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ค ำน ำ 
 

 รายงานการประเมินภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือรายงานผล              
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นผลส าเร็จจาก
การบริหารจัดการสถานศึกษา.ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา.๓.มาตรฐาน.ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพของผู้ เรียน มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่  ๓              
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ.ต่อหน่วยงานต้นสังกัด.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจน
เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ.และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอกโดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 

ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา            
ปีการศึกษา ๒๕๖2 ฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 
 

(นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี) 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่เลขท่ี ๕๑ หมู่ที่ ๙ ต าบลบ้านโตก อ าเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ ๖๗๐๐๐ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ ๐๕๖ – ๗๑๓๔๔๗ 
โทรสาร ๐๕๖ – ๗๑๓๔๔๗ http://www.phetchabunspecial.com 
 ข้อมูลบุคลากร ผู้บริหาร ๒ คน, ข้าราชการครู ๒๖ คน, พนักงานราชการ ๘ คน, ครูอัตราจ้าง 
๕ คน, พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ๒๖ คน, ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ๔ คน, พนักงานธุรการ ๑ คน รวมทั้งหมด 
๗๒ คน 
 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ภาพรวม ระดับดีเลิศ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการพัฒนาศักยภาพด้านผู้เรียนโดยให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ ส าหรับเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยการมีส่วนร่วมจาก องค์การบริหารส่วนต าบล                               
สะเดียง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพนานิคม โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพี้ สมาคมสเปเชียลโอลิมปิคไทย จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เสริมสร้างทักษะ
ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการตามศักยภาพของผู้เรียนในด้าน
ต่างๆ ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ 
ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด สามารถส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
จ านวน ๓ คน 
 ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการครองตน ครองคน และการครองงาน ใช้            
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การบริหารจัดการตามโครงสร้างงาน ๔ กลุ่มงาน มีการกระจาย
อ านาจการบริหาร และมอบหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา             
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์  
ที่ชัดเจน และมีแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษา             
มีการพัฒนางานวิชาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีการรายงานผลการพัฒนา
ผู้เรียนให้ผู้ปกครองทราบ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือน าข้อมูลสะท้อนกลับมาพัฒนาผู้เรียนให้ได้เต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างสูงสุด พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งงานการสอน และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายตามโครงสร้าง         
การบริหารงาน โดยครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนและด้านวิชาชีพ 
พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ ได้จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก ทางลาด 
รถเข็น ห้องจัดกิจกรรม sensory room ลานกระตุ้นประสาทสัมผัส ลานกิจกรรมอาชาบ าบัด               
สระธาราบ าบัด สนามเด็กเล่น เหมาะสมกับสภาพความพิการของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ            
การพัฒนาศักยภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างรอบด้าน  
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๒ 

 

 ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย มีการผลิตสื่อการเรียนการสอนจัดสภาพแวดล้อมทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนให้มี
ความเหมาะสม เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีการสรุปผลการพัฒนาผู้เรียนประจ าปี 
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้สูงขึ้น           
จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้ 
 

๑. แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
  ๑.๑  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและผู้ปกครองร่วมกันวางแผนการเปลี่ยนผ่านครอบคลุม
นักเรียนทุกคน 

๑.๒ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพนักเรียนให้ครอบคลุม ชัดเจน 
สอดคล้องและเป็นระบบ  

๑.๓ ปรับปรุงการก าหนดค่าเป้าหมายความสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ และการส่งต่อให้
ชัดเจน เหมาะสม 

 

๒. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
   ๒.๑ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นระบบและเสริมสร้างความเข้าใจให้

บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 
   ๒.๒ พัฒนากระบวนการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบและสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
  ๒.๓ ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้มีความสอดคล้อง 
เชื่อมโยงกัน  
   ๒.๔ พัฒนาระบบนิเทศ ก ากับติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นระบบทั่วถึง 
 

๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
 พัฒนาครูเพ่ือการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการตรวจสอบและประเมินผล
ผู้เรียนให้เป็นระบบ การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อน
กลับ รวมถึงการจัดการชั้นเรียนเชิงบวกให้มีความพร้อมที่จะด าเนินการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง 
   
 

   (นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี) 
       ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 



 
 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อสถำนศึกษำ : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่อยู่ : เลขที่ ๕๑ หมู่ที่ ๙ ต าบลบ้านโตก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์      
        รหัสไปรษณีย์ ๖๗๐๐๐ 
สังกัด :  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
           กระทรวงศึกษาธิการ 
โทรศัพท์ : ๐๕๖ – ๗๑๓๔๔๗    โทรสำร : ๐๕๖ – ๗๑๓๔๔๗ 
เว็บไซต์ : www.phetchabunspecial.com 
อีเมล: phetchabunse@hotmail.com  และ  phetchabunse@gmail.com 

 

ตำรำงท่ี ๑ แสดงข้อมูลนักเรียนจ ำแนกตำมกลุ่มเป้ำหมำยบริกำรสำธำรณะ 

ที ่ กลุ่มเป้ำหมำยบริกำรสำธำรณะ 
จ ำนวน/คน 

รวม/คน 
ชำย หญิง 

๑ นักเรียนพิการรับบริการในศูนย์ ๑๙ ๙ ๒๘ 
๒ นักเรียนพิการรับบริการที่บ้าน ๙๓ ๖๕ ๑๕๘ 
๓ นักเรียนพิการรับบริการที่หน่วย ๖๖ ๓๔ ๑๐๐ 
๔ นักเรียนรับบริการที่ห้องศูนย์การเรียนส าหรับ

เด็กป่วยในโรงพยาบาล ๑ ๒ ๓ 
รวม ๑๗๙ ๑๑๐ ๒๘๙ 

** ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖3 
 

 

 
แผนภูมิ ๑ แสดงข้อมูลจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมกลุ่มเป้ำหมำยบริกำรสำธำรณะ 

http://www.phetchabunspecial.com/
mailto:phetchabunse@gmail.com


2 

 
 

๒. ข้อมูลนักเรียน 
ตำรำงท่ี ๒ ข้อมูลจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมประเภทควำมพิกำร ย้อนหลัง ๓ ปี 
 

ที ่ ประเภทควำมพิกำร 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
บริการ 

ใน
ศูนย์ฯ 

บริการนอกศูนย์ฯ 
  รวม 

บริการ 
ใน

ศูนย์ฯ 

บริการนอกศูนย์ฯ 
รวม 

บริการ 
ใน

ศูนย์ฯ 

บริการนอกศูนย์ฯ 
 รวม หน่วย 

บริการ 
ท่ีบ้าน 

รพ. 
เจ็บป่วย 

หน่วย 
บริการ 

ท่ีบ้าน 
รพ. 

เจ็บป่วย 
หน่วย 
บริการ 

ท่ีบ้าน 
รพ. 

เจ็บป่วย 
๑ บกพร่องทางการเห็น 3 2 6 - 11 1 6 3 - ๑๐ ๑ ๔ ๕ - 10 
๒ บกพร่องทางการได้ยิน - 3 2 - 5 1 4 1 - ๖ - ๔ ๒ - 6 
๓ บกพร่องทางสติปัญญา 20 31 43 2 96 4 42 23 - ๖๙ ๓ ๔๐ ๓๕ ๑ 79 
๔ บกพร่องทางร่างกายหรือ 

สุขภาพหรือการเคลื่อนไหว 18 21 60 3 102 8 24 42 ๒ ๗๖ ๘ ๑๖ ๖๐ - 
84 

๕ บกพร่องทางการเรียนรู้ 1 - - - 1 - - - - - - - - - - 
๖ บกพร่องทางการพูดและ

ภาษา - 1 1 - 2 - 2 1 - ๓ - ๑ ๑ - 2 

๗ บกพร่องทางพฤติกรรมหรือ
อารมณ์ - - - - - - - - - - - - - - - 

๘ บุคคลออทิสติก 16 13 18 - 47 3 24 11 - ๓๘ ๑๒ ๒๔ ๑๑ -  47 
๙ บุคคลพิการซ้อน 10 19 30 - 59 3 16 37 ๑ ๕๗ ๔ ๑๑ ๔๔ ๒ 61 

รวมทั้งหมด ๖๘ ๙๐ ๑๖๐ ๕ ๓๒๓ ๒๐ ๑๑๘ 118 ๓ ๒๕๙ ๒๘ ๑๐๐ 1๕๘ ๓ ๒๘๙ 
 

 
 

๔ 

 

แผนภูมิ ๒ แสดงข้อมูลจ านวนนักเรียน ย้อนหลัง ๓ ปี 



๕ 
 

           

แผนภูมิ ๓ แสดงข้อมูลจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมประเภทควำมพิกำร ย้อนหลัง ๓ ปี 
 
๓. ข้อมูลบุคลำกร 
ตำรำงท่ี ๓ จ ำนวนผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ที ่ ต ำแหน่ง 
จ ำนวนผู้บริหำร 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๑ ผู้อ านวยการ ๑ ๑ ๑ 
๒ รองผู้อ านวยการ - - ๑ 

