
 



รายงานผลการประเมินตนเอง 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

ข้อมูลพื้นฐาน  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง มีนักเรียนจ านวน ๒๒๔ คน ครูจ านวน ๓๒ คน                 
จัดการศึกษาในลักษณะการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม เตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต                        
ในเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ๔ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ๑) รับบริการในศูนย์ ๒) รับบริการในหน่วย
บริการ  ๓) รับบริการในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และ ๔) รับบริการที่บ้าน 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

หลักฐานการสนับสนุน : ผู้เรียนมีพัฒนาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแผนการจัดการศึกษา           
เฉพาะบุคคลและแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว สามารถเปลี่ยนผ่านไปยังสถานศึกษาอ่ืนและ
ชุมชน ครูสามารถเป็นวิทยากรให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้รับรางวัลครูดีเด่นในระดับกลุ่มสถานศึกษา สถานศึกษาเป็นต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
หลักสูตร 

แผนพัฒนาเพื่อใหไ้ด้มาตรฐานที่สูงขึ้น : 
แผนปฏิบัติงานที่ ๑ พัฒนาระบบการเปลี่ยนผ่านโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
แผนปฏิบัติงานที่ ๒ จัดระบบการพัฒนาครูที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่และพ่ีเลี้ยง (Coaching and 

Mentoring)  
แผนปฏิบัติงานที่ ๓ พัฒนาระบบนิเทศติดตามภายในสถานศึกษา 

 
 
         สุรัญจิต  วรรณนวล 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

  รายงานการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือรายงานผล
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจาก
การบริหารจัดการสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพ               
ของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ       
เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก    
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป  

 ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปางในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อไป 

 

 

 

            (นางสุรัญจิต  วรรณนวล) 

     ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าปาง 

                        

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 

 

 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
ค ำน ำ 
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 สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าปาง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ส่วนที่ ๓  สรุปผล และ
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ภำคผนวก 
         ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง เรื่องให้ใช้ค่าเป้าหมาย 
และมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง เพ่ือการประกัน
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ประเมินคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ปีการศึกษา 
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ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

๑ ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
ที่อยู่ : เลขที่ ๑๒๘/๔ ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ต าบลพระบาท อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง  
สังกัด :  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
          กระทรวงศึกษาธิการ 

      โทรศัพท์ : ๐๕๔-๒๒๘๕๗๔    โทรสาร : ๐๕๔ – ๒๒๘๕๗๕ 
๒ ข้อมูลบุคลากร 

๒.๑ จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร 
ข้าราชการ

คร ู
พนักงาน
ราชการ 

ครู 
อัตราจ้าง 

พ่ีเลี้ยง   
เด็กพิการ 

ผู้ปฏิบัติ
งานให้
ราชการ 

พนักงาน
ธุรการ 

รวม
ทั้งหมด 

อัตราก าลัง ๒ ๒๘ ๑๐ ๑ ๓๐ ๔ ๑ ๗๖ 

จ านวนที่ม ี
ตัวอยู่จริง 

๑ ๒๑ ๑๐ ๑ ๒๙ ๔ ๑ ๖๗ 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 

๒.๒ วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน ๒๒ ๔๘ ๔ - ๗๔ 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 

 



๓ ข้อมูลนักเรียน 

 จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น ๒๒๔ คน  
 

ที ่ ประเภทความพิการ 

รูปแบบการให้บริการ 
รวม/
คน ไป-กลับ 

หน่วย
บริการ 

ที่บ้าน 
ศูนย์การ

เรียนเฉพาะ
ความพิการ 

๑ 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
เห็น 

  ๒  ๒ 

๒ 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน 

 ๑ ๑  ๒ 

๓ 
บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา 

๒๘ ๒๒ ๓๗ ๑๑ ๙๘ 

๔ 
บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายหรือสุขภาพหรือการ
เคลื่อนไหว 

๙ ๓๓ ๔๘ ๕ ๙๕ 

๕ 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ 

 ๑   ๑ 

๖ 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
พูดและภาษา 

   ๑ ๑ 

๗ 
บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
พฤติกรรมและอารมณ์ 

     

๘ บุคคลออทิสติก ๑๐ ๘ ๒ ๒ ๒๒ 
๙ บุคคลพิการซ้อน  ๒ ๑  ๓ 

รวม ๔๗ ๖๗ ๙๑ ๑๙ ๒๒๔ 
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๒ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

๑. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง        
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   

