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ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 
เรื่อง พิจารณาเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 
………………………………………… 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ให้ความเห็นชอบ เสนอแนะ
และให้ค าปรึกษาในการจัดท านโยบายแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการศึกษาและติดตามดู แลมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดล าพูน ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๓ ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
                                                    
 

 
 

                                                                  (นายถวัลย์  หลวงโย) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                                                 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 
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ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR)  เป็นเอกสารที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน สรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สะท้อนผล การพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ การวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและ               
ระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษา             
ในรอบปีที่ผ่านมา ให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกต่อไป 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน จึงจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษาที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือเป็นสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาน าไป        
ใช้พัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน 
และมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน ปีการศึกษา 2563 หวังว่ารายงานฉบับนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา บรรลุตามเป้าหมายและคุณภาพการศึกษาต่อไป  
 

 

 
          (นางเสมอจิต  ชูหอยทอง) 

          ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 
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สารบัญ 

เรื่อง              หน้า 

ค าน า                ก 
สารบัญ                        ข  
สารบัญตาราง              ง 
สารบัญแผนภูมิ              จ 
สารบัญรูปภาพ              ฉ 
บทสรุปของผู้บริหาร             1 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา         

1. ข้อมูลทั่วไป            6  
2. ข้อมูลผู้บริหาร            10 
3. ข้อมูลการบริหาร            11 
4. ข้อมูลบุคลากร            12 
5. ข้อมูลผู้เรียนปีการศึกษา 2563          13 
6. อัตราส่วนของครูต่อจ านวนผู้เรียน          14 
7. ข้อมูลผู้เรียนเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อ        14 
8. ข้อมูลผู้เรียนที่ได้รับคูปองสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ  

บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา         15 
9. ข้อมูลอาคารสถานที่           ๑6 
10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา          18 
11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา         19 
12. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR       20  

ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
       

ส่วนที่ ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา       
1. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน          ๒5 
2. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ        ๓2 
3. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      3๘ 
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สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง              หน้า 

ภาคผนวก 
- ภาคผนวกที่ 1              

- ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดลาพูน 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมาย 
ตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563        4๓ 
- ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดลาพูน 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดลาพูน ปีการศึกษา 2563     48 

 
              -  ภาคผนวกที่ 2  

    -    ผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดศึกษา  
    ปีการศึกษา 2563          51 
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สารบัญตาราง  

     หน้า 

ตารางที่ 1   แสดงจ านวนครูและบุคลากร            12 
ตารางที่ 2   แสดงจ านวนผู้เรียน             13 
ตารางที่ 3   แสดงจ านวนผู้เรียนเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อ        14 
ตารางที่ 4   แสดงจ านวนผู้เรียนที่ได้รับคูปองสิ่งอ านวยความสะดวก  
     สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา          15 
ตารางที่ 5   แสดงข้อมูลอาคาร/สิ่งก่อสร้างของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน       16
ตารางที่ 6   แสดงข้อมูลผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา           18 
ตารางที่ 7   แสดงข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 256๑ – 256๓        19 
ตารางที่ 8   แสดงข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอก (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔)     20 
ตารางที่ 9   แสดงผลการพัฒนาของเด็กพิเศษตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

      หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว                    26 
ตารางที่ 10 แสดงผลพัฒนาตามทักษะการเรียนรู้และระดับคุณภาพของผู้เรียน  

     (จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 159 คน)                      27 
ตารางที่ 11 แสดงผลการประเมินตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน                                    30 
ตารางที่ 12 แสดงผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดศึกษา  
                ปีการศึกษา 2563               51 
ตารางที่ 13  แสดงการเข้าร่วมอบบรมพัฒนาตนของข้าราชการ 
                 ตามท่ี ก.ค.ศ ก าหนด ปีการศึกษา 2563             55 
ตารางที่ 14 แสดงสรุปการจัดกลุ่มการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)  

      ปีการศึกษา ๒๕๖๓               56 
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สารบัญแผนภูมิ 

       หน้า 

แผนภูมทิี่ 1   แสดงจ านวนครูและบุคลากร            12 
แผนภูมทิี่ 2   แสดงจ านวนผู้เรียน             13 
แผนภูมทิี่ 3   แสดงจ านวนผู้เรียนเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อ        15 
แผนภูมทิี่ 4   แสดงจ านวนผู้เรียนที่ได้รับคูปองสิ่งอ านวยความสะดวก  
     สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา          16 
แผนภูมทิี่ 5   แสดงข้อมูลอาคาร/สิ่งก่อสร้างของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน       17 
แผนภูมทิี่ 8   แสดงข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
                 (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔)               26 
แผนภูมทิี่ 9   แสดงผลการพัฒนาของเด็กพิเศษ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

        หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว                    28 
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สารบัญรูปภาพ 

   หน้า 

ภาพประกอบที่ 1 แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดลาพูน                   9 
ภาพประกอบที่ 2 โครงสร้างฝ่ายบริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดลาพูน    11 
ภาพประกอบที่ 3 ประมวลภาพรวมผลการด าเนินงาน 

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน       58 
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รายงานการประเมินตนเอง 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 
บทสรุปผู้บริหาร 

ข้อมูลพื้นฐาน:  
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน มีนักเรียนจ านวน 159 คน ครูและบุคลากร จ านวน 57 
คน  อัตราส่วนครูต่อผู้รับบริการ 1 : 6  จัดการศึกษาในลักษณะการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเตรียมความพร้อม 
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟส าหรับเด็กพิเศษ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
ใช้การศึกษาเป็นฐาน ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยใช้
หลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 
พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรส าหรับเด็ก
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2558 และ
พัฒนาทักษะการด ารงชีวิต ในเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แบ่งการบริการการจัดการศึกษา 2 ลักษณะ 
ได้แก่ ๑) รับบริการในศูนย์ฯ ๒) รับบริการในหน่วยบริการ และให้บริการการจัดการศึกษาแก่ เด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ ทุกประเภท ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ ถึงอายุ 18 ปี  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และได้ก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ระดับดีเลิศ มาตรฐานด้านกระบวนการ
บริหารจัดการ ระดับดีเลิศ และมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ   
ดีเลิศ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

จากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษา 
ประจ าจังหวัดล าพูน สรุปได้ดังนี้   

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพผู้เรียน          ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารจัดการ    ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

         ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ         
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
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หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด

ล าพูน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรสถานศึกษา คือ หลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ซึ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้แสดงถึงความรู้ความสามารถ ทั้ง ๖ ทักษะหลัก พัฒนาผู้เรียน
ตามทักษะการเรียนรู้ที่ก าหนดตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) และจัดการเรียนรู้ตามแนว
การศึกษาวอลดอร์ฟส าหรับเด็กพิเศษ ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ ที่ค านึงถึงธรรมชาติของความเป็น 
มนุษย์ คือ มนุษย์มีพัฒนาการเป็นไปตามช่วงวัย มนุษย์มีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ กาย จิต และ          
จิตวิญญาณ (ความรู้สึก) รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
นอกจากนี้ยังจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง สอดคล้องกับ
ชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลพัฒนาการตามศักยภาพที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
คิดเป็นร้อยละ 75.46 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด และผู้เรียนมีความพร้อมเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ คิดเป็น
ร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผู้เรียนได้ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ร้อยละ ๙4.89 ซึ่งสูงกว่าที่สถานศึกษาก าหนด และผู้เรียนได้ผ่านการประเมินผลการแสดงออกถึงความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้งภูมิปัญญาไทยตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล ร้อยละ ๙0.00 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน        
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจนในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการจัดโครงสร้างการบริหาร
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม มีการมอบหมายภาระงานโดยการท าข้อตกลงล่วงหน้า PA (Performance Agreement) ให้เหมาะสมกับ
บุคลากรทุกคน มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ภายใต้วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง  (PDCA)    
ในการพัฒนางานและคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารมีภาวะผู้น าทางวิชาการ เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาพัฒนาการ
เรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายจนเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน ใช้หลัก
ประชาธิปไตยในการระดมความคิดเห็นและวางแผนการพัฒนาในด้านต่างๆ น าระบบประกันคุณภาพภายใน 
มาใช้ในการบริหารจัดการของสถานศึกษา ทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครองและภาคี
เครือข่ายที่มุ่งสู่การพัฒนาแบบองค์รวม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ        
ประจ าจังหวัดล าพูน มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟส าหรับเด็กพิเศษ ครูวิเคราะห์หลักสูตร 
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ๓๒ หน่วยต่อปีการศึกษา ตามแนวการจัดการศึกษาวอลดอร์ฟส าหรับเด็กพิเศษ
เนื่องจากสถานการณ์การเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) และกระทรวงศึกษาธิการ           



๓ 
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ได้ประกาศเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นั้น ท าให้ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน ได้ตระหนักเห็นความส าคัญในการจัดการเรียนการสอน จึงได้ปรับและออกแบบ
หน่วยเรียนรู้ ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามพัฒนาการที่คาดหวัง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละคน โดยใช้รูปแบบกระบวนการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ๗ ขั้นตอน ดังนี้ 1) การรวบรวมข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน 2) การคัด
กรองประเภทความพิการ 3) การประเมินความสามารถพ้ืนฐาน 4) การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล หรือแผนการให้บริการเฉพาะครอบครัว 5) การให้บริการด้วยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมในการ
ส่งเสริมทักษะ 6) การประเมินความก้าวหน้าและ 7) การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และส่งต่อ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน จัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ
ส าหรับเด็กพิเศษ ตามช่วงอายุของเด็กพิเศษ ได้แก่ ห้องเรียนที่1 อายุแรกเกิด – 6 ปี ห้องเรียนที่ 2 อายุ 7 – 
12 ปี และห้องเรียนที่ 3 อายุ 13 – 18 ปี ห้องฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และห้องอาชีพ ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น 
จัดท าสื่อการเรียนการสอน นาฬิกาชีวิต คลิปวิดีโอการเรียนการสอนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ,Facebook เพ่ือให้
ผู้ปกครองน าไปจัดการเรียนรู้ที่บ้าน เป็นการจัดการเรียนรู้ตามกิจวัตรประจ าวันของผู้เรียนและครอบครัว ที่
ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยผู้ปกครอง ผู้ดูแลหรือสมาชิกในครอบครัว เพ่ือบ่มเพาะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ทักษะพ้ืนฐาน ๖ ทักษะ กลุ่มทักษะการด ารงชีวิตและทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการ มีการใช้สื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยการประเมินตามสภาพจริง รายงานผลการพัฒนาให้ผู้ปกครองได้ทราบ
เพ่ือร่วมกันวางแผนพัฒนาผู้เรียนต่อไป มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนกระบวนการท างาน เพ่ือมา
พัฒนาการปฏิบัติงานให้ได้ผลดียิ่งๆข้ึนไป 

แผนพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษาต่อไปเพื่อให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๑ พัฒนาการบริการการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๒ จัดระบบการพัฒนาครูบุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครองและภาคีเครือข่าย  
ที่มุ่งสู่การพัฒนาแบบองคร์วม 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๓ จัดระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานและการจัดเก็บข้อมูล 
 แผนปฏิบัติงานที่ 4 พัฒนาระบบนิเทศติดตามภายในสถานศึกษาแนวทางในการพัฒนา   

จากผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่อยู่ในระดับ  “ดีเลิศ” ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน จะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” พัฒนาคุณภาพให้
เป็นแบบอย่างกับสถานศึกษาอ่ืนๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
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 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
๑. การก าหนดค่าเป้าหมายของคุณภาพผู้เรียนให้ศึกษาข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี  
๒. กระบวนการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ให้เขียนผล          