รวม ๑ ๑ ๒ 
 
ตำรำงท่ี ๔ จ ำนวนครูและบุคลำกรจ ำแนกตำมต ำแหน่ง ย้อนหลัง ๓ ปี 

ที ่ ต ำแหน่ง 
ปีกำรศึกษำ/จ ำนวน(คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
๑ ข้าราชการครู ๑๙ ๑๘ ๒๘ 
๒ พนักงานราชการ ๘ ๘ ๘ 
๓ ครูอัตราจ้าง ๕ ๕ ๕ 
๔ พนักงานธุรการ ๑ ๑ ๑ 
๕ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ๓๑ ๒๖ ๒๖ 
๖ บุคลากรอ่ืนๆ ๔ ๔ ๔ 

รวม ๖๘ ๖๒ ๗๒ 

๑๑ ๕

๙๖ ๑๐๒

๑ ๒ ๐

๔๗
๕๙

๑๐ ๖

๖๙
๗๖

๐ ๓ ๐

๓๘

๕๗

๑๐ ๖

๗๙ ๘๔

๐ ๒ ๐

๔๗
๖๑

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

๑๒๐

ข้อมูลจ านวนนักเรียนจ าแนกตามประเภทความพิการ ย้อนหลัง ๓ ปี

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒



๖ 
 

 
 

แผนภูมิ ๔ แสดงจ ำนวนครูและบุคลำกรจ ำแนกตำมต ำแหน่ง ย้อนหลัง ๓ ปี 
 

๔. ผลงำนรำงวัล 
ตำรำงท่ี ๕ รำงวัลของสถำนศึกษำ 

ที ่ ชื่อรำงวัล ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 

๑ รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE 
AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ผลงานระดับดีเด่น ประเภท
สถานศึกษา สาขา ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

 

  

      

๒ เหรียญทองชนะเลิศ ด้านวิชาการ
ประเภทสถานศึกษา OBEC 
AWARDS ระดับภาคเหนือ 

 
 

       

๓ เหรียญทองชนะเลิศ ด้านการ
บริหารจัดการ ประเภท
สถานศึกษา OBEC AWARDS 
ระดับภาคเหนือ 

 

 

       

๔ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
ระดับ 1 ดาว 

        
 

รวม - ๓ - - - - - - ๑ 
รวมทั้งหมด ๔ 

๑๙

๘
๕

๑

๓๑

๔

๑๘

๘
๕

๑

๒๖

๔

๒๘

๘
๕

๑

๒๖

๔

๐

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

๓๕

ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง พนักงานธุรการ พี่เล้ียงเด็กพิการ บุคลากรอื่นๆ

จ านวนครูและบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง ย้อนหลัง ๓ ปี

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒



๗ 
 

 
 

แผนภูมิ ๕ แสดงข้อมูลจ ำนวนรำงวัลของสถำนศึกษำ ย้อนหลัง ๓ ปี 
 

ตำรำงท่ี ๖ รำงวัลด้ำนครู ย้อนหลัง ๓ ปี 
ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
๑. นำยกำนต์  สอนอยู่กลำง 
- รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา
ดีเด่น ในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 
ประจ าปีพุทธศักราช 2561 
๒. นำงชุติพร  เหล็กค ำ 
- เหรียญทองชนะเลิศ ด้าน
วิชาการประเภทบุคคล (OBEC 
AWARDS) ระดับประเทศ 
- เหรียญทองชนะเลิศ ด้าน
วิชาการประเภทบุคคล (OBEC 
AWARDS) ระดับภาคเหนือ 
- เหรียญทองชนะเลิศ ด้าน
บริหารจัดการประเภทบุคคล 
(OBEC AWARDS) ระดับ
ภาคเหนือ 

๑. นำงชุติพร  เหล็กค ำ 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง ชนะเลิศอันดับ 
๑ กิจกรรมการแข่งขันโยนโบลิ่ง 
อายุ ๑๖ ปีขึ้นไป บกพร่องทาง
สติปัญญา 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ ๑
กิจกรรมการแข่งขันเตะลูกบอล
เข้าประตู อายุ ๑๖ ปีขึ้นไป 
บกพร่องทางสติปัญญา 
- ข้าราชการผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น เนื่องในวัน
มาฆบูชา “มาฆบูชาผู้น าศีลธรรม
เพชรบูรณ์” ประจ าปี 2561 

๑. นำงสำวพนำรัตน์ วสุวัฒนศรี 
- รางวัลผู้บริหารแห่งปี ๒๕๖๒ 
CEO Thailand สาขาผู้บริหาร
ด้านการส่งเสริมพัฒนาการศึกษา
และวิชาการ 
- ผู้บริหารดีเด่นในโอกาสวันครู 
ครั้งที่ ๖๔ 
๒. นำงสำวชมพูนุท  สนสกุล 
- รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  
(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 
๓. นำงวรำภรณ์  สอนอยู่กลำง 
- เหรียญเงินครูผู้สอนยอดเยี่ยม
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
(บกพร่องทางสติปัญญา) ด้าน
บริหารจัดการรางวัลทรงคุณค่า 

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๐

๑

๑

๒

๒

๓

๓

ระดับจังหวัด
ระดับภาค

ระดับชาติ

๐

๓

๐

๐
๐

๐

๐
๐

๑

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

ข้อมูลจ านวนรางวัลของสถานศึกษา ย้อนหลัง ๓ ปี 



๘ 
 

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ 
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 

- เหรียญทองชนะเลิศ ด้าน
บริหารจัดการประเภทบุคคล
(OBEC AWARDS) 
ระดับประเทศ 
๓. นำงวรำภรณ์ สอนอยู่กลำง 
- อาชาบ าบัดเด็กออทิสติกการ
จัดท าสื่อวิดิทัศน์ส าหรับส่งเสริม
การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
เพ่ือครูการศึกษาพิเศษ โครงการ
ผลิตข้อมูลและฝึกอบรมผ่าน
ระบบออนไลน์เพ่ือส่งเสริมความรู้
ให้กับครูการศึกษาพิเศษ ระยะที่ 
๒ รางวัลชมเชย 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขัน
เดินซิกแซกช่วงอายุ ๔ – ๕ ป ี
งานแข่งขันทักษะวิชาการเด็กที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขัน
การประกวดมารยาทงามอย่าง
ไทย (การกราบพระ) ช่วงอายุ 
๑๐ – ๑๒ ปี งานแข่งขันทักษะ
วิชาการเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ 
๔. นำงสำวอำรยำ  ทำนิสุทธิ์ 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันอับ
ที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันเตะลูก
บอลเข้าประตู ช่วงอายุ ๖ – ๗ ปี  
งานแข่งขันทักษะวิชาการเด็กที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของ

- รางวัลครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 
ประจ าปีพุทธศักราช 2561 
๒. นำงวรำภรณ์ สอนอยู่กลำง 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ระบายสีรูปภาพ 
บกพร่องทางสติปัญญา ๓ – ๖ ปี 
ศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ 
(ระดับประเทศ) 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
๒ กิจกรรมการแข่งขันหยิบและ
วางรูปทรงตามต าแหน่ง 
(เรียงล าดับ เรียงวี รูปทรง) อายุ 
๔ – ๖ ปี (รวมประเภทความ
พิการ) 
- ข้าราชการผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น เนื่องในวัน
มาฆบูชา “มาฆบูชาผู้น าศีลธรรม
เพชรบูรณ์” ประจ าปี 2561 
๓. นำงสำวอัจฉรำภรณ์ เศษวิ 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ประกวดมารยาทงาม
อย่างไทย (การไหว้) รวมทุก
ประเภทความพิการ อายุ ๓ – ๖ 
ปีศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ 
(ระดับประเทศ) 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
เหรียญทอง ชี้หรือบอกชื่อจาก
บัตรภาพหมวดสัตว์ ผลไม้ ของใช้
ในชีวิตประจ าวัน บกพร่องทาง
สติปัญญา อายุ ๗ – ๑๒ ปี 
ศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ 
(ระดับประเทศ) 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 

สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 
9 ประจ าปีการศึกษา 2562 
ระดับภาคเหนือ 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันชี้
หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวด
สัตว์หมวดผลไม้ หมวดของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน บุคคลพิการซ้อน
อายุ 3 – 6 ปีงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง ชนะเลิศ  
การแข่งขันวาดภาพระบายสี
บกพร่องทางการพูดและภาษา
อายุ 7 - 12 ปี งานศิลปหัตถ 
กรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 
69 
๔. ว่ำที่ร.ต.หญิงทัศวรรณ 
จันทร์ลบ 
- ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทาง
สติปัญญา) ด้านวิชาการ รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจ าปี
การศึกษา 2562 ระดับ
ภาคเหนือ 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขัน 
ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวด
สัตว์หมวดผลไม้ หมวดของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน บุคคลออทิสติก
อายุ 3 – 6 ปี งานศิลปหัตถ 
กรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 
69 
 
 



๙ 
 

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ 
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขัน
สวมและถอดเสื้อยืดคอกลมและ
กางเกงเอวยืด ช่วงอายุ ๖ – ๗ ปี 
งานแข่งขันทักษะวิชาการเด็กที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง อันดับที่ ๕ 
กิจกรรมการแข่งขันสร้างภาพ
ด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ช่วง
อายุ ๑๐ – ๑๒ ปี งานแข่งขัน
ทักษะวิชาการเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทองแดง ชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขัน
ประกวดร้องเพลง ช่วงอายุ ๑๓ 
ปี งานแข่งขันทักษะวิชาการเด็ก
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
๕. ว่ำที่ร.ต.หญิงทัศวรรณ จันทร์ลบ 
- รางวัล คนดีศรีสหกรณ์ 
ประจ าปี 2560 
๖. นำงดวงพร  สมบูรณ์ 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทองแดง ชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขัน
ประกวดร้องเพลง ช่วงอายุ ๑๐ – 
๑๒ ปี งานแข่งขันทักษะวิชาการ
เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 