           ๑.๑ การด าเนินงานด้านการพัฒนาผู้เรียน  

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มพัฒนา
ศักยภาพ และเตรียมความพร้อม ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษต้ังแต่แรกเกิดหรือแรกพบ       
ความพิการ จนถึงอายุ ๑๘ ปี โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักสหวิชาชีพ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องตามรูปแบบการให้บริการ ท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลที่แสดงออกถึง
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาส าหรับเด็ก       ที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง  ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช ๒๕๖๑ และหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑                 
มีการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมพัฒนาการตามศักยภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย  

๑) งานหลักสูตรสถานศึกษา  

๒) งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล  

๓) งานช่วยเหลือระยะแรกเริ่มพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมในศูนย์ฯ  

๔) งานกิจกรรมนักเรียน 

๕) งานผลิตจัดหาบริการ สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลือ    
อ่ืนใด 

๖) งานจัดระบบช่วงเชื่อมต่อ  

๗) งานส่งเสริมอาชีพนักเรียนและผู้ปกครอง  

๘) งานหน่วยบริการ และศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  



๙) งานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 

๑) กิจกรรมนันทนาการ 

๒) กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

๓) กิจกรรมทัศนศึกษา  

๔) กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๕) กิจกรรมเสริมทักษะ ได้แก่ กายภาพบ าบัด กิจกรรมบ าบัด จิตวิทยา ศิลปะบ าบัด 
ศิลปะการแสดง ดนตรีบ าบัด และแพทย์แผนไทย  

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ได้จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ       
ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้ 

๑) โครงการพัฒนาสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยกระบวนการ PLC  

๒) โครงการพัฒนากระบวนการการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

จากการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนที่รับบริการ     
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปางจ านวน ๒๒๔ คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามที่ระบุไว้   
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว มีการส่งต่อผู้เรียน
เข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น จ านวน ๒๒๔ คน แยกเป็นเชื่อมต่อระดับกิจกรรม จ านวน ๑๙๙ คน 
เชื่อมต่อระดับชั้นเรียน จ านวน ๔ คน เชื่อมต่อระดับสถานศึกษา จ านวน ๗ คน เชื่อมต่อด้านการอาชีพ
หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล จ านวน ๑๔ คน 

 ๒.๒ การด าเนินงานด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียน          
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 

๒.๒.๑ หลักสูตรสถานศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม  
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑ ได้ก าหนดคุณลักษณะ   
ที่พึงประสงค์ท่ีต้องการให้เกิดกับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ๗ ข้อ ได้แก่ 

๑) ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี  



๒) กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมีความแข็งแรง สามารถใช้งานได้อย่าง
ประสานสัมพันธ์กัน หรือการใช้กล้ามเนื้อด้วยวิธีการอ่ืน รวมถึงการใช้อุปกรณ์ช่วยหรือทดแทน  

๓) มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย  

๔) รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว  

๕) ช่วยเหลือตนเองได้เต็มศักยภาพ  

๖) สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย  

๗) สนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว  

 ๒.๒.๒ หลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็ก                      ที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖๑ ได้ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดกับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ๑๒ ข้อ 
ได้แก่ 

  ๑) ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี  

  ๒) กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว      
และประสานสัมพันธ์กัน  

  ๓) มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข  

  ๔) ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  

  ๕) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม  

  ๖) มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  ๗) รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย      

  ๘) อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม    
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

  ๙) ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  

  ๑๐) มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้  

  ๑๑) มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  



  ๑๒) มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้       ได้
เหมาะสมกับวัย  

 การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง ๒ หลักสูตรผ่านกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมเสริมทักษะ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จัดอย่างหลากหลาย 
ครอบคลุมตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑ ส่งผลให้ผู้เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ได้รับ    
การพัฒนาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด รวมทั้งมีความภูมิใจในท้องถิ่น       
และความเป็นไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

ผลการประเมิน คุณภาพของผู้เรียน : ระดับ ดีเลิศ   

หมายถึง การพัฒนาผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง มีผลการ
ประเมินดังนี้ 

๑. มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

๒. มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่ง
ต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือ การอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคลสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีผลการประเมินดังนี้  

๑. ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ จิตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

๒. ผู้เรียนแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลสูงกว่าเป้าหมาย        
ที่สถานศึกษาก าหนด 

 

 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 



การด าเนินงาน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง มีกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการ 
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนา ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
และจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการ บริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัด
สภาพแวดล้อม ทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