การพัฒนาโดยจัดรูปแบบรายงานอย่างเป็นระบบ 
๓. โครงการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ควรสรุปโครงการในรูปแบบของกราฟ เพ่ือแสดงให้เห็น

ถึงความก้าวหน้าหรือการพัฒนา 
๔. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านผลพัฒนาผู้เรียนให้มีความเหมาะสมและชัดเจน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. ก าหนดค่าเป้าหมายกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็น         

ยอดเยี่ยมท้ังหมดในแต่ละประเด็น 
๒. ควรมีการลงนามของผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้ชี้แจง 

สาเหตุทุกครั้ง 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ควรปรับให้มีความเหมาะสม 
๒. การจัดเก็บเอกสารร่องรอย ควรจัดเก็บให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการทุกครั้ง 
๔. ควรมีการเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลของผู้เรียนด้านการส่งต่อให้ครอบคลุม 
๕.  ควรเก็บเอกสาร หลักฐานที่สะท้อนกลับของผู้ปกครองที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

ในการเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการและต่างๆ 
๖. ควรมีการจัดเก็บสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกในแต่ละครั้งให้ครอบคลุม 
๗. ควรมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และสรุปรายงานผลการขอสื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด               

ทางการศึกษาของโรงเรียนเรียนรวม 
๘. ควรจัดท าข้อมูลสารสนเทศ นักเรียน ครู และข้อมูลอ่ืนๆที่จ าเป็นของโรงเรียนเรียนรวม 
๙. ควรส่งเสริมให้มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  

นักสหวิชาชีพ คณะครูและผู้บริหาร เพ่ือหาแนวทางการแก้ไข และพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 
พุทธศักราช 2543 เป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิด
หรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต และจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากร และชุมชน รวมทั้ง
การจัดสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ก าหนดในประกาศกระทรวง  
 ประวัติการก่อสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน ได้ตั้งส านักงานชั่วคราวอยู่ที่ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน อ าเภอเมืองล าพูน ถนนล าพูน - ริมปิง ต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ต่อมา 
พุทธศักราช 2544 ได้ย้ายที่ท าการไปตั้งชั่วคราวอยู่ในพ้ืนที่โรงเรียน/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ป่าตาล บ้านธิพิทยา 
ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน จนกระทั่งพุทธศักราช 2546 กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน ใช้อาคารของส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดล าพูน (เดิม) ตั้งอยู่เลขที่ 221 
หมู่ 3 ถนนหน้าวัดพระยืน ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน มีเนื้อที่จ านวน 2 ไร่ 59 ตารางวา เป็น
สถานที่ด าเนินงานจนถึงปีการศึกษา 2553 

ปีพุทธศักราช 2548 คุณเจ้าดารารัตน์ ณ ล าพูน ธิดาใน "คุณหญิง เจ้าพงษ์แก้ว (ณ เชียงใหม่) ณ 
ล าพูน" กับ "เจ้าพัฒนา ณ ล าพูน" ซึ่งเป็นราชปนัดดา (หลานตาทวด) ใน "พลตรี  เจ้าแก้วนวรัฐ, เจ้าผู้ครองนคร
เชียงใหม่ องค์ที่ ๙ (องค์สุดท้าย)" และราชนัดดา (หลานปู่) ใน "พลตรีเจ้าจักรค าขจรศักดิ์, เจ้าผู้ครองนครล าพูน 
องค์ที่ ๑๐ (องค์สุดท้าย)" ได้บริจาคที่ดินโฉนดเลขที่ 105341 หมู่ 2 ต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน เนื้อ
ที่จ านวน 6 ไร่ เพ่ือสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน (แห่งใหม่) และได้เริ่มบริจาคงบประมาณเป็น
ทุนการสร้างสถานศึกษาส าหรับคนพิการแห่งนี้ 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน  คนที่ 1 นายอัมรินทร์  พันธ์วิไล  ด ารงต าแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ถึง  วันที ่8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  รวมระยะเวลา 18 ปี 4 เดือน 26 วัน 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน คนที่ 2 นางเสมอจิต  ชูหอยทอง ด ารงต าแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน 
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๑.2 สถานที่ตั้ง 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน ที่ตั้ง 365 หมู่ 2 ต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
รหัสไปรษณีย์ 51000 สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อที่ 8 ไร่ เปิดสอนระดับชั้นเตรียมความพร้อม เขตพ้ืนที่ให้บริการ ประกอบด้วยอ าเภอ 
8 อ าเภอ ในจังหวัดล าพูน มีเนื้อท่ีประมาณ 4,505 ตารางกิโลเมตร มีเขตพ้ืนที่บริการ จ านวน 8 อ าเภอ ดังนี้ 
  

1.อ าเภอเมือง 
 2.อ าเภอบ้านธิ 
 3.อ าเภอป่าซาง 
 4.อ าเภอแม่ทา  
 5.อ าเภอบ้านโฮ่ง 
 6.อ าเภอทุ่งหัวช้าง 
 7.อ าเภอเวียงหนองล่อง 
 8.อ าเภอลี้ 
เขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีประสานงานด้านวิชาการ ได้แก่ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 

 
๑.3 ข้อมูลการติดต่อ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน ที่ตั้ง 365 หมู่ 2 ต าบลต้นธง อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 

    - หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 053 - 534509  
    - Email : pseclamphun@obec.go.th  
    - Website: http://www.lsec.ac 
    - Facebook: Lamphun Special Education Center 

 
 
 

mailto:pseclamphun@obec.go.th
http://www.lsec.ac/


๘ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 

 

1.4  เขตพื้นที่บริการทางการศึกษา 

 เขตพ้ืนที่บริการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน ปีการศึกษา 2563 นอกจากให้บริการ
ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูนแล้ว ยังมีการให้บริการในรูปแบบหน่วยบริการ 2 อ าเภอ  
2 หน่วยบริการ และบริการส่งเสริมทางการศึกษา 2 ลักษณะ ดังนี้ 
           1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน หน่วยบริการอ าเภอบ้านธิ ให้บริการผู้เรียนพ้ืนที่ อ าเภอ
บ้านธิ ตั้งอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ  เลขที่ 254  หมู่ 6  ต าบลบ้านธิ  
อ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน  รหัสไปรษณีย์ 51180 
  2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน หน่วยบริการอ าเภอลี้ ให้บริการผู้เรียน พ้ืนที่อ าเภอลี้ 
ตั้งอยู่ เลขที ่306 หมู่ 11 บ้านห้วยโปร่งสามัคคี ต าบลแม่ตืน อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน  รหัสไปรษณีย์ 51110 
             3. บริการส่งเสริมทางการศึกษา ผู้เรียนที่บกพร่องทางสุขภาพหรือเด็กเจ็บป่วย ที่มารับการรักษาใน
โรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน ด าเนินการในลักษณะศูนย์การเรียนส าหรับเด็กในโรงพยาบาลล าพูน ใน
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเด็กป่วยในโรงพยาบาล มูลนิธิเทคโนโลยีและสารสนเทศตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    
           4. บริการส่งเสริมทางการศึกษาส าหรับผู้เรียนซึ่งเป็นบุคคลออทิสติกในโรงเรียนเรียนรวมในลักษณะ
ห้องเรียนคู่ขนานส าหรับบุคคลออทิสติก ณ โรงเรียนบ้านป่าตาล   
 
1.5  วิสัยทัศน์  เอกลักษณ์  อัตลักษณ์  

วิสัยทัศน์ : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ที่จะเป็นศูนย์กลาง
เครือข่ายความ ร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิเศษ โดยการใช้การศึกษาเป็นฐาน ระดับ
ภูมิภาค ภายในปี  พ.ศ. 2563 

เอกลักษณ์ “อุทยานแห่งการเรียนรู้ เรื่องการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ” 

อัตลักษณ์  “เป็นคนเก่ง  คนดี  มีจิตบริการ  ท างานอย่างมีความสุข” 
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1.6   แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 
 2.1 ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน  
 นางเสมอจิต ชูหอยทอง หมายเลขโทรศัพท์ 089-7007724 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน  ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน  
 
 2.2 รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 
 นายธัชพล หน่อแก้ว   หมายเลขโทรศัพท์ 088-40100624  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ          
ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 จนถึงปัจจุบัน  
 
 2.3 รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

นางสาวรัตติกาล พวงทอง   หมายเลขโทรศัพท์ 089-9526998  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุง เทพธนบุรี   ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ                      
ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน 
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3. ข้อมูลการบริหาร 

โครงสร้างฝ่ายบริหาร 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นางเสมอจิต ชูหอยทอง 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

นายธัชพล หน่อแก้ว 
รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

นางสาวรัตติกาล พวงทอง 
รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 

รองฝ่ายกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 

รองฝ่ายกลุ่มบริหารทั่วไป รองฝ่ายกลุ่มบริหารวิชาการ 

รองฝ่ายกลุ่มบริหารบุคคล 

นายวินัย ขนาดขจ ี

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

นายกฤษฎากรณ์ วงศ์ศรีใส 

หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงาน
และงบประมาณ 

นางธรรมพร มณีกุล 

หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล 

นางสาวอัญชลี กาปัญญา 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 



๑๒ 
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม  2564) 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนครูและบุคลากร   

 
ต าแหน่ง จ านวน เพศ ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ข้าราชการ 21 7 14 - 10 11 
พนักงานราชการ 8 3 5 - 8 - 
ลูกจ้างประจ า 2 2 - 2 - - 
ครูอัตราจ้าง 5 1 4 - 5 - 
ธุรการ 1 - 1 - 1 - 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 16 3 13 6 10 - 
จ้างเหมาบริการ 4 2 -   2 - - 

รวม 57 18 37 10 34 11 
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ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 

5. ข้อมูลผู้เรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม  2564) 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทความพิการ 
เพศ 

จ านวน 
ชาย หญิง 

บกพร่องทางการเห็น 2 1 3 
บกพร่องทางการได้ยิน 3 3 6 
บกพร่องทางสติปัญญา 38 31 69 
บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 24 22 46 
บกพร่องทางการเรียนรู้  - - 0 
บกพร่องทางการพูดและภาษา - 1 1 
บกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ 2 - 2 
บุคคลออทิสติก 13 2 15 
บุคคลพิการซ้อน                7 10 17 

รวม 89 70 159 
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6. อัตราส่วนของครูต่อจ านวนผู้เรียน 
ในปีการศึกษา 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน มีจ านวนครูทั้งหมด 57 คน ผู้เรียน

ที่ให้บริการในศูนย์ฯ หน่วยบริการ จ านวน 159 คน  คิดอัตราส่วนของครูต่อจ านวนนักเรียน ได้เท่ากับ 1:6 
หมายเหตุ ใช้เกณฑ์ 1:4 ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังข้าราชการครูที่ กคศ. ก าหนด 
สรุป อัตราส่วนครู : นักเรียน         ต่ ากว่าตามเกณฑ์          เป็นไปตามเกณฑ์ (1:4)                      

                                                สูงกว่าตามเกณฑ์ 
 

7. ข้อมูลผู้เรียนเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อ  
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนผู้เรียนเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อ 

 
 
 
 
 
 
 

บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อ 
ปีการศึกษา ๒๕๖3 (159 คน) 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

บริการช่วงเชื่อมต่อ 
   ห้องเรียนที่ 1 - - 
   ห้องเรียนที่ 2 ๓ 3.06 
   ห้องเรียนที่ 3 ๓ 3.06 
   ห้องฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 82 83.67 
   ห้องอาชีพ ๑๐ 10.20 

