการ
8. นางสาวอรสา
ภูมิธิ
กรรมการ
9. นายโชคชัย
วงค์อินตา
กรรมการ
10. นางสาวภัทรวดี
ธนะอุดมโชค กรรมการ
11. นางสาวกัลญา
วอนเมือง
กรรมการ
12. นางสุรีย์พร
โสภาปุ๊ด
กรรมการ
13. นางสาวธนัญญา กะนีจิตร
กรรมการ
14. นางวิลาสินี
เอี้ยงกุญชร
กรรมการและเลขานุการ
มำ ต ร ฐ ำน ที่ ๓ กระบว นการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ
(ประเด็นพิจารณา 5 ประเด็น) โดยมีผู้รับผิดชอบ ดังนี้
๑. นางโสภิตนภา
แก้วนวล
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศุภณัฎฐ์
รอดวิลัย
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤตวิษา แว่วเสียง
กรรมการ
4. นายพาหุงทรัพย์
ศรีสันต์
กรรมการ
5. นางนิศารัตน์
นภาเพชร
กรรมการ
6. นางจริยา
รอดทอง
กรรมการ
7. นางสาวชนัดดา
นะมะวัณธะนะ กรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ โพธิปัทมะ
กรรมการ
9. นายศุภรักษ์
บุตรภักดี
กรรมการ
10. นางสาวอร
บาเพ็ญ
กรรมการ
11. นายชูสง่า
ปันพรม
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ จัดรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานต่างๆ ศึกษาประเด็นพิจารณาของแต่ละมาตรฐาน รวบรวม
ข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินผล สรุปและรายงานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562
3. คณะกรรมกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง
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1. นางสาววาทินี
ป่าจันทร์
ครู คศ.1
ประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา
ไกรสมุทร
ครู คศ.1
กรรมการ
3. นางสาวอนุสรา
ปันทะเสน
ครู คศ.1
กรรมการ
4. นายนรศิษฐ์
ฉิมสุด
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
5. นางสาวอรสา
ภูมิธิ
พนักงานราชการ กรรมการ
6. นางโสภิตนภา
แก้วนวล
ครู คศ.1
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูลของทุกฝ่าย เพื่อจัดทารูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง
ให้ คณะกรรมการที่ได้รั บการแต่งตั้ง ปฏิบัติห น้าที่ และดาเนินการตามแนวทางการพัฒ นาระบบ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวง
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕61 บั ง เกิ ด ผลดี ต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง สืบไป
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62
ลงชื่อ
(นายมานะ ภูมิธิ)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง
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