๑. การบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ๔ กลุ่มงาน คือ  

๑.๑ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

๑.๒ กลุ่มบริหารงานทั่วไป  

๑.๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล  

๑.๔ กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ  

๒. น าระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการบริหารจัดการ ดังนี้ 

๒.๑ มีการน ามาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บทบาทหน้าที่ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ มาวิเคราะห์ พร้อมทั้งก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของศนูย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดล าปาง โดยไดป้ระกาศใช้มาตรฐานเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๓ มาตรฐาน  

๒.๒ บุคลากรน ามาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง           
และค่าเป้าหมายความส าเร็จ ที่ได้ก าหนดไว้ไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานครอบคลุมทุกมาตรฐาน  

                ๓. ปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
(STEP) สภาพแวดล้อมภายใน (๒S๔M) และร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นทิศทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาว่า “พัฒนาการดี  วิชาการเด่น เน้นคุณภาพ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (Good development 
outstanding academic Assured quality within ๒๐๑๙. )  ก าหนดพันธกิจ  ไว้  ๘  ประการ  คือ               
๑) ส่งเสริมพัฒนาการตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล ๒) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ส าหรับผู้เรียน ๓) เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียน ๔) พัฒนาครูและบุคลาการ
ให้มีความเชี่ยวชาญการในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ๕) พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาด้วย
วิธีการที่หลากหลายอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ ๖) พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับผู้เรียนและ



บริบทของสถานศึกษา ๗) ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์สาธิตการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีส าหรับคนพิการ 
และ๘) ส่งเสริมการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน ก าหนดกลยุทธ์ ในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๔ กลยุทธ์ คือ ๑) ด้าน
คุณภาพผู้เรียน ๒) ด้านคุณภาพครูและบุคลากร ๓) ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ๔) ด้านชุมชน
แห่งการเรียนรู้   

     ๔. มีการขับเคลื่อนภารกิจของสถานศึกษา ผ่านแบบเสนองาน แบบเสนอโครงการ มีการ
จัดระบบการนิเทศ ก ากับการปฏิบัติงานระดับบุคคล ระดับกลุ่มงาน มีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
และใช้ผลการด าเนินงานมาเป็นแนวทางในการพัฒนางาน  ซึ่งปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีงานตามโครงสร้าง ๓๙ 
งาน ๑๓ โครงการ สนองยุทธศาสตร์ของสพฐ . และกลยุทธ์ของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทุก
ยุทธศาสตร์ ทุกกลยุทธ์ สนองมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปางมาตรฐาน
ที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน จ านวน ๑๐ งาน ๓ โครงการ สนองมาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการ จ านวน 
๒๖ งาน ๙ โครงการ และสนองมาตรฐานที่ ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ จ านวน ๕ งาน ๑ โครงการ  ภาพรวมผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการด าเนินงาน/โครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการ มากที่สุด ร้อยละ ๘๔.๓๖ เรียงตามล าดับคือ ด้านผลการด าเนินงาน ด้านปัจจัยการ
ด าเนินงาน และดา้นกระบวนการด าเนินงาน  

๕. มีการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๒ หลักสูตรคือ  หลักสูตรสถานศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  ส าหรับนักเรียนที่
มีอายุแรกเกิด ถึง ๖ ปี และหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับ
นักเรียนที่มีอายุ ๗ ปีขึ้นไป โดยครูผู้สอนได้จัดท าหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา /ผล
การประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน / และแผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน (FCSP) จัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) / แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) / แผนการ
สอนรายบุคคล (IIP) / และแผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน (FCSP) โดยผู้ปกครอง นักสหวิชาชีพ และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ครูมีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์และหรือวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

๖. มีการจัดท าข้อตกลงการท างานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดท าค าสั่ง
มอบหมายการปฏิบัติงานในระดับบุคคลและระดับกลุ่มงานอย่างชัดเจน ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการมีการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน/โครงการ เพ่ือให้น าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ



บรรลุจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความรู้ มีคุณภาพ มี
ศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ได้แก่ 
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร Training OBEC โครงการยกระดับครูและบุคลากรสู่มาตรฐานของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง โครงการเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  ก าหนดให้
มีงานมาตรฐานวิชาชีพและวิทยาฐานะ เข้ามาด าเนินงานส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาด้านวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน 
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรให้ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ และส่งเสริมสนับสนุนการมีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ให้กับบุคลากร ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการ และชุมชนตามเทศกาล วันส าคัญต่างๆ 
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจครู และบุคลากร ในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรัก ตระหนักใน
ความส าคัญของอาชีพ ครู ประพฤติตนตามจารีตประเพณีที่ดีงาม และปฏิบัติราชการด้วยความส านึก
รับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ของส่วนราชการและเด็กพิการเป็นส าคัญอย่างต่อเนื่อง 