รวม 98 100.00 
การส่งต่อ 
   โรงเรียนเฉพาะความพิการ - - 
   โรงเรียนเรียนร่วม ๒ 100.00 
   สถานประกอบการ - - 

รวม 2 100.00 

  



๑๕ 
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ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 

 
 
 
8. ข้อมูลผู้เรียนที่ได้รับคูปองสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนผู้เรียนที่ได้รับคูปองสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  

 
เขตพื้นที่การศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 1 

312 43.03 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 2 

143 19.73 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

92 12.69 

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 178 24.55 
รวม 725 100 
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9. ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ตารางท่ี 5 แสดงข้อมูลอาคาร/สิ่งก่อสร้างของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 
 

อาคาร จ านวน 
อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (อาคารส านักงาน) 4 
อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (อาคารเรียน) 3 
อาคารหอประชุม 2 
บ้านพักผู้บริหาร 207 3 
อาคารแบบประหยัด 3 
อาคารโรงอาหาร 1 
อาคารอเนกประสงค์ 1 
บ้านพักครู (แบบแฟลต) 16 
อาคารบริการแรกรับ 1 
อาคารส านักงาน อาคารสถานที่ 3 
อาคารพยาบาล 3 
โรงเก็บรถยนต์ 1 
เสาธง 1 
ถนน 1 
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และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
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อาคาร จ านวน 
รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง 1 
ถนน ค.ส.ล. กว้าง 6 ม. 1 
หอถังประปา 18/12 1 
บ่อกรองน้ าผสมอากาศ 5 ชั้น 1 
ลานน้ าตก 1 
ลานเอนกประสงค์ 3 
ป้าย 1 

รวม 52 
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10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
ตารางท่ี 6  แสดงข้อมูลผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  
(งบ FUNCTION) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563  ระดับดีมาก 

จังหวัดล าพูนร่วมกับ
คณะผู้บริหารการคลัง
ประจ าจังหวัดล าพูน 

ผู้บริหาร 

ผู้บริหารมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน ศรีหริภุญ
ชัย ประเภทข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 
2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน ร่วมกับ
สมาคมโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัด
ล าพูน 

ครู 
นางธรรมพร  มณีกุล 

 

ครูผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู  หนึ่ ง
โรงเรียนหนึ่งต้นแบบผู้มีจิตวิญญาณแห่งความ
เป็นครู ประจ าปี พ.ศ. 2563 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ กลุ่ม 6 

ครูดี เด่น  กลุ่ ม เตรี ยมความพร้อมและ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ของกลุ่ม
ส ถ า นศึ ก ษ า สั ง กั ด ส า นั ก บ ริ ห า ร ง า น
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 

ครูมัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน ศรีหริภุญชัย 
ประเภทข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน ร่วมกับ

สมาคมโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัด

ล าพูน 

ครู 
นายวินัย  ขนาดขจี 

ครูต้นแบบ ด้ านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ กลุ่ม 6 



๑๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ครู 
นางสาวดวงรัตน์   

กันจันทร์ 

ครูดี เด่น  กลุ่ ม เตรี ยมความพร้อมและ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ของกลุ่ม
ส ถ า นศึ ก ษ า สั ง กั ด ส า นั ก บ ริ ห า ร ง า น
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 

 
ครู 

นายสมชาย  อภิวงศ์ 

ครูดี เด่น  กลุ่ ม เตรี ยมความพร้อมและ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ของกลุ่ม
ส ถ า นศึ ก ษ า สั ง กั ด ส า นั ก บ ริ ห า ร ง า น
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 

ครู 
นางอัญชลี  กาปัญญา 

ครูผู้สอน ทักษะการด ารงชีวิต ส าหรับเด็ก
พิการซ้อนดีเด่น ของกลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6
เนื่องในงานวันครู ประจ าปี 2563 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ กลุ่ม 6 

 
11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 

ตารางที่ 7  แสดงข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 256๑ – 256๓ 
 

 มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ปีการศึกษา  

 256๑  256๒ 256๓ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

ผลการประเมินในภาพรวม ดเีลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

 
 
 



๒๐ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 

12. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID - 19
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

ตารางที ่8  แสดงข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอก  (ข้อมูล ณ วันที่  ๕  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔) 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  
ดี (๕ ข้อ) 

 ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตาม
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 ๔. มีการน าผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนไปพัฒนาผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

 ๕. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน ควรระบุ ข้อมูลไว้ใน SAR โดยควรก าหนดค่าเป้าหมาย
คุณภาพของผู้เรียนในรูปแบบตัวเลข ค่าร้อยละตาราง กราฟ แผนภาพ หรือความเรียง เพ่ือสามารถวิเคราะห์
เทียบเคียงกับระดับคุณภาพได้ และจัดท ารายงานผลเป็นตารางเทียบเคียงโดยจัดท าโครงการพัฒนาการเตรียม
ความพร้อมของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษตามแนวการจัดศึกษาวอลดอร์ฟ  กิจกรรมทบทวนหลักการ
ก าหนดค่าเป้าหมายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาตามมาตรฐานก าหนด เช่น ผู้เรียน ร้อยละ ๘๕  มี
พัฒนาการในทักษะการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ ผู้เรียน ร้อยละ ๘๐ 
ได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อภายในศูนย์ฯระหว่างกลุ่มอายุจริง เป็นต้น และสถานศึกษาน าค่า
เป้าหมายดังกล่าวไปก าหนดเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน พร้อม
ทั้งก ากับติดตามประเมินผลตามที่ก าหนด รายงานและเปิดเผยผลการประเมินคุณภาพของผู้ เรียนต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนหน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของสถานศึกษา ไลน์กลุ่ม จุลสาร แผ่นพับ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา  o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  
ดี (๕ ข้อ) 
 
 

 ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 
 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน  
 ๔. มีการน าผลประเมินการบริหารจัดการของสถานศึกษาไป

ปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 
 ๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน ควรมีการระบุ ข้อมูลใน SAR เพ่ิมเติมในประเด็น ผลการ
ด าเนินการหรือการบรรลุผลส าเร็จ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการบริหารงานบุคคลจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
(Performance Agreement) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ดี แต่ยังขาดการน าเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ได้แก่ แสดงจ านวนชั่วโมงการอบรมของครูรายบุคคล ให้ครบ ๒๐ ชั่วโมงต่อปี
ทุกคน โดยมีการวางแผนการยกระดับคุณภาพของครู ในรูปแบบต่างๆ และจัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community-PLC) ที่มีชั่วโมง
พัฒนาที่ชัดเจนโดยก าหนดในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา พร้อมทั้งระบุวิธีการด าเนินโครงการ              
การประเมินผลโครงการ และน าเสนอผลการด าเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งการประชุมครู หรือผู้ปกครอง     
หรือการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๒ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้รายปีครบทุกรายวิชา และทุก
ชั้นปี 

o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  
ดี (๕ ข้อ) 
 
 

 ๒. ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
 ๔. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนา

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน ควรมีการระบุ ข้อมูลใน SAR เพ่ิมเติมในประเด็นการแจ้ง
ผลของกิจกรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เช่น จ านวนการเยี่ยมบ้านเด็กปีละกี่ครั้ง และในผลการเยี่ยมบ้าน
ของครูได้จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก การบริการอะไรบ้าง ผลิตสื่อที่เหมาะสมก่ีชิ้น เป็นต้น  ภาคผนวกที่เป็น
รูปภาพ ควรระบุตามมาตรฐาน ควรเขียน บอกใครท าอะไรที่ไหนอย่างไร และควรเพ่ิมวิจัยในชั้นเรียน         
ของครูผู้สอนอย่างคนละ ๑ เรื่องต่อปี 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง(SAR) ครั้งต่อไป ข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดล าพูน ที่แสดงถึงสภาพการด าเนินงานที่เอ้ือต่อกระบวนการบริหารจัดการ การจัดการเรียน
การสอน และคุณภาพของผู้เรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษควรน าเสนอข้อมูลอาคารสถานที่และข้อมูลอ่ืนๆ         
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจแก่ผู้อ่านด้านบริบทของศูนย์ฯ 

 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนควรมีการแยกประเมินตนเองในแต่ละในกลุ่มผู้เรียนที่รับบริการภายใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดล าพูน และผู้เรียนที่รับบริการภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่งจะท าให้มีการสรุป
ข้อมูลในเชิงลึกของแต่ละกลุ่มผู้เรียน ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ควรก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพของผู้ เรียน          
ในรูปแบบตัวเลข ค่าร้อยละตาราง กราฟ แผนภาพ หรือความเรียง เพ่ือสามารถวิเคราะห์เทียบเคียงกับระดับ
คุณภาพได้ และจัดท ารายงานผลเป็นตารางเทียบเคียง 

 

มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรแจ้งผลของกิจกรรม         
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เช่น จ านวนการเยี่ยมบ้านเด็กปีละก่ีครั้ง และในผลการเยี่ยมบ้านของครูได้จัดหา
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สิ่งอ านวยความสะดวก การบริการอะไรบ้าง ผลิตสื่อที่เหมาะสมกี่ชิ้น เป็นต้น ส าหรับงานวิจัยในชั้นเรียน      
ของครูผู้สอนควรก าหนดให้ครูทุกคนมีผลงานวิจัยอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่องต่อปี 

ในส่วนของกระบวนการบริหารและการจัดการควรระบุผลการด าเนินการ (คล้ายกับมาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพของผู้เรียน) ซึ่งใน SAR มีแต่กระบวนการ แต่ไม่ได้น าเสนอผลการพัฒนา และควรเขียนให้สอดคล้อง
กับพันธกิจ เช่น ในการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาและนักวิชาชีพให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ 
ส่งผลต่อ คุณภาพของบุคลากรอย่างไรที่เป็นรูปธรรมและมีหลักฐานประกอบชัดเจน การบริหารจัดการ          
ที ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญส่งผลต่อ คุณภาพของนักเรียนอย่างไรที่เป็นรูปธรรมและมีหลักฐานประกอบชัดเจนการบริหารจัดการ     
ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าพูนเป็นศูนย์กลางเครือข่ายทางด้านวิชาการ   
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิเศษตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟส าหรับเด็กพิเศษมีหลักฐานเชิงประจักษ์    ใน
ภารกิจนี้อย่างไร และควรระบุว่าได้เสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา ให้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชนหน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์                   ของ
สถานศึกษา ไลน์กลุ่ม จุลสาร แผ่นพับ ฯลฯ 

คณะผู้ประเมินขอรับรองว่าได้ท าการประเมินSAR ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งตัดสินผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกบนฐานความโปร่งใส และยุติธรรมทุกประการลงนามโดยคณะผู้ประเมินดังนี้ 
 

ต าแหน่ง ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ 

ประธาน รองศาสตราจารย์ ดร. เกตุมณี   มากมี 
 

กรรมการ 
 

นางบุณยรักษ์   ภู่พัฒน์ 
 

 

 
กรรมการและเลขานุการ 

 
นางสุลีกาญ   ธิแจ้ 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
ประเด็นการพิจารณา 