๑ กิจกรรมการแข่งขันชี้หรือบอก
ชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ อายุ 
๔ – ๖ ปี รวมทุกประเภท          
ความพิการ 
๔. ว่ำที่ร.ต.หญิงทัศวรรณ 
จันทร์ลบ 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ประกวดมารยาทงาม
อย่างไทย (การไหว้) รวมทุก
ประเภทความพิการ อายุ ๓ – ๖ 
ปีศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ 
(ระดับประเทศ) 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ ๑ 
กิจกรรมการแข่งขันเดินซิกแซก 
อายุ ๔ – ๖ ปี บกพร่องทาง
สติปัญญา 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง อันดับ ๖ กิจกรรม
การแข่งขันสวมและถอดเสื้อคอ
กลมและกางเกงเอวยืด อายุ         
๔ – ๖ ปี (รวมประเภทความ
พิการ)  
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
๑ กิจกรรมการแข่งขันใส่และ
ถอดถุงเท้า อายุ ๔ – ๖ ปี       
(รวมประเภทความพิการ) 
- ข้าราชการผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น เนื่องในวัน
มาฆบูชา “มาฆบูชาผู้น าศีลธรรม
เพชรบูรณ์” ประจ าปี 2561 
๕. นำงณัฐพัชร์ สำรบุญ 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ ๑ 
กิจกรรมการแข่งขันเดินซิกแซก 

๕. นำงสำวอัจฉรำภรณ์ เศษวิ 
- ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทาง
สติปัญญา) ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS)  ครั้งที่ 9 ประจ าปี
การศึกษา 2562 ระดับ
ภาคเหนือ 
- ครูผู้สอนดีเด่น 
๖. นำงสำวกำญจนำ  ค ำทะวงค์ 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทองแดง ชนะเลิศ การ
แข่งขัน การตอบค าตอบหมวด
ประเพณีวัฒนธรรมของไทย 
บกพร่องทางการพูดและภาษา 
อายุ 7 - 12 ปีงานศิลปหัตถ 
กรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 
๖๙ 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง การแข่งขัน ชี้หรือ
บอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ 
หมวดผลไม้ หมวดของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน บกพร่องทาง
สติปัญญา อายุ 3 – 6 ปี 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติครั้งที่ ๖๙ 
๗. นำงสำวสุภำวดี อุดมศักดิ์ศรี 
- ครูผู้สอนดีเด่น 
๘. นำยปัถย์ ชัยชญำนนท์ 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการ
แข่งขันระบายสีภาพรูปภาพ 
บุคคลออทิสติกอายุ ๓ - ๖ ปี 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 



๑๐ 
 

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ 
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 

๗. นำงสำววิภำดำ คลังสิน 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันอับ
ที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันเดินซิก
แซกช่วงอายุ ๐ – ๓ ปี งาน
แข่งขันทักษะวิชาการเด็กท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
๘. นำยสมโภชน์  ค ำยัน 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมการแข่งขันนักอ่านข่าว
รุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิ
สติก ระดับชั้น ป.1 - ป.6 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี  ประเภทนักเรียนออทิ
สติก ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 กิจกรรมการประกวด
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
นักเรียนออทิสติก ระดับชั้น  
ม.1 - ม.3 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ 
ประเภทนักเรียนออทิสติก 
ระดับชั้น ป.1 - ป.6 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันวาดภาพระบายสี 
ประเภทนักเรียนออทิสติก 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
 

อายุ ๐ – ๓ ปี บกพร่องทาง
สติปัญญา 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง อันดับ ๕ กิจกรรม
การแข่งขันใส่และถอดถุงเท้า 
อายุ  ๗ – ๙ ปี (รวมประเภท
ความพิการ) 
๖. นำงสำวกำญจนำ ค ำทะวงค์ 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ แข่งขันเสียบหมุด อายุ 
๔ – ๖ ปี บกพร่องทางสติปัญญา 
๗. นำงดวงพร สมบูรณ์ 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
เหรียญทอง ประกวดร้องเพลง  
บกพร่องทางการเห็น อายุ ๗ – 
๑๒ ปีศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ 
(ระดับประเทศ) 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ ๑ 
กิจกรรมการแข่งขันประกวดร้อง
เพลง อายุ ๑๐ – ๑๒ ปี (รวมทุก
ประเภทความพิการ) 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง อันดับ ๕ กิจกรรม
การแข่งขันสวมและถอดเสื้อคอ
กลมและกางเกงเอวยืด อายุ ๑๐ 
– ๑๒ ปี (รวมประเภทความ
พิการ) 
๘. นำยพงษ์พิทักษ์ ศรีสุขค ำ 
- ครูผู้สอนดีเด่น ในโอกาสวันครู
ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปีพุทธศักราช 
๒๕๖๒   
๙. นำยเด่นนที กองพล 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ ๑ 

- ครูผู้สอนดีเด่น 
๙. นำยเด่นนที  กองพล 
-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล      
เหรียญเงินการแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน  
อายุ 7 - 12 ปี งานศิลปหัตถ 
กรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 
๖๙ 
๑๐. นำงแน่งน้อย  ศันติกุล 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญเงิน การแข่งขันร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ป.1 - ป.6  
นักเรียนบุคคลออทิสติก 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที ่๖๙ 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล                
เหรียญเงินการแข่งขันวาดภาพ
ระบายสีระดับชั้น ป.1 - 6  
บกพร่องทางสติปัญญา 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที ่๖๙ 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทองการแข่งขันเล่านิทาน
คุณธรรม ระดับชั้น ป.1 - 6 
นักเรียนบุคคลออททิสติกงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที ่๖๙ 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขัน
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น  
ป.1 - 6 นักเรียนออทิสติก 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที ่๖๙  
 



๑๑ 
 

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ 
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 

๙. นำงสำวชุติปภำ  นันตะวงศ์ 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง อันอับที่ ๖ 
กิจกรรมการแข่งขันสร้างภาพ
ด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ  
ช่วงอายุ ๑๓ ปี ขึ้นปี งานแข่งขัน
ทักษะวิชาการเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

กิจกรรมการแข่งขันเตะลูกบอล
เข้าประตู อายุ ๔ –๖ ปี บกพร่อง
ทางสติปัญญา 
๑๐. นำยสิทธิเดช ตติยก้อง
เกียรติ์ 
- ข้าราชการผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น เนื่องในวัน
มาฆบูชา “มาฆบูชาผู้น าศีลธรรม
เพชรบูรณ์” ประจ าปี 2561 
๑๑. นำยปัถย์ชัยชญำนนท์ 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
๒ กิจกรรมการแข่งขันประกวด
ร้องเพลง อายุ ๑๖ ปีขึ้นไป (รวม
ประเภทความพิการ) 
- รางวัลครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 
ประจ าปีพุทธศักราช2561 
- ข้าราชการผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น เนื่องในวัน
มาฆบูชา “มาฆบูชาผู้น าศีลธรรม
เพชรบูรณ์” ประจ าปี 2561 
๑๒. นำงสำววิภำดำ  คลังสิน 
- ข้าราชการผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น เนื่องในวัน
มาฆบูชา “มาฆบูชาผู้น าศีลธรรม
เพชรบูรณ์” ประจ าปี 2561 
๑๓. นำยเกษมสันติ์ จันทร์แสง 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง การตอบค าถาม
หมวดประเพณีวัฒนธรรมของ
ไทย บกพร่องทางสติปัญญา  
อายุ ๗ – ๑๒ ปี ศิลปหัตถกรรม 
ภาคเหนือ (ระดับประเทศ) 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน การวาดภาพด้วย

๑๑. นำงสำวสวรรยำ  คงศิลป์ 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันชี้
หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวด
สัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน บกพร่องทาง
ร่างกาย อายุ 3 - 6 ปี 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติครั้งที่ ๖๙ 
๑๒. นำงสำวนฤมล  กองตัน 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญเงิน การแข่งขันระบายสี
รูปภาพ บกพร่องทางร่างกายฯ  
อายุ 3 - 6 ปี งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๖๙ 
๑๓. นำงสำววิภำดำ  คลังสิน 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง การประกวดมารยาท
งามอย่างไทย (การไหว้) รวมทุก
ประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 
ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติครั้งที่ ๖๙ 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง การแข่งขัน      
การตอบค าถามหมวดประเพณี
วัฒนธรรมของไทย บุคคล      
ออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี      
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติครั้งที่ ๖๙ 
๑๔. นำงสำววรวลัญช์  นิลภูศร ี
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง การประกวดมารยาท
งามอย่างไทย (การไหว้) รวม     
ทุกประเภทความพิการ อายุ       
3 - 6 ปีงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๖๙ 



๑๒ 
 

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ 
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 