๗. มีการปรับปรุง พัฒนาอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ภายใน จัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ และมีความปลอดภัย
ต่อนักเรียนที่มารับบริการ จัดให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน ได้แก่ ศูนย์สาธิตสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ห้องสมุด ห้องบอลบ าบัด บ้านสาธิตโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู สวนกระตุ้น
ประสานสัมผัส โรงเลี้ยงไส้เดือน แปลงเกษตรอินทรีย์ ห้องดนตรีบ าบัด ห้องศิลปะบ าบัด ห้องการแสดง 
และอาคารประกอบโดมส าหรับกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน จัดให้มีระบบรักษาความ
ปลอดภัย ในสถานศึกษา โดยการจัดอบรมให้ความรู้ และฝึกซ้อมจากสถานการณ์จริงกรณีเกิดภัยพิบัติ
ต่างๆ จัดป้ายเตือนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ จัดให้ครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆในชุมชน จึงได้จัดท า
ระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพ่ือใช้บริหารจัดการ มีการบันทึกข้อมูลผู้เรียน บุคลากร ในระบบ SET 
เป็นปัจจุบัน มีการบันทึกแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ในโปรแกรม IEP Online มีการจัดท า
ระบบเว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ แก่
สาธารณะ และให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร บริการแท็บเล็ตเคลื่อนที่ 

ผลการด าเนินงานกระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับ ดีเลิศ  

หมายถึง  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ มีระบบบริหารการจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจนส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่



มีคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตามโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๖ และครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาวิชาชีพ  ร้อยละ ๑๐๐ มี
การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ปลอดภัยและเชื่อมต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
และมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆในชุมชน ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการบริหารงานภาพรวม มากที่สุด 
ร้อยละ ๘๔.๓๖  

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

             การด าเนินงาน  

๑) ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถใน
การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปปรับใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
เริ่มจากกระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง มีการประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา การเผยแพร่หลักสูตรสถานศึกษา
ผ่านเว็ปไซต์ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง การจัดอบรมการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การประเมินความสามารถพ้ืนฐานนักเรียน ฯลฯ ทั้งนี้ได้มีการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา โดยแบ่งออกเป็น ๒ หลักสูตร และหลักสูตรแยกตามประเภทความพิการอีก ๑๗ 
หลักสูตร ได้แก่  

๑. หลักสูตรสถานศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑.๑ หลักสูตรสถานศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นระยะแรกเริ่ม ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑.๒ หลักสูตรสถานศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระยะแรกเริ่ม ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑.๓ หลักสูตรสถานศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระยะแรกเริ่ม ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 



๑.๔ หลักสูตรสถานศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือ
สุขภาพระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑.๕ หลักสูตรสถานศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาระยะ
แรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑.๖ หลักสูตรสถานศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ระยะ
แรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑.๗ หลักสูตรสถานศึกษาส าหรับเด็กออทิสติกระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดล าปาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑.๘ หลักสูตรสถานศึกษาส าหรับเด็กพิการซ้อนระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดล าปาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. หลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต ส าหรับเด็กเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปางพ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒.๑ หลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็น ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒.๒ หลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒.๓ หลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒.๔ หลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

๒.๕ หลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง  ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒.๖ หลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการพูดและภาษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 



๒.๗ หลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒.๘ หลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กออทิสติก ของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒.๙ หลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กพิการซ้อน ของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส่งเสริมให้ครูผู้สอน น าหลักสูตรสถานศึกษามาออกแบบก าหนดการสอน และหลักสูตร
ห้องเรียน หรือ หน่วยการจัดประสบการณ์ หรือ หน่วยการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการ
จ าเป็นกับนักเรียนและเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวันของนักเรียนให้มากที่สุด ซึ่งการออกแบบก าหนดการสอน 
หน่วยการจัดประสบการณ์ หรือหน่วยการจัดการเรียนรู้ แบ่งออกตามประเภทการรับบริการ ดังนี้ 

๑. นักเรียนที่รับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ครูผู้สอนออกแบบ
หน่วยการจัดประสบการณ์ หรือหน่วยการจัดการเรียนรู้ รายห้องเรียน ได้แก่  