1.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน 
  1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
  2) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับ       
ที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาผู้เรียน 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มพัฒนาศักยภาพ และ
เตรียมความพร้อมของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ ถึงอายุ 18 ปี 
โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองเด็กพิเศษ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาเป็น
ฐาน ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ
ส าหรับเด็กพิเศษ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือปฏิบัติอย่างมีความสุข                 
จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้หลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2558 และจัดการเรียนรู้ตามแนวการศึกษา
วอลดอร์ฟส าหรับเด็กพิเศษ ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ ที่ค านึงถึงธรรมชาติของความเป็น มนุษย์         
คือ มนุษย์มีพัฒนาการเป็นไปตามช่วงวัย มนุษย์มีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ กาย จิต และจิตวิญญาณ 
(ความรู้สึก) โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1) เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของเด็ก 2) ประเมินความสามารถพ้ืนฐานของเด็ก 
3) สังเกตเด็กตามสภาพจริง 4) เยี่ยมบ้านเด็ก 5) จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized 
Education Program : IEP) 6) จัดท าแผนการให้บริการเฉพาะครอบครัว ( Individualized Family Service 
Plan : IFSP) 7) จัดท านาฬิกาชีวิตส าหรับผู้ปกครองท ากิจกรรมประจ าวัน เพ่ือพัฒนาความสามารถของเด็ก
พิเศษ 8) บันทึกพฤติกรรมเด็กพิเศษตลอดระยะเวลาการพัฒนา 9) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และส่งต่อ  
 รวมถึงการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องเหมาะสม และสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับประเภทความพิการของเด็กพิเศษ ต่อยอดการจัดการเรียนรู้  
โดยประสานผู้ปกครองในการน าสื่อกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นวัสดุธรรมชาติ  
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ใช้สื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วม
ของครอบครัว ทีมนักสหวิชาชีพ สถานศึกษา ชุน และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กพิเศษ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการในทักษะการเรียนรู้ด้านทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการรับรู้และการแสดงออกทางภาษา ทักษะทางสังคม ทักษะทางสติปัญญาและการ
เตรียมความพร้อมทางวิชาการ และทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจ าเป็นอ่ืนๆ ตามที่ระบุไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว สามารถท ากิจวัตรใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 9 แสดงผลการพัฒนาของเด็กพิเศษตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  

ระดับผลการประเมิน 
ปีการศึกษา  ๒๕๖3  (159 คน) 

จ านวน ร้อยละ 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  (ระดับ 5) 115 72.32 

ระดับคุณภาพดีเลิศ  (ระดับ 4) 5 3.14 

ระดับคุณภาพดี (ระดับ ๓) 31 19.49 

ระดับคุณภาพปานกลาง (ระดับ 2) 9 5.66 

ระดับคุณภาพก าลังพัฒนา (ระดับ 1) 2 1.25 

 
หมายเหตุ ผู้เรียนที่มารับบริการในปีการศึกษา ๒๕๖3  จ านวน ๑59 คน 

 
 

 

 

 

 

 

 
ตารางท่ี 10 แสดงผลพัฒนาตามทักษะการเรียนรู้และระดับคุณภาพของผู้เรียน (จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 159 
คน) 
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หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
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การแปลความหมายระดับคุณภาพ  
ระดับ 5 หมายถึง ท าได้ด้วยตนเอง  
ระดับ 4 หมายถึง ท าได้โดยการกระตุ้นเตือนทางวาจาหรือท่าทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง  
ระดับ 3 หมายถึง ท าได้โดยการกระตุ้นเตือนทางวาจาหรือท่าทาง รวมสองแบบ   
ระดับ 2 หมายถึง ท าได้โดยการกระตุ้นเตือนทั้งสามแบบร่วมกัน  
ระดับ 1 หมายถึง ท าไม่ได้ 

 
 
 

ทักษะการเรียนรู้ 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 5 
จ านวน 

ระดับ 4 
จ านวน 

ระดับ 3  
จ านวน 

ระดับ 2 
จ านวน 

ระดับ 1 
จ านวน 

ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 37 
ร้อยละ 
23.28 

58 
ร้อยละ 
36.48 

52 
ร้อยละ 
32.70 

12 
ร้อยละ 
7.54 

- 
 

ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก 40 
ร้อยละ 
25.16 

48 
ร้อยละ 
30.18 

58 
ร้อยละ 
36.48 

13 
ร้อยละ 
8.18 

- 
 

ทักษะช่วยเหลือตนเองใช้ชีวิตประจ าวัน 40 
ร้อยละ 
25.16 

48 
ร้อยละ 
30.19 

59 
ร้อยละ 
37.10 

12 
ร้อยละ 
7.55 

- 
 

ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา 27 
ร้อยละ 
16.98 

47 
ร้อยละ 
29.55 

68 
ร้อยละ 
42.76 

17 
ร้อยละ 
10.71 

- 
 

ทักษะทางสังคม 29 
ร้อยละ 
18.23 

63 
ร้อยละ 
39.63 

50 
ร้อยละ 
31.44 

17 
ร้อยละ 
10.70 

- 
 

ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความ
พร้อมทางวิชาการ 

27 
ร้อยละ 
16.98 

44 
ร้อยละ 
27.67 

71 
ร้อยละ 
44.65 

17 
ร้อยละ 
10.70 

- 
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 ส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่บ้านตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟส าหรับเด็กพิเศษ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดล าพูน จัดการเรียนรู้ตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กพิเศษและครอบครัว ที่ด าเนินการจัดกิจกรรม
โดยผู้ดูแลหรือสมาชิกในครอบครัว เพ่ือบ่มเพาะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทักษะพ้ืนฐาน ๖ ทักษะ กลุ่มทักษะ
การด ารงชีวิต และทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการ หรือที่เรียกว่า นาฬิกาชีวิตของเด็กพิเศษ ที่วิเคราะห์       
และออกแบบ โดยครูที่รับผิดชอบร่วมกับการสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครอง เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทและ
สภาพความพิการของผู้เรียนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน ได้ด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือสนองมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน สนองกลยุทธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน ข้อที่ 1 ผลการพัฒนาผู้เรียน เช่น 
โครงการส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้สู่โลกกว้างทางสังคมเพ่ือพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการที่ดีข้ึนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ/อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณ อีกท้ังสามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีมนุษย์สัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม กล้าแสดงออก และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างเหมาะสมตามประเภทความพิการและลักษณะความพิการและมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ช่วยส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีผลพัฒนาการดีขึ้นตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา 
ร.10 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันปีใหม่ กิจรรม
มาฆบูชา กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เปิดบ้านวิชาการ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กพิเศษมีความรักท้องถิ่นของตน และ
ภูมิใจในความเป็นคนไทย  
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 ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือการส่งต่อ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน มีการวางแผน     
และวิเคราะห์ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยประเมินพัฒนาการและความสามารถพ้ืนฐานของเด็ก ประชุมวางแผน
ร่วมกับผู้ปกครอง ประสานงานร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษา สถานประกอบการ เพ่ือวางแผนเด็กพิเศษให้มี
ความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การมีอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล                
มีการนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง        
การจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน ได้ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กพิเศษ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 255๒ ที่ต้องการให้เกิดกับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ๘ 
ข้อ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6 ) มุ่งมั่น     
ในการท างาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 
ได้เพ่ิมอีก ๑ ข้อ คือ ใส่ใจสุขภาพ รวมเป็น ๙ ข้อ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน ได้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟส าหรับเด็กพิเศษ แบบองค์รวมทั้งด้านกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา เพ่ือให้เด็กพิเศษสามารถด ารงชีวิตได้เต็มศักยภาพอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี           
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด กล่าวคือ ครูวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรมประจ าวัน
ตามช่วงเวลาส าหรับเด็กพิเศษ เช่น กิจกรรมตอนเช้า ครูรับเด็ก ทักทายเด็กพิเศษและผู้ปกครอง/ผู้ดูแล       
แสดงการโอบกอด ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความเป็นไทย รู้จักการไหว้ ทักทายเมื่อพบเจอผู้อ่ืน การร่วมกิจกรรม
เคารพธงชาติ กระตุ้นให้ผู้เรียนร้องเพลงชาติด้วยความภาคภูมิใจ ไหว้พระ สวดมนต์แผ่เมตตา อธิษฐานจิต 
เหล่านี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
 นอกจากนี้ครูกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความมีวินัย อดทน รอคอยได้ สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยให้ผู้เรียนท ากิจกรรมรับประทานอาหารว่างและรับประทานอาหาร
กลางวัน เช่น การล้างมือดื่มนม รู้จักการเก็บภาชนะ การเข้าห้องน้ า เป็นต้น ผู้เรียนแสดงออกถึงการใฝ่รู้ สนใจ
เรียนรู้สิ่ งต่างๆรอบตัวอยู่ เสมอ ท ากิจกรรมการเคลื่อนไหว กิจกรรมดนตรี และกิจกรรมตามหน่วย                 
การจัดประสบการณ์ตามช่วงอายุ อย่างมีความสุข กิจกรรมกลางแจ้ง  เช่น การเล่นกลางแจ้ง กิจกรรมรับ       
และโยนลูกบอล การกระโดดเชือก การละเล่นพ้ืนบ้าน การเดิน นั่ง ทรงตัว ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย      
และสุขภาพจิตที่แข็งแรง กิจกรรมพาเดินดูธรรมชาติตามหน่วยการจัดประสบการณ์ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
รดน้ าต้นไม้ เก็บขยะ ท าสวน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ สามารถช่วยเหลือ พ่อแม่ ครู และเพ่ือน           
ได้ตามความเหมาะสม ความมุ่งม่ันในการท างานเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
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ผ่านการปฏิบัติช่วงกิจกรรมครูพาท า เช่น งานปั้น งานสีน้ า งานฝีมือ เป็นต้น ส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การท างานเกษตร เป็นต้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
ล าพูน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ ในปีการศึกษา 2563 
ทั้งหมด 9 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลพัฒนาการดีขึ้นตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันลอย
กระทง กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันมาฆบูชา กิจกรรมวันปีใหม่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ “เปิดบ้าน
วิชาการ” เพ่ือส่งเสริมให้เด็กพิเศษมีความรักท้องถิ่นของตน และภูมิใจในความเป็นคนไทย ส่งผลให้เด็กพิเศษมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด  
ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 11 แสดงผลการประเมินตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน 

ข้อ ประเด็น 
ระดับ รวมจ านวน 

ที่ผ่านเกณฑ์ 
 

คิดเป็นร้อยละ ดี
เยี่ยม 

ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 159 - - - 159 100.00 
๒ ซื่อสัตย์สุจริต 159 - - - 159 100.00 
๓ มีวินัย 159 - - - 159 100.00 
๔ ใฝ่เรียนรู้ 159 - - - 159 100.00 
๕ อยู่อย่างพอเพียง 159 - - - 159 100.00 
๖ มุ่งม่ันในการท างาน 159 - - - 159 100.00 
๗ รักความเป็นไทย 159 - - - 159 100.00 
๘ มีจิตสาธารณะ 159 - - - 159 100.00 
๙ ใส่ใจสุขภาพ 159 - - - 159 100.00 

หมายเหตุ  ผู้เรียนที่มารับบริการในปีการศึกษา ๒๕๖3  จ านวน ๑59 คน 
ทั้งมีโครงการรองรับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ตัวอย่างเช่น โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้       

สู่โลกว้างทางสังคม โดยผลการด าเนินงานผู้เรียนมีพัฒนาการบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ได้อย่างมีคุณภาพ 
และมีทักษะความรู้ความสามารถระดับที่สูงขึ้น 
 จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการพัฒนาเด็กพิเศษโดยศูนย์ฯ พบว่า  ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนาเด็กพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูนในระดับมากที่สุด 
กระบวนการพัฒนาเด็กพิเศษตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟส าหรับเด็กพิเศษ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ        
ประจ าจังหวัดล าพูน พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อเด็กพิเศษอย่างชัดเจน จึงเป็นที่สนใจ
ของคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานต่างๆ  
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จุดเด่น 
         1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณ อย่างเป็นองค์รวม 
         2. ผู้เรียนมีผลพัฒนาการบรรลุตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
         3. ผู้เรียนสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างมีความสุข 
         4. ผู้ปกครองมีความพึงความพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟส าหรับเด็กพิเศษ
มากที่สุด  
          ๕. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาวอ
ลดอร์ฟส าหรับเด็กพิเศษ ที่ให้มีหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศสนใจเข้ามาศึกษาดูงานการพัฒนาเด็กพิเศษ
อย่างเป็นองค์รวม 
 