โปรแกรม paint ตามจินตนาการ 
บกพร่องทางสติปัญญา อายุ  
๗ – ๑๒ ปีศิลปหัตถกรรม 
ภาคเหนือ (ระดับประเทศ) 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ ๑ 
กิจกรรมการแข่งขันเสียบหมุด 
อายุ ๗ – ๙ ปี บกพร่องทาง
สติปัญญา 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ครือข่าย ๗เหรียญทอง ชนะเลิศ
อันดับ ๑ กิจกรรมการแข่งขันเตะ
ลูกบอลเข้าประตู อายุ ๑๓ – ๑๕ 
ปี บกพร่องทางร่างกาย 
๑๔. นำงสำวชุติปภำ นันตะวงค์ 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ ๑ 
กิจกรรมการแข่งขันชี้หรือบอกชื่อ
อวัยวะร่างกาย อายุ ๗ – ๙ ปี 
รวมทุกประเภทความพิการ 
๑๕. นำงสำวจิรำภำ  ชมภู 
- ข้าราชการผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น เนื่องในวัน
มาฆบูชา “มาฆบูชาผู้น าศีลธรรม
เพชรบูรณ์” ประจ าปี 2561 
๑๖. นำยสมโภชน์ ค ำยัน 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
๑ กิจกรรมการแข่งขันเตะลูก
บอลเข้าประตู อายุ ๑๐ – ๑๒ ปี 
บุคคลออทิสติก 
๑๗. นำยสถิตย์ แพรลำย 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
๒ กิจกรรมการแข่งขันร้อยลูกปัด 
อายุ ๔ – ๖ ปี บุคคลออทิสติก 

๑๕. นำงสำวจิรำภำ  ชมภู 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา  
อายุ 13 - 18 ปี งานศิลปหัตถ 
กรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 
๖๙ 
๑๖. นำงสำวชุติปภำ นันตะวงค์ 
- ครูผู้สอนดีเด่น 
๑๗. นำยสมโภชน์  ค ำยัน 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน 
การตอบค าตอบหมวดประเพณี
วัฒนธรรมของไทย บุคคลพิการ
ซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 
- ครูผู้สอนดีเด่น 
๑๘. นำยธนเดช  ศักดิ์สุวรรณ 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล  
เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขัน
วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
ตามจินตนาการ บกพร่อง
ทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ป ี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 
๑๙. นำยดนัย  สำยเนตร์ 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง การประกวดร้อง
เพลง บกพร่องทางการเห็น อายุ 
13 - 18 ปี งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๖๙ 
- ครูผู้สอนดีเด่น 
๒๐. นำยสถิตย์  แพรลำย 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทองแดง การแข่งขันวาด



๑๓ 
 

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ 
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 

- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ ๑ 
กิจกรรมการแข่งขันภาพตัดต่อ 
อายุ ๔ – ๖ ปี (รวมประเภท
ความพิการ) 
๑๘. นำงสำวอภิญญำ  ชูทอง 
- ข้าราชการผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น เนื่องในวัน
มาฆบูชา “มาฆบูชาผู้น าศีลธรรม
เพชรบูรณ์” ประจ าปี 2561 
๑๙. นำงสำวมนัสชนก สำยค ำ
ติ่ง 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
เสียบหมุด อายุ ๗ – ๙ ปี บุคคล
ออทิสติก 

ภาพระบายสี บกพร่องทาง
สติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี     
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติครั้งที่ ๖๙ 
๒๑. นำงพนิดำ  นำหนองตุม 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง ชนะเลิศ วาดภาพ
ระบายสีระดับ ป.1 - 6 นักเรียน
ออทิสติก งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง ชนะเลิศ นักอ่านข่าว
รุ่นเยาว์  ป.1 - 6 นักเรียน     
ออทิสติก งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ ๖๙ 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญเงิน นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์  
ป.1 - 6 นักเรียนออทิสติก      
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติครั้งที่ ๖๙ 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทองแดง วาดภาพระบาย
สีระดับ ป.1 -6 นักเรียน        
ออทิสติก งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๖๙ 
๒๒. นำงกฤตพร  ช่ำงทอง 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน
คุณธรรม ระดับชั้น ม. 1 - 3 
บกพร่องทางสติปัญญา งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ 
 

 



๑๔ 
 

 
 

แผนภูมิ ๖ แสดงข้อมูลจ ำนวนรำงวัลด้ำนครู ย้อนหลัง ๓ ปี 
 

ตำรำงท่ี ๗ รำงวัลด้ำนผู้เรียน ย้อนหลัง ๓ ปี 
ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
๑. เด็กชำยมงคล  กองดี 
- รางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการ
แข่งขันเตะลูกบอลเข้าประตู ช่วง
อายุ ๖ – ๗ ปี งานแข่งขันทักษะ
วิชาการเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ 
- รางวัลระดับเหรียญทอง        
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม
การแข่งขันสวมและถอดเสื้อยืด
คอกลมและกางเกงเอวยืด ช่วง
อายุ ๖ – ๗ ปี งานแข่งขันทักษะ
วิชาการเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ 
๒. เด็กหญิงภัคนันท์ เพชรสวัสดิ์ 
- รางวัลระดับเหรียญทอง รอง

๑. เด็กชำยนำวำ สุขย่น 
- รางวัลเหรียญทอง ประกวด
มารยาทงามอย่างไทย (การไหว้) 
รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 
๓ – ๖ ปีศิลปหัตถกรรม 
ภาคเหนือ (ระดับประเทศ) 
- เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ ๑ 
กิจกรรมการแข่งขันเดินซิกแซก 
อายุ ๔ – ๖ ปี บกพร่องทาง
สติปัญญา 
๒. เด็กหญิงจิรัชญำ อยู่เย็น 
- รางวัลเหรียญทอง การตอบ
ค าถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม
ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา 
อายุ ๗ – ๑๒ ปีศิลปหัตถกรรม 
ภาคเหนือ (ระดับประเทศ) 
- รางวัลเหรียญเงิน การวาดภาพ
ด้วยโปรแกรม paint ตาม

๑. เด็กชำยณภัทร  สุนทรรักษ์ 
- ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การ
แข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคล
ออทิสติกอายุ ๓– ๖ ปี  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 
- ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การ
แข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตร
ภาพหมวดสัตว์หมวดผลไม้   
หมวดของใช้ในชีวิตประจ าวัน 
บุคคลออทิสติกอายุ ๓– ๖ ปี              
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติครั้งที่ ๖๙ 
๒. เด็กหญิงนภสสร  สุนทร 
- ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง   
การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจาก
บัตรภาพหมวดสัตว์หมวดผลไม้     
หมวดของใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๕

๑๓

๓

๑๑

๒๑

๗

๑๓

๓

๒๒

๐

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

จังหวัด ภาค ประเทศ/ชาติ

ข้อมูลจ านวนรางวัลด้านครู ย้อนหลัง ๓ ปี

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒



๑๕ 
 

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการ
แข่งขันเดินซิกแซก ช่วงอายุ         
๖ – ๗ ปี งานแข่งขันทักษะ
วิชาการเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ 
๓. เด็กหญิงรัตนำวดี  หำญพละ 
- รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ
ที่ ๕ กิจกรรมการแข่งขันสร้าง
ภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 
ช่วงอายุ ๑๐ – ๑๒ ปี งาน
แข่งขันทักษะวิชาการเด็กท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของ        
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
๔. เด็กชำยอภิวัฒน์ อำจมนตรี 
- รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการ
แข่งขันประกวดร้องเพลง ช่วง
อายุ ๑๓ ปี งานแข่งขันทักษะ
วิชาการเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ 
๕. เด็กหญิงกัลยำรัตน์   
แก้วแกมทอง 
- รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการ
แข่งขันประกวดร้องเพลง ช่วง
อายุ ๑๐ – ๑๒ ปี งานแข่งขัน
ทักษะวิชาการเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
๖. เด็กหญิงกมลชนก 
ครองรำชย์ 
- รางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการ

จินตนาการ บกพร่องทาง
สติปัญญา อายุ ๗ – ๑๒ ป ี
ศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ 
(ระดับประเทศ) 
- เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ ๑ 
กิจกรรมการแข่งขันเสียบหมุด 
อายุ ๗ – ๙ ปี บกพร่องทาง
สติปัญญา 
- เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ ๑ 
กิจกรรมการแข่งขันชี้หรือบอกชื่อ
อวัยวะร่างกาย อายุ ๗ – ๙ ปี 
รวมทุกประเภทความพิการ 
๓. เด็กหญิงปทุมทิพย์  
นำมสูงเนิน 
- รางวัลเหรียญทอง ชี้หรือบอก
ชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ ผลไม้ 
ของใช้ในชีวิตประจ าวัน บกพร่อง
ทางสติปัญญา อายุ ๗ – ๑๒ ปี 
ศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ 
(ระดับประเทศ) 
- เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
๑ กิจกรรมการแข่งขันชี้หรือบอก
ชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์อายุ  
๔ – ๖ ปี รวมทุกประเภทความ
พิการ 
๔. เด็กหญิงฑิฆัมพร วรครุธ 
- รางวัลเหรียญทอง ประกวด
มารยาทงามอย่างไทย (การไหว้) 
รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 
๓ – ๖ ปีศิลปหัตถกรรม 
ภาคเหนือ (ระดับประเทศ) 
- รางวัลเหรียญทอง ระบายสี
รูปภาพ บกพร่องทางสติปัญญา 
๓ – ๖ ปีศิลปหัตถกรรม 
ภาคเหนือ (ระดับประเทศ) 