จุดควรพัฒนา  
          ๑. ผู้เรียนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล มีความยากล าบากต่อการเดินทางมารับบริการที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน  
          ๒. ผู้ปกครอง ผู้ดูแลขาดความรู้ในการดูแลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้เรียน 
 
แนวทางการพัฒนา 
 1. จัดครู บุคลากร และนักสหวิชาชีพลงพ้ืนที่ตามหน่วยบริการประจ าอ าเภอ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
บริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
           2. จัดอบรมให้ความรู้พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลคนพิการในการดูแลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพของ
ผู้เรียน 

3. พัฒนาครูและบุคลากรในการใช้แบบประเมินที่หลากหลาย ตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของเด็ก
พิเศษแต่ละคน เพ่ือน ามาก าหนดเป็นแนวทางการให้การช่วยเหลือ ที่ตรงตามเด็กพิเศษแต่ละคนได้ดียิ่งขึ้น 
 4. จัดสิ่งอ านวยความสะดวกบริการที่เหมาะสม ตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้ เรียน              
แต่ละบุคคลอย่างครบถ้วนทั่วถึง 
 5. น าเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนววอลดอร์ฟส าหรับเด็กพิเศษ มาประยุกต์ใช้ตามความจ าเป็น
พิเศษ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ใช้การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับศักยภาพ   
ของแต่ละบุคคล เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขตามประเภทความพิการ และลักษณะความ
พิการ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ประเด็นการพิจารณา 
     2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance 
Agreement) 
     2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟส าหรับเด็กพิเศษ 
     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดบริการเทคโนโลยี สื่อ           
สิ่งอ านวยความสะดวกและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัดเรียนรู้ 
ผลการด าเนินงานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดศึกษา พ.ศ.2560-2563 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน (ระยะ 4 ปี) (ฉบับปรับปรุง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)          
โดยวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก ที่มีการพิจารณาความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา             
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของชาติ นโยบายของรัฐบาลและของส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis จึงได้วิสัยทัศน์ คือ  
 “ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน พัฒนาเด็กพิเศษสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีครู นักวิชาชีพ และบุคลากรมืออาชีพ โดยการมีส่วนร่วม             
ของผู้ปกครองที่ดูแลเด็กพิเศษ และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ภายในปี ๒๕๖๓”  
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน แบ่งการบริหารงานเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหาร
วิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานทั่วไป           
เพ่ือร่วมกันรับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์ฯ สู่มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ 
โดยมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ภายใต้วงจรคุณภาพของเดมม่ิง PDCA  
 การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 
ประจ าปี ๒๕๖3 ได้วิเคราะห์แผนพัฒนาคุณภาพการจัดศึกษา พ.ศ.2560-2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดล าพูน (ระยะ 4 ปี) (ฉบับปรับปรุง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) และได้น าโครงการ             
ทุกโครงการมาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖3 มีการทบทวนผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรม         
ในปีที่ผ่านมา โดยก าหนดเป้าหมายที่เพ่ิมขึ้น และพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรม เช่น การนิเทศก ากับติดตาม
การด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์ฯ  ส าหรับปี ๒๕๖3 (ซึ่งแต่ละโครงการ
ประกอบด้วย ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ การประเมินผล ผลที่คาดว่าจะได้รับ) โดยแต่ละโครงการครูและบุคลากร
ควรมีการท างานร่วมกันเป็นทีม มีคณะด าเนินโครงการ มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผล โดยการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งเด็กพิเศษ ครู ผู้ดูแล และคณะกรรมการสถานศึกษา แล้วน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนางานตามแผน โดยมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี มีการจัดบุคลากรที่ตรงและสอดคล้องกับ
ความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรทุกคน ทุกคนร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ได้รับอย่างเต็มความสามารถ มีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่เสมอ  
 การจัดทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน ด้านบุคลากร             
มีการพิจารณาความรู้ความสามารถของครูและบุคลากร ให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับผิดชอบก่อนมอบหมายงาน 
โดยจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) พร้อมวิเคราะห์งานของตนเอง ด้านงบประมาณ มีการจัดสรร
งบประมาณให้แต่ละโครงการ กิจกรรม งานตามโครงสร้างอย่างเหมาะสม ที่พิจารณาโดยคณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณ และมีการก าหนด แนวทางการบริหารและการใช้งบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
ด้านวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก มีการท าแบบบันทึกวัสดุที่ได้รับของตนเอง และสนับสนุนการซ่อม
วัสดุอุปกรณ์เป็นราย อีกทั้งได้รับรางวัล “ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย (งบ FUNCTION) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับดีมาก ของจังหวัดล าพูนร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดล าพูน 
 มีการท าความเข้าใจ และฝึกการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง  ๆ ให้ถูกต้อง มีการดูแลรักษา       
และป้องกันอันตรายหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และให้มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีของ
ศูนย์ฯตามความจ าเป็น ทุกวันก่อนปฏิบัติงาน ผู้บริหารจัดให้มีกิจกรรมเป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่าง ฝ่ายบริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน เวลา 08.30 - 09.00 น. 
ซึ่งมีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ได้แก่ การสวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมดนตรี กิจกรรมการเคลื่อนไหว             
เพ่ือการศึกษา และการสื่อสารภายในองค์กร โดยกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหวเพ่ือการศึกษา ในวันจันทร์ 
เป่าขลุ่ย วันอังคารเต้นบาสาโล้บ และวันพุธถึงศุกร์ กิจกรรมเสริมสร้างจังหวะและความสมดุล และต่อท้ายด้วย
กิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กร เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร และการ
นิเทศก ากับติดตามงานของผู้บริหาร โดยให้ครูบุคลากรทางการศึกษาบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง ท าให้บุคลากรทางการศึกษาท างานอย่างประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผล 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานประจ าวัน  
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้บริหารได้ค านึงถึงความปลอดภัย ของครู บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ภายใต้สถานการณ์การเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ดังนี้ 1. ตรวจคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้า
สถานศึกษา 2.ครู บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 3.จัดจุดล้างมือ
หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 4.จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 5.ท าความสะอาด
ห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ 6.ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจ านวนมาก  
พร้อมมอบหมายหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ แต่งตั้งครูที่ปรึกษาแต่ละอ าเภอ ลงพ้ืนที่ค้นหา และเยี่ยมบ้าน
เด็ก ปักหมุดบ้านเด็ก โดยครูต้องรวบรวมข้อมูลทั่วไป คัดกรองประเภทความพิการ ประเมินความสามารถ
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พ้ืนฐาน ประชุมวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) การให้บริการที่เหมาะสม จัดท านาฬิกาชีวิต 
พร้อมทั้งมอบครูผู้สอนที่ให้บริการทางการศึกษาตามโครงการการศูนย์ส าหรับเด็กในโรงพยาบาล (ส าหรับเด็ ก
เจ็บเรื้อรังในโรงพยาบาล) และห้องเรียนคู่ขนานส าหรับบุคคลออทิสติก ให้จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน ค านึงถึงความปลอดภัยของครู บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง ภายใต้สถานการณ์การเกิด
โรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19 เป็นหลัก มีการรับสมัครประชาสัมพันธ์และเชิญชวน ให้ผู้เรียน
สมัครขอรับประทานทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม และทุนจากหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งจัดหาทุนสนับสนุน
การศึกษา แก่นักเรียนห้องเรียนคู่ขนานส าหรับเด็กออทิสติก ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านหนอง
เหงือก ตลอดจนมีการประเมินความก้าวหน้าของพัฒนาการของเด็ก และนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนโดย ครู ผู้ปกครอง และส่งต่อเมื่อผู้เรียนมีความพร้อม 
 ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจ าจั งหวัดล า พูน  มีการบริหารงานบุคคล ซึ่ ง เป็นนวัตกรรม 
ด้านกระบวนการบริหารจัดการของศูนย์ฯ คือ บุคลากรทางการศึกษา และนักวิชาชี พจัดท าข้อตกลง           
การปฏิบัติงาน (Performance Agreement) กับฝ่ายบริหารตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เนื่องจากที่ผ่านมาครู
ไม่ได้เก็บร่องรอยหลักฐานการท างานอย่างเป็นระบบ ซึ่งการท าข้อตกลงการปฏิบัติงานมีขั้นตอนการปฏิบัติ 
10 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นศึกษาข้อมูลเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
2) ขั้นจัดท าแผนงาน ผู้ได้รับมอบหมายจัดท าแผนปฏิบัติงานตามรูปแบบการจัดท าแผนงานของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน ที่แสดงขั้นตอนการด าเนินงานมีลักษณะเป็น Flow Chart ของงานที่รับผิดชอบ    
3) ขั้นวิพากษ์ โดยทีมบริหารและหัวหน้ากลุ่มบริหารงานท าการประชุมวิพากษ์แผนงานที่แสดงไว้                
แล้วให้ผู้รับผิดชอบปรับปรุงแผนงานตามข้อเสนอแนะ 4) ขั้นอนุมัติ ผู้รับผิดชอบน าแผนการปฏิบัติงานเสนอ
ผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน รองผู้อ านวยการเพ่ือขอรับการอนุมัติ ผู้อ านวยการพิจารณาลงนามอนุมัติ         
5) ขั้นปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบน าแผนงานที่ได้รับการอนุมัติสู่การปฏิบัติ 6) ขั้นนิเทศ มีคณะนิเทศประกอบด้วย 
หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน รองผู้อ านวยการ และผู้อ านวยการ ด าเนินการนิเทศภาคเรียนละ ๓ ครั้ง 
แล้วผู้รับผิดชอบปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะนิเทศ 7) ขั้นสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบในแต่
ละคน ผู้ รับผิดชอบสรุปผลการปฏิบัติ งานตามแบบสรุปผลการปฏิบัติ งานภายในเวลาที่ก าหนด                      
8) ขั้นประเมินผล  ผู้รับผิดชอบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ตามแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
9) ขั้นรายงานผล  ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของตนเองตามแบบรายงาน และน าเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามล าดับขั้นของการบริหารงาน และ 10) ขั้นจัดเก็บข้อมูลผู้รับผิดชอบจัดเก็บ
ข้อมูลการปฏิบัติงานไว้ในแฟ้มสะสมงานของตนเอง การด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน มีหลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษตั้งแต่
ระยะแรกเริ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน เพ่ือตอบสนองความต้องการของเด็กพิเศษที่ครอบคลุม
ทุกประเภทของความพิการ ๙ ประเภท และมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมคุณธรรม  กิจกรรม
นันทนาการ และกิจกรรมทัศนศึกษาที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของเด็กทุกคน มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ



๓๕ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 

ศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์ฯ เข้า
รับการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
 ทั้งส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการศึกษาต่อให้มีวุฒิการศึกษาสูงขึ้น ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นวิทยากร และให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย
การส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม ได้แก่ 1. โครงการบูรณาการปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่กิจกรรม 
“ล้อมวงพบเพ่ือนครู”(เรื่องนี้ถึงหูครูตั้นแน่สัญจร) ของกระทรวงศึกษาธิการ 2. กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 3. การอบรมหลักสูตรการศึกษาวอลดอร์ฟส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
(Curative Education) ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนข
องส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ฯลฯ และศึกษา
ดูงานการจัดการศึกษาพิเศษ จัดให้ครูเป็นคณะกรรมการผู้ด าเนินการคัดกรองจัดการอบรมประเภทคนพิการ
ทางการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและการด าเนินงานต่างๆของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ และเขต ๒ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน รวมทั้งส่งเสริมให้ครูเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ระดับกลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ ระดับจังหวัดและระดับชาติ 
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยก าหนด
ชั่วโมง (PLC) ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง เพ่ือพัฒนางานและแก้ปัญหาของเด็กพิเศษ โดยมีการจัดกลุ่ม
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ตั้งแต่เวลา 13.00-
16.00 น. การจัดกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทั้ง 4 กลุ่ม มีจ านวนชั่วโมงที่ได้ 57 ชั่วโมง ครบตามที่ ก.ค.ศ ก าหนด มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยด าเนินการดังนี้ ๑) มีการปรับปรุงพัฒนา
อาคาร และสถานที่ให้มีความเป็นธรรมชาติที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอ ๒) มีห้องเรียนที่เพียงพอ มีการ
ทาสีห้องเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยตามแนวการจัดการศึกษาวอลดอร์ฟส าหรับเด็กพิเศษ ห้องเรียนมีความ
ความปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอ และเหมาะสมกับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ๓) มีแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิเศษที่มีความหลากหลาย เพ่ือให้เด็กพิเศษได้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง ๔) มีการดูแลอาคาร สถานที่ และแหล่งเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  

เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการเรียนรู้ 5) มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมตามฤดูกาล และวิถีชีวิตใน
ชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน เช่น แปลงนาสาธิตซึ่งมีการท าในฤดูฝน เพ่ือให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือท า เป็นต้น การท าตุงในวันสงกรานต์ การท าต้นสลากย้อมในประเพณีตานก๋วย
สลาก การท าผางประทีป โคมหูกระทง และกระทงใบตองในวันลอยกระทง การท าอาหารตามฤดูกาล การแกะ
ล าไย การใช้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้  



๓๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 

เพ่ือสนับสนุนการจัดการบริหารจัดการและเรียนรู้ด าเนินการ โดยจัดให้ระบบสารสนเทศส าหรับการศึกษาพิเศษ
และการศึกษาสงเคราะห์ Special Education Technology (SET) ส าหรับรายงานข้อมูลการให้บริการศูนย์
การศึกษาพิเศษของเด็กพิเศษ มีแอพพลิเคชั่นไลน์ของศูนย์การศึกษาพิเศษส าหรับสั่งการ ประชาสัมพันธ์แจ้ง
ข่าวสาร แจ้งการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ จัดให้มีแอพพลิเคชั่นไลน์ ระบบการท างาน 
My office ของศูนย์การศึกษาพิเศษส าหรับแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กับผู้ปกครอง จัดให้มีแอพพลิเคชั่นไลน์
ของหน่วยบริการ และห้องเรียนต่างๆ เพ่ือประสานงาน ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดท าคลิป
วิดีโอการเรียนการสอนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ,Facebook 
 นอกจากนี้ มีการจัดเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ส าหรับการจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนใช้สื่อในการจัดการเรียน        
การสอน และใช้สื่อธรรมชาติที่สามารถหาได้ทั่วไปในท้องถิ่น เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ของเด็กพิเศษอีกด้วย มีการจัดสื่อให้สอดคล้องตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของเด็ก ตามแนวการจัดการศึกษา
วอลดอร์ฟส าหรับเด็กพิเศษ ที่เน้นวัสดุธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิเศษ       
แต่ละบุคคล 
จุดเด่น 
 1.  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่ วนร่ วม มี เป้ าหมาย วิสั ยทัศน์  และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษาก าหนดอย่างชัดเจน 
 2. มีการมอบหมายภาระงานโดยท าข้อตกลงล่วงหน้า PA ให้เหมาะสมกับบุคลากรทุกคน 
 3. มีการบริหารที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูบุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครองและภาคีเครือข่าย         
ที่มุ่งสู่การพัฒนาแบบองค์รวม  
 4. มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้วยกระบวนการ PLC 
 5. มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน ยังไม่เอ้ือต่อ 
การบริหารจัดการของสถานศึกษา 

๒. ครู บุคลากร ขาดความรู้ความเข้าในจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล 
และของต้นสังกัดเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติจริง  

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ในการบริหารจัดการแหล่งข้อมูล 

การอ้างอิงของการด าเนินงานในองค์กรให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าในจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและ 

ของต้นสังกัดเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติจริง 

๕๐ 
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 3.  น าข้อมูลการวิจัยและข้อมูลด้านสารสนเทศ ตั้งแต่ระดับบุคคล งาน กลุ่มงาน กลุ่มบริหารงาน 
และสถานศึกษา มาใช้พัฒนางานให้ชัดเจนและต่อเนื่องในการบริหารจัดการให้มากขึ้น 
 4. พัฒนากระบวนการบริการจัดการเชิงระบบแบบมีส่วนร่วมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการท างาน
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 
 ๕. ด าเนินการนิเทศติดตามโครงการ/กิจกรรม/งานอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนและสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๖. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการจัดการเรียนรู้       
และพัฒนาทักษะผู้พิการให้เหมาะสมกับวัย และสภาพความพิการของเด็ก 
 ๗. พัฒนาและส่งเสริมให้มีการประสานงานภาคีเครือข่ายในการให้ค าแนะน าทางวิชาการให้มาก
ยิ่งขึ้น 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ระดับคุณภาพดีเลิศ  
ประเด็นการพิจารณา 
     3.1 จัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟส าหรับเด็กพิเศษ      
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
     3.2 ใช้สื่อที่เน้นวัสดุธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งภายใน       
และภายนอก 
     3.3 มีการบริหารจัดการผู้เรียนเชิงบวก 
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
     3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ผลการด าเนินงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟส าหรับ
เด็กพิเศษ ครูวิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้  ๓๒ หน่วยต่อปีการศึกษา ตามแนวการ               
จัดการศึกษาวอลดอร์ฟส าหรับเด็กพิเศษ ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละคน 
เนื่องจากสถานการณ์การเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) และกระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม พ .ศ. 2563 นั้น ท าให้ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน ได้ตระหนักเห็นความส าคัญในการจัดการเรียนการสอน จึงได้ปรับและออกแบบ
หน่วยเรียนรู้ ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเน้นผู้เ รียนเป็นส าคัญสามารถน าไปประยุกต์ใช้    
ในชีวิตได้ เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามพัฒนาการที่คาดหวัง และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
(IFSP) และแผนการให้บริการช่วงเชื่อมต่อ (ITP) ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ
ส าหรับเด็กพิเศษ ตามช่วงอายุของเด็กพิเศษ ได้แก่ ห้องเรียนที่1 อายุแรกเกิด – 6 ปี ห้องเรียนที่ 2            
อายุ 7 – 12 ปี และห้องเรียนที่ 3 อายุ 13 – 18 ปี  ห้องฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และห้องอาชีพ ที่สร้างโอกาส     
ให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน         
และท้องถิ่น กล่าวคือ ครูจัดให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมท ากิจกรรมประจ าวันกับผู้เรียน ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ๓๒ หน่วย ตามแนวการจัดการศึกษาวอลดอร์ฟส าหรับเด็ก
พิเศษ ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละคน  และจัดกระบวนการเรียนการสอนตาม
แนวการศึกษาวอลดอร์ฟส าหรับเด็กพิเศษ โดยบูรณาการทุกทักษะการเรียนรู้ตามพัฒนาการที่คาดหวัง       
ตามช่วงอายุ ดังนี้ ๑. ช่วงอายุ 3 ปี – 6 ปี  ๒. ช่วงอายุ 7 ปี – 12 ปี และ ๓. ช่วงอายุ 13 ปี – 18 ปี        
ซึ่งผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านการท ากิจกรรมประจ าวันตามช่วงเวลา 
ร่วมกับครูและผู้ปกครอง  เพ่ือสร้างองค์ความรู้และทักษะแก่ผู้ปกครองน ากลับไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพ 
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ของผู้เรียนขณะอยู่ที่บ้าน ตามตารางกิจกรรม ได้แก่ ๑. กิจกรรมตอนเช้า ๒.เล่นอิสระ/กิจกรรมครูพาท า             
๓. กิจกรรมรับประทานอาหารว่าง ๔. กิจกรรมการเคลื่อนไหว ๕. กิจกรรมดนตรี ๖. กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หน่วยจัดประสบการณ์ ๗.กิจกรรมกลางแจ้ง ๘. กิจกรรมก่อนกลับ ๙. กิจกรรมรับประทานอาหารกลางวัน    
ซึ่งแตกต่างกันไปตามช่วงอายุและความสามารถของเด็กพิเศษ หากเด็กพิเศษที่ยังไม่พร้อมเข้ากลุ่มตาม
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ครูที่ปรึกษาพาท ากิจกรรมร่วมกับประเมินพัฒนาการผู้เรียนกับนักสหวิชาชีพ     
เพ่ือจัดวางแผนการให้บริการตามตารางการฝึกท่ีเหมาะสมของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

 ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูนได้จัดท าสื่อการเรียนการสอน นาฬิกาชีวิต คลิปวิดีโอ
การเรียนการสอนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ,Facebook เพ่ือให้ผู้ปกครองน าไปจัดการเรียนรู้แก่เด็กพิเศษที่บ้าน 
เป็นการจัดการเรียนรู้ตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กพิเศษและครอบครัว ที่ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยผู้ดูแลหรือ
สมาชิกในครอบครัว เพ่ือบ่มเพาะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทักษะพ้ืนฐาน ๖ ทักษะ กลุ่มทักษะการด ารงชีวิต 
และทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน มีการให้บริการทางการศึกษา
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟส าหรับเด็กพิเศษ ครูน าสื่อการเรียนการสอนที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติเหมาะสมกับ
เด็กแต่ละช่วงวัย เช่น ไหมพรม ลูกบอลไม้ ครกไม้ กบไม้ ลูกสะบ้า ขี้ผึ้ง ดินเหนียว เตาอ้ังโล่  เป็นต้น มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ ครูจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา รวมทั้งผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสมกับศักยภาพของเด็กพิเศษแต่ละบุคคล ครูส่งเสริมให้เด็กพิเศษ
เกิดทักษะการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จริงจาก การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เอ้ือต่อการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน ได้แก่ ห้องสมุด ,สนามเด็กเล่น, แปลงนาสาธิต, อุโมงค์     
ของเล่น , สวนแห่งการเรียนรู้ ทั้งพืชผักและดอกไม้ สร้างความร่มรื่นและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน เป็นต้น รวมถึงการพาเด็กพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการ” ซึ่งเป็นกิจกรรที่ให้ครูบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ เรียน ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานที่ได้ด าเนินการตลอดปีการศึกษา           
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากภายนอกเข้าร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้ ตลอดจน 
สร้างการท างานร่วมกันระหว่าง ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ส่งผลท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ     
ที่ดี มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี สามารถร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืนได้ และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุขใน
การบริการจัดการชั้นเรียน ครูจัดชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ และให้เด็กมีส่วนร่วมกับกิจกรรม   
ที่จัดให้จัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในห้องเรียนมีการจัดมุม 
การเรียนรู้ต่างๆ ทั้งมุมฤดูกาล  มุมเล่นอิสระ มุมรับประทานอาหารและเน้นให้มีพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมภายใน
ห้อง เพ่ือให้เด็กสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ไม่คับแคบ แออัด มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
น่าสนใจ แก่เด็กพิเศษ ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเป็นกันเองกับเพ่ือนๆ และกับครู  ครูให้ความช่วยเหลือเด็ก
ด้วยความรัก จะท าให้เด็กเกิดความอบอุ่นสบายใจ มีการจัดการในชั้นเรียนที่เน้นให้มีการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
 โดยการแสดงความเคารพ และโอบกอดเด็ก การกล่าวค าชมเชย การทักทายต่างๆ จากกระบวนการพัฒนา
ข้างต้นส่งผลให้บรรยากาศในชั้นเรียนที่มีความเหมาะส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอน 
ผู้ปกครอง และผู้เรียนมีความรัก ความคุ้นเคย เกิดความรู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลาย  
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ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยง่าย มีความสุขในการเรียนรู้ นอกจากนี้ ครูยังไปเยี่ยมบ้านของเด็ก เพ่ือแนะน า
ผู้ปกครองให้ปรับสภาพแวดล้อมที่ลดอุปสรรคในการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของเด็ก และจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ที่สอดคล้องกับ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของคนในชุมชนของจังหวัดล าพูน 
 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน ทั้งก่อนวางแผนพัฒนาเด็กตามแบบประเมินความสามารถ
พ้ืนฐาน และประเมินหลังการจัดการเรียนการสอน โดยประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง ตาม
เป้าหมายที่ระบุในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) 
รวมถึงมีการประเมินเด็กตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นระยะๆ ตามระบุในแผนการสอนเฉพาะบุคคล  (IIP) 
จากการสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนว่าเป็นไปที่ตั้งวัตถุประสงค์ ไว้หรือไม่ และบันทึกข้อมูลเรื่องที่
เกิดข้ึนกับผู้เรียนในแต่ละวัน รวบรวมผลงานจากภาคปฏิบัติและผลงานที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง ที่สัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันของผู้เรียน ครูสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
เหมาะสมและสอดคล้องกับทักษะพ้ืนฐาน พัฒนาการที่คาดหวังและผู้เรียนรายบุคคล เช่น ครูสร้างแบบสังเกต
พฤติกรรม ครูใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือสอบถามจากผู้ปกครอง เสมือนการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเกี่ยวกับ
พัฒนาการของเด็ก จากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ท าให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนาจุดด้อย จุดควรปรับปรุง และ
เสริมจุดเด่นให้เด่นยิ่งขึ้น อย่างต่อเนื่อง เด็กพิเศษมีพัฒนาการดีขึ้นตามล าดับ และผ่านการประเมินตาม
พัฒนาการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
(IFSP) ที่ก าหนดไว้ และน าผลจากการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของเด็กมาพัฒนาเพิ่มเติม และต่อยอด
เด็กเป็นรายบุคคล เพ่ือน าผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาเด็กในปีการศึกษาต่อไป โดยครูใช้กระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาของผู้เรียนน าผลที่ได้
จากการศึกษามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตนเองที่รับผิดชอบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) ครูผู้สอนน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ถ่ายทอด ให้แก่ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพในสถานศึกษา และ
น าปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนของเด็ก เข้าสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และน าแนวทางที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ มี
การนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนรู้ โดยผู้บริหาร หรือคณะกรรมการที่ออกนิเทศ ครูผู้สอนได้รับการ
นิเทศการสอนเพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก มีการปรับปรุง /ทบทวนแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 

จุดเด่น 
     1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้               
มีหลักสูตรของศูนย์ฯ และมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน  
     2. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณ  ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
     3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  
ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในขณะจัดกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนทุกครั้ง 
     ๔. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวอลดอร์ฟ มาใช้  
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ชัดเจน เพ่ือพัฒนาเด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. พัฒนาครูเพ่ือให้สามารถผลิต ใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียน 
การสอนเพ่ิมมากข้ึน 

2. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
ได้ตลอดเวลาทั้งครู ผู้ปกครอง ผู้เรียนและรวมไปถึงหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ใกล้เคียง                    

 
แนวทางการพัฒนา 
      1. จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาครูด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา 
การเรียนการสอน 
      2. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน 
      3. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ส าหรับเด็กพิการที่รับบริการ (ตามหน่วยบริการประจ าอ าเภอ)  
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
      4. ส่งเสริมพัฒนาและเน้นทักษะการมีงานท าและอาชีพให้แก่เด็กให้มากขึ้นในการจัดการเรียนการสอน 
      5. พัฒนาส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้ 
บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาได้ตรงตามความต้องการจ าเป็นของเด็กพิเศษ 
      6. พัฒนากระบวนการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม การให้บริการและการจัดการศึกษาให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง
อย่างมีคุณภาพ 
      7. อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนแก่ครูและบุคลากรให้มีความเข้าใจมากขึ้น  
ให้ท างานวิจัยในชั้นเรียนและน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มากขึ้น 
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ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  

*************************************** 
      ตามที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ . ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา และตามที่ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดล าพูน จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน และค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 และ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน จึงใช้มาตรฐานการศึกษา และก าหนดค่าเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นแนวทางการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
 
     ประกาศ  ณ วันที่  29  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 

 
                                            ลงชื่อ 

     (นางเสมอจิต  ชูหอยทอง) 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจังหวัดล าพูน 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน  

ปีการศึกษา 2563 
 

  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน  
ปีการศึกษา 2563 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
 1.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน 
               1.1.1 มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทักษะ  
ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  
          1.1.2 มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ 
(Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของ      
แต่ละบุคคล  
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
             1.2.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด  
             1.2.2 มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
     2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance 
Agreement) 
     2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟส าหรับเด็กพิเศษ 
     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดเรียนรู้ จัดบริการเทคโนโลยี 
สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัดเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



๔๕ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 

     3.1 จัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟส าหรับเด็กพิเศษ       
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
     3.2 ใช้สื่อที่เน้นวัสดุธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก 
     3.3 มีการบริหารจัดการผู้เรียนเชิงบวก 
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
     3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



๔๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน  ปีการศึกษา 2563 

 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

 
ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน 
 1.1.1 มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึง
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 

ร้อยละ 70  ดีเลิศ 

 1.1.2 มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional 
Services) หรือ การส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือการ
อาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

ร้อยละ 70 ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
           1.2.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด  

ร้อยละ 70 ดีเลิศ 

           1.2.2 มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล 

ร้อยละ 70 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   ดีเลิศ 
     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยการจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติงาน (Performance Agreement) 

 ดีเลิศ 

     2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่าง
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ตามแนว
การศึกษาวอลดอร์ฟส าหรับเด็กพิเศษ 

 ดีเลิศ 

     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดีเลิศ 
     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 ดีเลิศ 

     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
จัดบริการเทคโนโลยี สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัดเรียนรู้ 

 ดีเลิศ 

 
 



๔๗ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
 

ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     3.1 จัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง ตามแนวการศึกษา
วอลดอร์ฟส าหรับเด็กพิเศษ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

 ดีเลิศ 

     3.2 ใช้สื่อที่เน้นวัสดุธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก 

 ดีเลิศ 

     3.3 มีการบริหารจัดการผู้เรียนเชิงบวก  ดีเลิศ 

     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

 ดีเลิศ 

     3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 ดีเลิศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 

 

 

 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน ปีการศึกษา 2563 
………………………………………… 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕61 ได้ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 

๑. นางยุพิน ค าปัน  ข้าราชการบ านาญ   ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นางเสมอจิต  ชูหอยทอง    ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ   กรรมการ 

          ประจ าจังหวัดล าพูน  
3. นายธัชพล  หน่อแก้ว รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  กรรมการ 

          ประจ าจังหวัดล าพูน  
4. นางสาวรัตติกาล  พวงทอง  รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  กรรมการ 

          ประจ าจังหวัดล าพูน 
5. นางสาวอัญชลี  กาปัญญา ครูช านาญการ           กรรมการ 
6. นางธรรมพร   มณีกุล ครูช านาญการ           กรรมการ 
7. นายกฤษดากรณ์ วงศ์ศรีใส ครูช านาญการ           กรรมการ 
8. นายวินัย ขนาดขจี  ครูผู้ช่วย            กรรมการ 
9. นางสาวนูรีมัน  วุนชูแก้ว ครูช านาญการ          กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 



๔๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 

              มีหน้าที่ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน โดยการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษา               
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน ทั้ง 3 มาตรฐาน ตามกรอบแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายใน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน พร้อมสรุปและรายงานผลการประเมิน 
ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564  

                       

ประกาศ  ณ  วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64 

 
 

 
                                            ลงชื่อ 

     (นางเสมอจิต  ชูหอยทอง) 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจังหวัดล าพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



๕๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 

ตารางท่ี 12  แสดงผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

ชื่อโครงการ มาตรฐาน ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
โครงการส่ง เสริมทักษะการ
เรียนรู้สู่โลกกว้างทางสังคม 

มฐ.1 เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 86 ของเด็ก
พิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดล าพูนที่มี
พัฒนาการบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีวางไว้ได้ 
2. ร้อยละ 86 ของเด็ก
พิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดล าพูนสามารถ
ส่งต่อเข้าสู่การศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้นหรือประกอบ
อาชีพได้ 
เชิงคุณภาพ 

๑. เด็กพิเศษมีพัฒนา การ
บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้
ได้ 
2. เด็กพิเศษศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 
มีคุณภาพ มีทักษะ ความรู้
และได้รับการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น 

เชิงปริมาณ 
1. เด็กพิเศษศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูนที่มี
พัฒนาการบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีวางไว้ได้ร้อยละ 86 
2. เด็กพิเศษศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน
สามารถส่งต่อเข้าสู่การศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้นหรือประกอบ
อาชีพได้ร้อยละ 86 
เชิงคุณภาพ 

1. เด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูนมี
พัฒนา การบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีวางไว้ได้ร้อยละ 90 
๒. เด็กพิเศษศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน มี
คุณภาพ มีทักษะ ความรู้และ
ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ร้อยละ 90 

โครงการยกรับดับคุณภาพครู มฐ.2 เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละ 86 ของบุคลากร
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เข้า
ร่วมการเข้าร่วมกิจกรรม 
Professional Learning 
Community (PLC) 
 

เชิงปริมาณ 
1.บุคลากรครูศูนย์การศึกษา
พิเศษ เข้าร่วมการเข้าร่วม
กิจกรรม Professional 
Learning Community 
(PLC)ร้อยละ 100 
 

 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 

ชื่อโครงการ มาตรฐาน ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
โครงการยกรับดับคุณภาพครู 
(ต่อ) 

มฐ.2 2. ร้อยละ 86 ของบุคลากร
ครู ศู นย์ ก ารศึ กษา พิ เศษ 
ประจ าจังหวัดล าพูน มีการ
จัดท ารายงานวิจัยที่สมบูรณ์ 
ครบตามองค์ประกอบของ
งานวิจัยคนละ 1 เรื่อง ต่อปี
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 86 บุคลากรครู
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดล าพูน เข้าใจเกี่ยวกับ
การท าProfessional 
Learning Community 
(PLC)   และสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดู
งาน มาใช้เพื่อให้เกิด
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