บุคคลพิการซ้อนอายุ ๓ – ๖ ปี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 
๓. เด็กชำยวีรภำพ  ม่ันพรม 
- ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การ
แข่งขัน การตอบค าตอบหมวด
ประเพณีวัฒนธรรมของไทย 
บุคคลพิการซ้อน อายุ ๗ – ๑๒ ปี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 
๔. เด็กชำยจุตินนท์  ชัยจักร 
- ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การ
แข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม 
Paint ตามจินตนาการ บกพร่อง
ทางการได้ยินอายุ ๗ – ๑๒ ปี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 
๕. เด็กชำยอภิวัฒน์  อำจมนตรี 
- เหรียญทอง การประกวดร้อง
เพลง บกพร่องทางการเห็น อายุ 
๑๓ –๑๘ ปีงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 
๖. เด็กชำยศิวะ  สิงหมนตรี 
- เหรียญทองการแข่งขันชี้หรือ
บอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ 
หมวดผลไม้ หมวดของใช้ใน
ชีวิตประจ าวันบกพร่องทาง
ร่างกายฯ อายุ ๓ – ๖ ปี       
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 
- เหรียญเงิน การแข่งขันระบายสี
รูปภาพ บกพร่องทางร่างกายฯ 
อายุ ๓ – ๖ ปีงานศิลปหัตถ 
กรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งที่ ๖๙ 



๑๖ 
 

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
แข่งขันสร้างภาพด้วยภาพฉีก ตัด 
ปะ กระดาษ ช่วงอายุ ๘ – ๙ ปี
ขึ้นไป งานแข่งขันทักษะวิชาการ
เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษที่ ๖ 
กิจกรรมการแข่งขันสร้างภาพ
ด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ช่วง
อายุ ๐ - ๓ ปี ขึ้นไป งานแข่งขัน
ทักษะวิชาการเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
๗. เด็กชำยฉันทพลอินปำน 
- รางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการ
แข่งขันเสียบหมุด  ช่วงอายุ ๖ - 
๗ ปี งานแข่งขันทักษะวิชาการ
เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
- รางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมใส่
และถอดถุงเท้า ช่วงอายุ ๖ - ๗ 
ปี งานแข่งขันทักษะวิชาการเด็ก
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
๘. เด็กหญิงธิรำรัตน์  พุ่มฟัก 
- รางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการ
แข่งขันเดินซิกแซก ช่วงอายุ ๐ - 
๓ ปี งานแข่งขันทักษะวิชาการ
เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
๙. เด็กหญิงพัชรำ สง่ำญำติ 
- รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ
ที่ ๖ กิจกรรมการแข่งขันสร้าง
ภาพด้วยภาพฉีก ตัด ปะ 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ แข่งขันเสียบหมุด อายุ 
๔ – ๖ ปี บกพร่องทางสติปัญญา 
- เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
๑ กิจกรรมการแข่งขันเสียบหมุด 
อายุ ๔ – ๖ ปี บกพร่องทาง
สติปัญญา 
๕. เด็กหญิงกันญำรัตน์  
แก้วแกมทอง 
- รางวัลเหรียญทอง ประกวดร้อง
เพลง  บกพร่องทางการเห็น อายุ 
๗ – ๑๒ ปี ศิลปหัตถกรรม  
ภาคเหนือ (ระดับประเทศ) 
- เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ ๑ 
กิจกรรมการแข่งขันประกวดร้อง
เพลง อายุ ๑๐ – ๑๒ ปี(รวมทุปก
ระเภทความพิการ) 
- เหรียญทอง อันดับ ๕ กิจกรรม
การแข่งขันสวมและถอดเสื้อคอ
กลมและกางเกงเอวยืด อายุ ๑๐ 
– ๑๒ ปี (รวมประเภทความ
พิการ) 
๖. เด็กชำยกรวิชญ์ เขำใหญ่ 
- เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
๒ กิจกรรมการแข่งขันร้อยลูกปัด 
อายุ ๔ – ๖ ปี บุคคลออทิสติก 
- เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
๒ กิจกรรมการแข่งขันหยิบและ
วางรูปทรงตามต าแหน่ง 
(เรียงล าดับ เรียงวี รูปทรง) อายุ 
๔ – ๖ ปี (รวมประเภทความ
พิการ) 
- เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ ๑ 
กิจกรรมการแข่งขันภาพตัดต่อ 
อายุ ๔ – ๖ ปี (รวมประเภท

๗. เด็กชำยบุญมี  กริฟฟิท 
- เหรียญทองการประกวด
มารยาทงามอย่างไทย (การไหว้) 
รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 
๓ – ๖ ปี งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 
๘. เด็กหญิงอิงฟ้ำ  พรมเพชร 
- เหรียญทองการประกวด
มารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) 
รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 
๓ – ๖ ปีงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 
๙. เด็กชำยวรเมธ สุวรรณรัตน์ 
- เหรียญทองการแข่งขันตอบ
ค าถามหมวดธงชาติอาเซียน
บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ  
๑๓ – ๑๘ ปี งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 
๑๐. เด็กหญิงชุติกำญจน์ ขันตี 
- ระดับเหรียญทองการแข่งขันชี้
หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวด
สัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน บกพร่องทาง
สติปัญญา อายุ ๓ – ๖ ปีงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ ๖๙ 
๑๑. เด็กชำยอภิวัฒน์  จินดำมัง 
- เหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน 
อายุ ๗ – ๑๒ ปี งานศิลปหัตถ 
กรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่
๖๙ 
๑๒. เด็กหญิงปำริชำติ  ทั่งพรม 
- เหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา 



๑๗ 
 

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
กระดาษ ช่วงอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป 
งานแข่งขันทักษะวิชาการเด็กที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
๑๐. เด็กหญิงนรมน  พุ่มฟัก 
- รางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการ
แข่งขันสร้างภาพด้วยภาพฉีก ตัด 
ปะ กระดาษ ช่วงอายุ ๘ – ๙ ปี
ขึ้นไป งานแข่งขันทักษะวิชาการ
เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ความพิการ) 
๗. เด็กชำยอำชวิน คงเมือง 
- เหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันเสียบหมุด อายุ ๗ – ๙ ปี 
บุคคลออทิสติก 
- เหรียญทอง อันดับ ๕ กิจกรรม
การแข่งขันใส่และถอดถุงเท้า 
อายุ  ๗ – ๙ ปี (รวมประเภท
ความพิการ) 
๘. นำยณัฐวุฒิ จันทร์เกิด 
- เหรียญทองแดง ชนะเลิศอันดับ 
๑ กิจกรรมการแข่งขันโยนโบลิ่ง 
อายุ ๑๖ ปีขึ้นไป บกพร่องทาง
สติปัญญา 
- เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ ๑
กิจกรรมการแข่งขันเตะลูกบอล
เข้าประตู อายุ ๑๖ ปีขึ้นไป 
บกพร่องทางสติปัญญา 
๙. เด็กชำยสรพงษ์ หงส์รัส 
- เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ ๑ 
กิจกรรมการแข่งขันเตะลูกบอล
เข้าประตู อายุ ๔ – ๖ ปี 
บกพร่องทางสติปัญญา 
๑๐. เด็กชำยนภดล วะทำ 
- เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ ๑ 
กิจกรรมการแข่งขันเตะลูกบอล
เข้าประตู อายุ ๑๓ – ๑๕ ปี 
บกพร่องทางร่างกาย 
๑๑. เด็กชำยพูนทรัพย์ มะโน
น้อม 
- เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
๑ กิจกรรมการแข่งขันเตะลูก
บอลเข้าประตู อายุ ๑๐ – ๑๒ ปี 
บุคคลออทิสติก 
 

อายุ ๑๓ – ๑๘ ปี งานศิลปหัตถ 
กรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่
๖๙ 
๑๓. เด็กชำยฐิตินันท์  ค้อศุภ
ฤกษ์สกุล 
- เหรียญทองแดง ชนะเลิศ         
การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
บกพร่องทางการพูดและภาษา 
 อายุ ๗ –๑๒ ปี                   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 
- เหรียญทองแดง รางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขัน การตอบค าตอบ
หมวดประเพณีวัฒนธรรมของ
ไทย บกพร่องทางการพูดและ
ภาษา อายุ ๗ – ๑๒ ปี           
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 
๑๔. เด็กชำยรัตน์ชำนนท์  
สมำนพงษ์ 
- เหรียญทองแดง การแข่งขัน
ตอบค าถามหมวดประเพณี
วัฒนธรรมของไทย บุคคลออทิ
สติกอายุ ๗ – ๑๒ ปี                      
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติครั้งที่๖๙ 
๑๕. เด็กชำยทินภัทร  ศิริ 
- เหรียญทองแดงการแข่งขันวาด
ภาพระบายสี บกพร่องทาง
สติปัญญา อายุ ๗ – ๑๒ ป ี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 
 



๑๘ 
 

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
๑๒. เด็กหญิงนภสร สุนทร 
- เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ ๑ 
กิจกรรมการแข่งขันเดินซิกแซก
อายุ ๐ – ๓ ปี บกพร่องทาง
สติปัญญา 
๑๓. นำยอภิวัฒน์ อำจมนตรี 
- เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ ๑ 
กิจกรรมการแข่งขันประกวด 
ร้องเพลง อายุ ๑๓ – ๑๕ ปี        
(รวมประเภทความพิการ) 
๑๔. นำยนพพล พรมชำวนำ 
- เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
๒ กิจกรรมการแข่งขันประกวด
ร้องเพลง อายุ ๑๖ ปีขึ้นไป     
(รวมประเภทความพิการ) 
๑๕. เด็กชำยมงคล กองกี 
- เหรียญทอง อันดับ ๖ กิจกรรม
การแข่งขันสวมและถอดเสื้อคอ
กลมและกางเกงเอวยืด อายุ     
๔ – ๖ ปี (รวมประเภทความ
พิการ)  
- เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
๑ กิจกรรมการแข่งขันใส่และ
ถอดถุงเท้า อายุ ๔ – ๖ ปี       
(รวมประเภทความพิการ) 
 

 



๑๙ 
 

 
 

แผนภูมิ ๗ แสดงข้อมูลจ ำนวนรำงวัลด้ำนผู้เรียน ย้อนหลัง ๓ ปี 
 

ตำรำงท่ี ๘ ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ย้อนหลัง ๓ ปี 
มำตรฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

มาตรฐานที่ ๑ ๔ (ดีเยี่ยม) ๕ (ยอดเยี่ยม) ๕ (ยอดเยี่ยม) 
มาตรฐานที่ ๒ ๔ (ดีเยี่ยม) ๔ (ดีเลิศ) ๔ (ดีเลิศ) 
มาตรฐานที่ ๓ ๔ (ดีเยี่ยม) ๔ (ดีเลิศ) ๔ (ดีเลิศ) 
มาตรฐานที่ ๔ ๓.๙๖ (ดีเยี่ยม) - - 

หมำยเหตุ 
- ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มี ๔ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มาตรฐานที่ ๔ การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การจดัการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
- ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ มี ๓ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๐

๑๒

๐๐

๒๒

๗

๐ ๐

๑๘

๐

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

จังหวัด ภาค ประเทศ/ชาติ

ข้อมูลจ านวนรางวัลด้านผู้เรียน ย้อนหลัง ๓ ปี

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒



๒๐ 

 

 
 

แผนภูมิ ๘ แสดงผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ย้อนหลัง ๓ ปี 
 
 

 

 

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๐

๑

๒

๓

๔

๕

มาตรฐานที่ ๑
มาตรฐานที่ ๒

มาตรฐานที่ ๓
มาตรฐานที่ ๔

๔ ๔ ๔ ๓.๙๖

๕

๔ ๔

๕

๔ ๔

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ย้อนหลัง ๓ ปี 
 



 

ส่วนที่ ๒ 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

มาตรฐานการศึกษา ผลการประเมิน  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

ภาพรวม ดีเลิศ 
 
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 

กำรด ำเนินงำน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการให้บริการผู้เรียนมีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษ ตามขั้นตอนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  (Early Intervention : EI)                
7 ขัน้ตอน ได้แก่ 

1) การเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กพิการ ด้วยการสังเกต การสอบถาม การสัมภาษณ์  การซัก
ประวัติ ทางสังคม มิติการเยี่ยมบ้าน ฯลฯ   

2) การคัดกรองประเภทความพิการ เป็นการคัดกรองโดยใช้แบบคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ และแบบประเมินอ่ืน ๆ ของนักวิชาการ ซึ่งเครื่องมือแต่ละ
ชนิดจะก าหนดประเด็นการตรวจสอบ และเครื่องมือที่ครู นักวิชาชีพ ต้องปฏิบัติพร้อมทั้งประมวลผล
การคัดกรอง นอกจากานี้ จะต้องศึกษาเอกสารอ่ืนที่ได้รับมาจากการวินิจฉัยของนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
เช่น แพทย์ นักจิตวิทยาคลินิก เป็นต้น เพ่ือเป็นการยืนยันผลการคัดกรอง ในกรณีผลการคัดกรองมีข้อ
สงสัยและต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม จากหน่วยงานหรือนักวิชาชีพอ่ืน จะต้องมีการส่งต่อ เพ่ือให้ได้รับการ
วินิจฉัยอย่างละเอียดเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
  3) การประเมินความสามารถพ้ืนฐาน 7 ทักษะ ตามหลักสูตร การให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (Early Intervention : EI) เพ่ือเป็นการประเมินให้ทราบถึงพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กเพ่ือ
ค้นหาจุดเด่น จุดด้อย  โดยเปรียบเทียบกับพัฒนาการตามวัยของเด็กทั่วไปซึ่งจะเป็นข้อมูลในการวาง
แผนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มให้สอดคล้องกับความต้องการจะเป็นพิเศษและพัฒนาการ
ของเด็กแต่ละคน  ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา รวมไปถึงกระบวนการส่งต่อ
ภายในเพื่อให้นักเรียนได้รับบริการที่เหมาะสม 

 4) การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individual Education Program : IEP)  
หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ( Individual Family Services Plan : IFSP) ให้
เหมาะสมกับสภาพของแต่ละบุคคลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยได้ก าหนดองค์ประกอบของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ให้ผู้เกี่ยวข้องได้
น าไปใช้วางแผนในการจัดบริการตามองค์ประกอบ ซึ่งประกอบไปด้วย   

 



๒๒ 

 

     4.1)  ข้อมูลทั่วไป   
      4.2) ข้อมูลทางด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพ   
      4.3) ข้อมูลด้านการศึกษา   
      4.4) ข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็น   
      4.5) การก าหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ

       4.6) ความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา   

      4.7) คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
      4.8) ความเห็นของบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือผู้เรียน การจัดท าแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคลต้องมีความละเอียด รอบคอบ ซึ่งผู้ เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ   

5) การให้บริการด้วยกิจกรรมที่เหมาะสม โดยการก าหนดเป้าหมายและจุดประสงค์ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแล้วเด็กที่ มีความต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละบุคคลจะได้รับ                   
การจัดการเรียนการสอนและบริการอ่ืนๆ ตามที่ก าหนด โดยครูและนักวิชาชีพจะจัดกิจกรรมที่
ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้ ส าหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้จัดตามความต้องการจ าเป็นของเด็กที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ และบริบทของศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่งในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม              
ควรค านึงถึงอายุจริงของเด็กพิเศษ สภาพแวดล้อมของครอบครัว ชุมชน และเป้าหมายของช่วง
เชื่อมต่อที่ศูนย์การศึกษาพิเศษและพ่อแม่ได้ร่วมกันก าหนดตามหลักสูตร ได้แก่ ทักษะกล้ามเนื้อ            
มัดใหญ่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน ทักษะการรับรู้และ              
การแสดงออกทางภาษา ทักษะทางสังคม ทักษะทางสติปัญญาและเตรียมความพร้อมทางวิชาการและ
ทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการ 

6) การประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการจัดการเรียนการสอนหรือให้บริการ ต้องมี           
การประเมินผลการจัดกิจกรรมก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยการสังเกต สัมภาษณ์ ผู้ที่
เกี่ยวข้อง บันทึกพัฒนาการทุกครั้งที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการทบทวนแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล สรุปรายงานให้ผู้ปกครองรับทราบปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  

7) การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการส่งต่อ โดยให้ความช่วยเหลือ แนะน าครู นักวิชาชีพ 
ในการจัดการเรียนการสอนและให้บริการ เพ่ือให้เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนา
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่วนการก ากับติดตาม เป็นการตรวจสอบการจัดบริการให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เช่น การจัดโปรแกรม การได้รับและใช้ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่นๆ เป็นต้น 

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
เพชรบูรณ์ ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2561 ประกอบด้วย 
3 ส่วน คือ กลุ่มทักษะพ้ืนฐาน (0-6 ปี) กลุ่มทักษะการด ารงชีวิต (7 ปีขึ้นไป) และกลุ่มทักษะจ าเป็น
เฉพาะความพิการ หรือทักษะจ าเป็นอื่น ๆรวมถึงมีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการตามศักยภาพของ
ผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ด้วยกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ได้แก่ กิจกรรมอาชาบ าบัด กิจกรรมธาราบ าบัด 
กิจกรรมกายภาพบ าบัด กิจกรรมดนตรี กิจกรรมบ่อบอล กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมศิลปะ 



๒๓ 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
ไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2561 ไว้ 11 ประการ ดังนี้ 

1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
2. กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และกล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรงและใช้ได้อย่างประสานสัมพันธ์กัน  
3. ร่าเริง แจ่มใส มีความสุขและมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน  
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
5. ช่วยเหลือตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
6. สนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว  
7. เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
8. สื่อสารด้วยภาษาหรือวิธีการอ่ืนได้ 
9. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เต็มตามศักยภาพ 
10. มีความสามารถในการด ารงชีวิตประจ าวันได้เต็มตามศักยภาพ   
11. มีความภูมิใจในท้องถิ่น และ ความเป็นไทย  
จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นตามศักยภาพของแต่ละ

บุคคล โดยผู้เรียนการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม
ประกอบด้วยกิจกรรมพิธีไหว้ครู กิจกรรมวันสุนทรภู่/กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรม                  
วันอาสาฬหบูชา/กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา                      
ลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร กิจกรรมวันอาเซียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันคล้ายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรกิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันปีใหม่/กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมวันมาฆบูชา และกิจกรรม
วันสงกรานต์ 

 

รำยกำร 
เป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ 

จ ำนวน 
ผู้เรียนที่

ผ่ำน 
(คน) 