2. ร้อยละ 86 บุคลากรครู
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดล าพูนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย และ
สามารถท าวิจัยได้อย่าง
ถูกต้อง 

2. บุคลากรครูศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน มี
การจัดท ารายงานวิจัยที่สมบูรณ์ 
ครบตามองค์ประกอบของ
งานวิจัยคนละ 1 เรื่อง ต่อปี
การศึกษา ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 

1. บุคลากรครูศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 
เข้าใจเกี่ยวกับการท า 
Professional Learning 
Community (PLC)   และ
สามารถน าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาดูงาน มาใช้เพ่ือให้เกิด
ความก้าวหน้าในวิชาชีพร้อยละ 
90 

2. บุคลากรครูศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูนมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานวิจัย และสามารถท าวิจัยได้
อย่างถูกต้อง 
ร้อยละ 90 
 

โครงการครูดีมีคุณธรรมน า มฐ.2 เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 86 บุคลากรครู 
มีการเข้าร่วมกิจกรรมห้อง
พระก่อนการท างาน 
2.ร้อยละ 86 บุคลากรครูมี
การเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

เชิงปริมาณ 

1. บุคลากรครูศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 
จ านวน 61 คน ร้อยละ 100 
2. บุคลากรครูศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 
จ านวน 61 คน ร้อยละ 100 
 

 
 
 
 
 



๕๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 

ชื่อโครงการ มาตรฐาน ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
โครงการครูดีมีคุณธรรมน า(ต่อ) มฐ.2 เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 86 บุคลากร มี
จิตวิญญาณ ความพร้อม
ก่อนการท างาน 
2.ร้อยละ 86 บุคลากรครูมี
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

เชิงคุณภาพ 

1.บุคลากรครูศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน มี
จิตวิญญาณ ความพร้อม ก่อน
การท างาน 
2.บุคลากรครูศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การท างานกับ
เด็กพิเศษส าหรับผู้ดูแล 

มฐ.2,3 เชิงปริมาณ 
1. ผู้ดูแลเด็กพิเศษร้อยละ 
86 ผ่านการอบรมให้ความรู้
และทักษะในการพัฒนาคน
พิการที่บ้าน โดยใช้นาฬิกา
ชีวิต 

เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 86 ของเด็ก
พิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดล าพูนมีพัฒนา 
การบรรลุเป้าหมายตามที่
วางไว้ได้ 
2. ผู้ดูแลเด็กพิเศษร้อยละ 
80 ผ่านการอบรมให้ความรู้
และทักษะในการพัฒนาคน
พิการที่บ้าน โดยใช้นาฬิกา
ชีวิต 
 

เชิงปริมาณ 

1. ผู้ดูแลเด็กพิเศษร้อยละ 
๑๐๐ มีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีทักษะในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก
พิเศษตามนาฬิกาชีวิตที่บ้านได้
อย่างถูกต้อง และเหมาะสมและ
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนตามนาฬิกาชีวิตที่บ้าน 
ให้กับผู้ดูแลท่านอ่ืนได้อย่าง
เข้าใจ 

เชิงคุณภาพ 

1. เด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูนมี
พัฒนา การบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีวางไว้ได้ ร้อยละ 90 
2. ผู้ดูแลเด็กพิเศษ ผ่านการ
อบรมให้ความรู้และทักษะใน
การพัฒนาคนพิการที่บ้าน โดย
ใช้นาฬิกาชีวิต ร้อยละ 90 
 

 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 

ชื่อโครงการ มาตรฐาน ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามแนวการจัด
การศึกษาวอลดอร์ฟ ส าหรับ
เด็กพิเศษ 

มฐ.1 เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละ 86 ข้อมูล
สารสนเทศเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ ที่เข้า
รับบริการของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 
2.ร้อยละ ๘6ข้อมูล
สารสนเทศการเยี่ยมบ้าน
เด็ก 
3.ร้อยละ ๘๐ ข้อมูล
สารสนเทศการเข้าร่วม
กิจกรรมสร้างเสริม
ประสบการณ์ 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ ๘๐ ของเด็กท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง 
2. ร้อยละ ๘๐ เด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับ
กาบริการเยี่ยมบ้านอย่าง
ทั่วถึง 
3. ร้อยละ ๘๐ เด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับ
ส่งเสริมพัฒนาเด็กพิการ
แบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม จิตใจ 
สติปัญญา และจิตวิญญาณ 
 

เชิงปริมาณ 
1. เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษที่มีรายชื่อตกหล่น ได้รับ
การช่วยเหลือและได้โอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  
ร้อยละ 90 
2. เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดล าพูน ได้รับการ
เยี่ยมบ้านอย่างทั่วถึง 
ร้อยละ  ๑๐๐ 
3.เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดล าพูน มีการ
พัฒนาแบบองค์รวมทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ ร้อยละ  ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
1. เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง 
ร้อยละ 100 
2. เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษได้รับกาบริการเยี่ยมบ้าน
อย่างทั่วถึงร้อยละ 100 
3. เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษได้รับส่งเสริมพัฒนาเด็ก
พิการแบบองค์รวมทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ 
สติปัญญา และจิตวิญญาณ 
ร้อยละ 100 

 
 

 

 



๕๕ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 

ตารางท่ี 13   แสดงการเข้าร่วมอบบรมพัฒนาตนของข้าราชการตามที่ ก.ค.ศ ก าหนด ปีการศึกษา 2563 

ที ่ หลักสูตร สถานที่/หน่วยงาน จ านวน 
ชั่วโมง 

ผู้เข้ารับ 
การอบบรม 

1 การอบรมหลักสูตรการศึกษาวอ
ลดอร์ฟส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษ (Curtive Eduction)  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดล าพูน 

30 นายกฤษดากรณ์  วงศ์ศรีใส 
นางธรรมพร   มณีกุล 
นายสมชาย  อภิวงศ์ 
นางสาวอัญชลี กาปัญญา  
นางสาวนูรีมัน  วุนชูแก้ว 
นางสาวกิตติกา   สาสุจิตร  
นางสาวดลฤดี  มาแก้ว 
นางสาวดวงรัตน์ กันจันทร์ 
นางสาวนงนุช กันทพลหาญ 
นายณัฐวุฒิ มูลประนัน 
นางสาวกฤติกา ประสาธน์
สุวรรณ์ 
นางจิรดา หวายสันเทียะ 

2 กิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในวันครู 
ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 

ส านักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา 

12 นางธรรมพร   มณีกุล 
นายสมชาย  อภิวงศ์ 
นางสาวดวงรัตน์ กันจันทร์ 

3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบ
การศึกษาและการให้บริการข้อมูลทาง
การศึกษาส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา โดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)  
หลักสูตร 62121 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

15 นางธรรมพร   มณีกุล 
นางสาวกิตติกา   สาสุจิตร  
นางสาวดวงรัตน์ กันจันทร์ 
นางสาวกฤติกา ประสาธน์
สุวรรณ์ 
นางสาวนงนุช   กันทพล
หาญ 

4 การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย
ในประเทศไทย หลักสูตรการลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัว
รับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ร่วมกับมูลนิธิศุภมิตแห่ง
ประเทศไทย 

20 นางสาวนูรีมัน  วุนชูแก้ว 
นางสาวดวงรัตน์ กันจันทร์ 
  

5 ครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 
การสอนเพศวิถีศึกษา:การพัฒนาสมมร
รถนะครูในการสอนเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชี วิ ต ในระบบการศึกษาขั้ น
พ้ืนฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

22 นางสาวดลฤดี  มาแก้ว 
 

 
 



๕๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 

ที ่ หลักสูตร สถานที่/หน่วยงาน จ านวน 
ชั่วโมง 

ผู้เข้ารับ 
การอบบรม 

6 การจัดท าแผนเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล 
(Individual Transition Plan: ITP) 
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษ รหัส
หลักสูตร 62075 

ศูนย์ กา รศึ กษา พิ เศษ
ประจ าจังหวัดล าพูน 

22 นางสาวอัญชลี กาปัญญา 

 

ตารางท่ี 14  แสดงสรุปการจัดกลุ่มการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

ที ่ ชื่อกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) จ านวนสมาชิก จ านวนชั่วโมง 
๑ กลุ่มรวยล้นฟ้า 9 57 
๒ กลุ่มมณีล้อมเพชร ๑๐ 57 
๓ กลุ่มเศรษฐีพันล้าน 6 57 
๔ กลุ่มบุษบาพารวย 10 57 

รวม 35 228/4/57 
  

การจัดกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทั้ง 4 กลุ่ม มีจ านวนชั่วโมงที่ได้ 57 ชั่วโมง ครบตามที่ ก.ค.ศ ก าหนด สามารถสรุปผลการจัดกลุ่มการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยมีผลการศึกษา ดังนี้  

1. กลุ่มรวยล้นฟ้า ได้ศึกษาและจัดกิจกรรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)  
ในหัวข้อเรื่อง 
- ผลการพัฒนาทักษะทางสติปัญญาโดยใช้ชุดกิจกรรมลีลาเส้นสร้างสรรค์แบบเรียนปนเล่น  
 ส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

2. กลุ่มมณีล้อมเพชร ได้ศึกษาและจัดกิจกรรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)  
ในหัวข้อเรื่อง   
- การพัฒนาความสามารถในการรับรู้และแสดงออกทางภาษา ของนักเรียนออทิสติก โดยการใช้สมุด
สื่อสาร 
- การใช้สื่ืือรูปภาพพัฒนาทักษะการสื่อสารเพ่ือการด ารงชีวิตประจ าวันของผู้เรียน ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน : กรณีศึกษา 
- การพัฒนาความสามารถทางการสื่อสารโดยใช้สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา กรณีศึกษา : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 
- การใช้ถุงถ่ัวเพ่ือพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กส าหรับเด็กพิการซ้อน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดล าพูน 



๕๗ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 

3. กลุ่มเศรษฐีพันล้าน ได้ศึกษาและจัดกิจกรรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)  
 ในหัวข้อเรื่อง 
- การปรับพฤติกรรมการถ่มน้ าลายของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
โดยใช้การเสริมแรงทางบวกด้วยไม้สองหน้า 
- การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะไทยตามรอยประ พัฒนาทักษะทางสติปัญญา 
หรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ 

4. กลุ่มบุษบาพารวย ได้ศึกษาและจัดกิจกรรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)  
ในหัวข้อเรื่อง 
- ผลการใช้นิทานที่มีผลต่อการพัฒนาการรับรู้และแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๕๘ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 

ประมวลภาพรวมผลการด าเนินงาน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

กิจกรรมด้านคุณภาพผู้เรียน 

  

  

  



๕๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 

กิจกรรมด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

 

 



๖๐ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 

กิจกรรมด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



๖๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 

รายช่ือคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
(Self Assessment Report: SAR)   

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

                                     นางเสมอจิต  ชูหอยทอง 
                    ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 
                                      นายธัชพล  หน่อแก้ว 
                 รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 
                                  นางสาวรัตติกาล  พวงทอง 
                 รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 

ผู้จัดท า 

นางสาวนูรีมัน  วุนชูแก้ว      ครูช านาญการ  
นางสาวพิมพ์พิชชา หวายสันเทียะ           คร ู
นางสาวกฤติกา  ประสาธน์สุวรรณ์           คร ู
นางสาวจรัญญา  ค าบุรี   คร ู   
นายธนพล  หอมนาน  คร ู    

     นางสาวเฉลิมรัฐ  โพธิ์แจ่ม       ครูผู้ช่วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 

 

 

 

 

 