ร้อยละที่
ผ่ำน 

ควำมหมำย 

1.1 ผลกำรพัฒนำผู้เรียน 
      1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคลที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ 
ทักษะตามที่ระบุไว้ ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  

97.78 289 99.31 ยอดเยี่ยม 

      2) ผู้เรียนความพร้อมสามารถเข้าสู่ช่วง
เชื่อมต่อหรือการส่งต่อ เข้าสู่การศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น การประกอบอาชีพ หรือการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 
 

๑๕ ๖ ๔๐ ปรับปรุง 



๒๔ 

 

รำยกำร 
เป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ 

จ ำนวน 
ผู้เรียนที่

ผ่ำน 
(คน) 

ร้อยละที่
ผ่ำน 

ควำมหมำย 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร สถานศึกษา 

99.07 289 100 ยอดเยี่ยม 

     2) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นไทยและ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล  

99.00 289 100 ยอดเยี่ยม 

 
ผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน : ระดับ  ยอดเยี่ยม หมำยถึง 
  ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ                         
ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัวสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด มีความพร้อมสามารถเข้าสู่ช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อ 
เข้าสู่การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น การประกอบอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคม 
 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด โดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดผู้เรี ยนแสดงออกถึง
ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้ง           
ภูมิปัญญาไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลสูงกว่าเป้าหมายที่ สถานศึกษาก าหนด 
 
จุดเด่น 

ไม่มี  
 

จุดควรพัฒนำ 
 1. ควรมีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  

2. ควรมีการตั้งเป้าหมาย สามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ หรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคม ได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลให้ชัดเจนใน
แต่ละปีการศึกษา 

 
หลักฐำนอ้ำงอิง 
 ๑. ผลการพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
   ๒. สารสนเทศผลการพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
 ๓. คู่มือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

 
 



๒๕ 

 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
 กำรด ำเนินงำน 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ น าระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้ใน           
การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการบริหารจัดการ และคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษา ที่มาจากการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ สพฐ. บริบทการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษา
พิเศษ โดยกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง และบุคลากรมีส่วนร่วม ก าหนดค่าเป้าหมายที่
เหมาะสมกับภาพของผู้เรียนและบริบทของการจัดการศึกษา 
 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ได้วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทศาสตร์ สพฐ. กลยุทธ์ จุดเน้นของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษตามกฎหมายก าหนด น ามาก าหนดวิสัยทัศน์ และความมุ่งหวัง
ไว้ว่า “องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนได้ตามศักยภาพ มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เอื้อต่อการ
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ” ก าหนดพันธกิจ ซึ่งเป็นภาระงานที่จะต้องปฏิบัติให้บรรลุวิสัยทัศน์และ
กลยุทธ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ บรรลุกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของ
สถานศึกษามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่มาจากการวิเคราะห์
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์ก าหนดงาน/โครงการตามกลยุทธ์และเป้าหมาย มีการ
อนุมัติแผนปฏิบัติการ การบริหารแผนการปฏิบัติการ และการรายงานผลการด าเนินงาน โดย              
ปีการศึกษา 2562 กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป บรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ ส่วนกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ ไม่ได้จัดท ารายงานผลเนื่องจากไม่มี
โครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ส่วนความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการในภาพรวมอยู่ใน 
ระดับมาก 
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วิชาการ ทั่วไป บุคคล แผนฯ

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์

ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2562

กลุ่มบริหำรงำน โครงกำร 

วิชาการ 8 

ทั่วไป 4 

บุคคล 1 

แผนฯ 0 

แผนภูมิ ๙ แสดงผลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

 



๒๖ 

 

 
 

แผนภูมิ ๑๐ แสดงข้อมูลระดับควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำรงำน ปีกำรศึกษำ 
2562 
 มีระบบการติดตามตรวจสอบ โดยการนิเทศการสอนจัดการเรียนการสอน ครูจะได้รับ             
การนิเทศการสอนในชั้นเรียนทุกคนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ส าหรับการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ มีรายงานผลการด าเนินงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง และเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานมีการ
สรุปรายงาน พบว่าทั้ง 4 กลุ่มบริหารงาน มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้  
 พัฒนางานวิชาการที่คลอบคลุมทุกประเภทความพิการตามหลักสูตรสถานศึกษา                 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ฉบับ
ปรับปรุง) พุทธศักราช 2561 ส าหรับผู้เรียนที่มีอายุแรกเกิด ถึง 6 ปี และส าหรับผู้เรียนที่มีอายุ 7 ปี
ขึ้นไป อีกทั้งได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ และโครงการส่งเสริม สนับสนุนให้คนพิการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ส่งผลให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับ
รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว ประจ าปีการศึกษา 2562 และผู้เรียนได้รับรางวัลงาน
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ (ภาคเหนือ) จ านวน 18 
รางวัล.ได้แก่.ระดับเหรียญทอง 11 รางวัล ระดับเหรียญเงิน 3 รางวัล และระดับเหรียญทองแดง 4 
รางวัล 
 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการด้วยการจัด
อบรมโครงการพัฒนาผู้ดูแลคนพิการ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องด้านวิชาการ กิจกรรมการผลิตสื่อ 
ประชุม อบรม สัมมนา การศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง การศึกษาดูงานสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างในการ
จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ส่งผลให้ครูและบุคลากรได้รับรางวัล .ระดับภาค 3.รางวัล.และรางวัล
ระดับจังหวัด 8 รางวัล สร้างขวัญและก าลังใจโดยจัดสวัสดิการและกิจกรรมร่วมยินดีร่วมแสดงความ
เสียใจกับบุคลากรส่งผลให้บุคลากรมีความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
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 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ            
มีการปรับปรุง พัฒนาอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ภายใน 
จัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบสภาพแวดล้อมให้สะอาด และปลอดภัยต่อผู้เรียนที่มา
รับบริการ จัดให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องกระตุ้นประสาท
สัมผัสบ่อบอล สนามอาชาบ าบัด สระธาราบ าบัด สนามพ้ืนผิวสัมผัส ห้อง Sensory Room ลานสมาธิ 
สนามเด็กเล่น ห้อง E-Classroom และมีระบบรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา มีการจัดให้ครูและ
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษา มีการจัดอบรมให้ความรู้ และฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการบริหาร
จัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา 
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บุคลากรใช้ปฏิบัติงาน มีระบบโปรแกรมสารสนเทศการศึกษา
พิเศษ (SET) ระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือการติดต่อสื่อสาร เพ่ือใช้ในการประสานงานกับผู้ปกครอง และ   
กลุ่มผู้รับบริการ รวดเร็วยิ่งขึ้น มีการใช้ระบบกลุ่ม Line, Face book, เว็บไซด์ เพ่ือติดต่อสื่อสาร และ
รายงานผลการให้บริการอีกทั้งจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านคอมพิวเตอร์, ห้อง E-Classroom, Sensory Room, ห้องคอมพิวเตอร์ เพ่ือพัฒนา           
การเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ และประเภทความพิการส่งผลให้ครูได้รับรางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ระดับภาคเหนือ (OBEC AWARDS) 
 
ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับ : ดีเลิศ หมำยถึง 
 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาลแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ               
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา การด าเนินงานพัฒนางานวิชาการ ที่ครอบคลุมทุกประเภทความพิการตาม
หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ มีการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
การด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ พร้อมกับการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน 
 
จุดเด่น 
 ไม่มี 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 

๑. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นระบบและเสริมสร้างความเข้าใจให้
บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

  ๒. ควรจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบและสามารถเข้าถึงได้ง่าย 



๒๘ 

 

๓. ควรปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้มีความ  
สอดคล้อง เชื่อมโยงกัน  

๔. ควรสนับสนุน ส่งเสริมครูให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
๕. ควรพัฒนาระบบนิเทศ ก ากับติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นระบบทั่วถึง 

 
หลักฐำนอ้ำงอิง 

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2564) 
๒. แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 
๓. สารสนเทศปีการศึกษา 2562 
๔. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 4 กลุ่มงาน 
๕. คู่มือการปฏิบัติงาน 4 กลุ่มงาน 
๖. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
๗. แบบสรุปข้อมูลการพัฒนาครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ปีการศึกษา 2562 
๘. แบบสรุปรางวัลของครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์                     

ปีการศึกษา 2562 
๙. แบบสรุปรางวัลของผู้เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์                  

ปีการศึกษา 2562 
๑๐. แบบสรุปการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์  

ปีการศึกษา 2562 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 การด าเนินงาน 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรด้านกระบวน
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และการปฏิบัติ
จริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ น าผล
มาพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุง             
การจัดการเรียนรู้โดยด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนรายบุคคลโดยการมีส่วนร่วมของผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
ครูผู้รับผิดชอบ ครูการศึกษาพิเศษ และนักกายภาพบ าบัด มีการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนตามช่วงอายุ ร่วมประชุมเพ่ือวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลรวมถึงการก าหนดเทคโนโลยี 
สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา โดยจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual Education Program : IEP) ส าหรับผู้เรียน ที่รับบริการแบบไป-
กลับ หน่วยบริการ และศูนย์การเรียนส าหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาล จ านวน ๑๓๑ คน และแผน
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individual Family Services Program : IFSP) ส าหรับผู้เรียน



๒๙ 

 

ที่มีสภาพความพิการที่รุนแรงที่รับบริการตามบ้าน จ านวน ๑๕๘ คน รวมทั้งหมด ๒๘๙ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนทั้งหมด  

มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่น ามาใช้มากที่สุด คือ การสาธิต การท าลอง การอธิบาย และการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่วนรูปแบบ 
เทคนิค วิธีการสอนที่น ามาใช้น้อยที่สุด คือ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีตัวอย่าง การสืบค้นความรู้ 
และการแก้ไขสถานการณ์ โดยแต่ละเทคนิคและวิธีการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๒. ครูผลิตสื่อการเรียนการสอน จ านวน ๑๙๘ ชิ้น ประกอบด้วย ผลิตสื่อทักษะทางสติปัญญา
หรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการและทักษะวิชาการเพ่ือการด ารงชีวิต จ านวน ๑๐๘ ชิ้น ทักษะ
กล้ามเนื้อมัดเล็ก จ านวน ๒๔ ชิ้น ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันและทักษะการด ารงชีวิต
ประจ าวัน จ านวน ๒๔ ชิ้น ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา จ านวน ๑๖ ชิ้น ทักษะกล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ จ านวน ๖ ชิ้น ทักษะทางสังคมและทักษะส่วนบุคคลและสังคม จ านวน ๖ ชิ้น ทักษะการ
ท างานและอาชีพ จ านวน ๕ ชิ้น และทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการ จ านวน ๓ ชิ้น ซึ่งการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนมีความครอบคลุมทุกกลุ่มทักษะสอดคล้องกับแผนการสอนเฉพาะบุคคล ( Individual 
Implementation Plan : IIP) และแผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน (Family and Community 
Service Plan : FCSP) มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์
จริง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายใน ได้แก่ ห้องสมุดห้องกระตุ้นประสาทสัมผัสบ่อบอล ห้อง
คอมพิวเตอร์ สนามอาชาบ าบัด สระธาราบ าบัด สนามพ้ืนผิวสัมผัส ห้อง Sensory Room ลานสมาธิ 
สนามเด็กเล่น และห้อง E-Classroom แหล่งเรียนรู้ภายนอก ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ (หนองนารี) 
อุทยานเพชรบุระ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ วัดธรรมญาณ วัดพระพุทธชินราช และสวนสัตว์เขาค้อ  

๓. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยการจัดการเรียนการสอนแยกตามประเภทความพิการ 
ได้แก่ ห้องเตรียมความพร้อมออทิสติกแรกรับ ห้องเตรียมความพร้อมออทิสติก ห้องเตรียมความพร้อม
ทางสติปัญญา ห้องกายภาพ ๑ ห้องกายภาพ ๒ และห้องเตรียมความพร้อมสู่ชุมชน นอกจากนี้ยังมีการ
ให้บริการผู้เรียนที่หน่วยบริการ จ านวน ๙ หน่วย ได้แก่ หน่วยบริการเมืองเพชรบูรณ์ (ท่าพล) หน่วย
บริการหล่มเก่า หน่วยบริการหล่มสัก หน่วยบริการเขาค้อ หน่วยบริการวังโป่ง หน่วยบริการหนองไผ่ 
หน่วยบริการบึงสามพัน หน่วยบริการวิเชียรบุรี และหน่วยบริการศรีเทพ มีการจัดห้องเรียนและหน่วย
บริการที่ เหมาะสม เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้น
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ครูรักเด็ก เด็กรักครู และมีการจัดเก็บผลงานนักเรียน แฟ้มสะสมผลงานอย่างเป็น
ระบบ 

๔. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ           
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมีการประเมินความสามารถพ้ืนฐานก่อนการพัฒนา ระหว่างการพัฒนา 
และหลังการพัฒนา มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความสามารถพ้ืนฐาน 
แบบสังเกต แบบทดสอบ แบบบันทึกผลการเรียนรู้ และแบบประเมินผลการปฏิบัติจริง  

๕. ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาที่พบในกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอน น าปัญหาที่พบมาร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง แก้ไข กิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ดีขึ้นร่วมกัน โดยใช้กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) เฉลี่ยคนละ ๑๙ ครั้ง/ปี คนละ ๔๒ ชั่วโมง/ปี มีการใช้กระบวนการวิจัย



๓๐ 

 

ในชั้นเรียนมาการแก้ไขปัญหา   และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนรายบุคคล โดยก าหนดให้ครูน า
ปัญหาจากการจัดการเรียนการสอนมาจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน คนละ ๑ เรื่อง ซึ่งเป็นการวิจัยที่
เกี่ยวกับนักเรียนออทิสติกมากที่สุด จ านวน ๑๕ เรื่อง และน้อยที่สุด คือ นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็น นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และนักเรียนที่มีความพกพร่องทางการพูดและ
ภาษา จ านวนประเภทละ ๑ เรื่อง  

 

   

แผนภูมิ ๑๑ การสรุปผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 จากแผนภูมิการสรุปผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดย               
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนจากคณะกรรมการนิเทศ สรุปภาพรวมร้อยละ ๕๓.๘๙ เมื่อพิจารณา
รายประเด็น เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ ๕๔.๘๗ ครูมีการบริหารจัดการผู้เรียนเชิงบวก 
ร้อยละ ๕๔.๕๖ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๕๔.๐๐ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้              
ร้อยละ ๕๓.๕ และครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ร้อยละ ๕๒.๕๔ 
 
ผลการด าเนินงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ : ระดับ ดี 
ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หมายถึง 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรของสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ โดยผู้เรียนได้รับการฝึก
ให้มีทักษะและการแสดงความคิดเห็นตามศักยภาพและประเภทความพิการ 
 ครูใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ครมูีการบริหารจัดการผู้เรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
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54
55

๕๔.๘๗

๕๓.๕๐

๕๔.๕๖

๕๒.๕๔

๕๔.๐๐

แผนภูมิการสรุปผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ



๓๑ 

 

ครมูีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจนโดย
ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้และให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ปกครองเพ่ือน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้         

ครมูีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
 

จุดเด่น 
 ไม่มี 
 
จุดควรพัฒนา 
 ควรมีการพัฒนาครูเพื่อให้จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในเรื่องต่อไปนี้ 
 ๑. การตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนให้เป็นระบบ 
 ๒. การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนรู้  
 ๓. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับ  
 ๔. การจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๕. การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดประสบการณ์จริง 
 ๖. การใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและน าผลมาพัฒนา
นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 
หลักฐานอ้างอิง 
 ๑. แบบสรุปการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) และแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) ของครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๒. แบบสรุปข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แผนการสอนเฉพาะบุคคล ( IIP) 
และแผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน (FCSP) ของครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๓. แบบสรุปรูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๔. แบบสรุปการผลิตสื่อ นวัตกรรม ของครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๕. แบบสรุปการนิเทศการสอน ของครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๖. แบบสรุปเครื่องมือการวัดและประเมินผล ของครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๗. แบบสรุปการพัฒนาครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 



๓๒ 

 

 ๘. แบบสรุปงานวิจัยในชั้นเรียน ของครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๙. แบบสรุปการนิเทศมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ ๓   
สรุปผล และแนวทำงกำรพัฒนำ 

 
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการบริหารจัดการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
เพชรบูรณ์ ให้สูงขึ้นจึงได้ร่วมกันก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษาศึกษา  2563 
ดังต่อไปนี้ 

 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 ๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและผู้ปกครองร่วมกันวางแผนการเปลี่ยนผ่านครอบคลุมนักเรียน
ทุกคน 

๒. ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพนักเรียนให้ครอบคลุม ชัดเจน 
สอดคล้องและเป็นระบบ  

3. ปรับปรุงการก าหนดค่าเป้าหมายความสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ หรือการส่งต่อให้
ชัดเจน เหมาะสม 
 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
 ๑. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นระบบและเสริมสร้างความเข้าใจให้
บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 
  ๒. ควรจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบและสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 ๓. ควรปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้มีความ
สอดคล้อง เชื่อมโยงกัน  
  ๔. ควรพัฒนาระบบนิเทศ ก ากับติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นระบบทั่วถึง 

 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

 ควรมีการพัฒนาครูเพื่อให้จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ 
๑. การตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนให้เป็นระบบ 
๒. การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนรู้  
๓. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับ  
๔. การจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๕. การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียน

เกิดประสบการณ์จริง 
๖. การใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและน าผลมาพัฒนา

นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
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ภำคผนวก 
 

๑. ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การก าหนดมาตรฐานระดับ
ขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

๒. ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา        ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๓. ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ปีการศึกษา 2562  
 

  อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 34/2546 
เรื่อง การบริหารราชการศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 
2546 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
เพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
  1. นางจินดา อุ่นทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ       ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวพนารัตน์  วสุวัฒนศรี ผู้อ านวยการ       รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวชมพูนุท  สนสกุล รองผู้อ านวยการ       กรรมการ 
  4. นางสาวอัจฉราภรณ์  เศษวิ ครู        กรรมการ 
  5. นางสาวฤทัยรัตน์  โตไพร ครู        กรรมการ 
  6. นางวราภรณ์  สอนอยู่กลาง ครู        กรรมการและเลขานุการ 
  7. นายสมโภชน์  ค ายัน  ครูผู้สอน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 

     
   

(นางสาวพนารัตน์  วสุวัฒนศรี) 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 