 ๑.๑ ห้องเรียนแสงตะวันฉาย จัดท าหน่วยการจัดประสบการณ์ ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา อายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง ๖ ปี โดยน าหลักสูตรสถานศึกษาส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๑ มาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน  

 ๑.๒ ห้องเรียนสะพานสายรุ้ง จัดท าหน่วยการจัดการเรียนรู้ ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา อายุตั้งแต่ ๗ – ๑๒ ปี โดยน าหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต
ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง  ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน  

๑.๓ ห้องเรียนมุ่งสู่ดวงดาว จัดท าหน่วยการจัดการเรียนรู้ ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา อายุตั้งแต่ ๗ – ๑๒ ปี โดยน าหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับ
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๑ มาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน  

๑.๔ ห้องเรียนประสานสายตา จัดท าหน่วยการจัดประสบการณ์ ส าหรับเด็กออทิสติกระ
ยะแรกเริ่ม อายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง ๖ ปี โดยน าหลักสูตรสถานศึกษาส าหรับเด็กออทิสติกระยะแรกเริ่ม ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาใช้ในการออกแบบการจัดการ
เรียนการสอน     



๑.๕ ห้องเรียนวาจาสื่อสาร จัดท าหน่วยการจัดการเรียนรู้ ส าหรับเด็กออทิสติก อายุตั้งแต่ 
๗ ปีขึ้นไป โดยน าหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กออทิสติก ของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียน
การสอน  

๑.๖ ห้องเรียนเด่นพัฒนาการ จัดท าหน่วยการจัดประสบการณ์ ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางด้านร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ อายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง ๖ ปี โดยน าหลักสูตร
สถานศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพระยะแรกเริ่ม 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาใช้ในการออกแบบการจัดการ
เรียนการสอน 

๑.๗ ห้องเรียนอารมณ์เบิกบาน จัดท าหน่วยการจัดการเรียนรู้ ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางด้านร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ อายุตั้งแต่ ๗ ปีขึ้นไป โดยน าหลักสูตร
สถานศึกษาการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือการ
เคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาใช้ใน
การออกแบบการจัดการเรียนการสอน  

๑.๘ ห้องเรียนบ้านจ าลองทักษะชีวิต จัดท าหน่วยการจัดการเรียนรู้ ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา อายุตั้งแต่ ๑๓ – ๑๘ ปี โดยน าหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต
ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งสิ้น ๘ ห้องเรียน 

๒. นักเรียนที่รับบริการ ในหน่วยบริการประจ าอ าเภอ และศูนย์การเรียนเฉพาะความ
พิการ ครูผู้สอนออกแบบก าหนดการสอน หน่วยการจัดประสบการณ์ หรือหน่วยการจัดการเรียนรู้  ราย
หน่วยบริการประจ าอ าเภอ และรายศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 

๓. นักเรียนที่รับบริการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ครูผู้สอนออกแบบ
ก าหนดการสอน หน่วยการจัดประสบการณ์ หรือหน่วยการจัดการเรียนรู้ รายบุคคล 

๔. นักเรียนที่รับบริการห้องเรียนคู่ขนานส าหรับบุคคลออทิสติก ครูผู้สอนออกแบบ
ก าหนดการสอน หน่วยการจัดประสบการณ์ หรือหน่วยการจัดการเรียนรู้ โดยน าหลักสูตรแกนกลางมา
ปรับใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ให้บริการ
คู่ขนานส าหรับบุคคลออทิสติก ๒ ห้องเรียน ได้แก่ ห้องเรียนคู่ขนานส าหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนชุมชน
บ้านฟ่อนวิทยา และห้องเรียนคู่ขนานส าหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ รวม
จ านวน ๒ ห้องเรียน 



๕. นักเรียนที่รับบริการที่ห้องเรียนส าหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล ครูผู้สอน
ออกแบบก าหนดการสอน หน่วยการจัดประสบการณ์ หรือหน่วยการจัดการเรียนรู้ โดยน าหลักสูตร
แกนกลางมาปรับใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
ให้บริการห้องเรียนส าหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล จ านวน ๑ ห้องเรียน ณ โรงพยาบาลล าปาง 

นอกจากการน าหลักสูตรมาเป็นกรอบในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอน
ทุกคนจะต้องจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual Education Plan : IEP) และแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individual  Family  Services  Plan : IFSP) โดยการวางแผนการ
พัฒนาผู้เรียนร่วมกันระหว่างครูผู้สอน ผู้ปกครอง นักสหวิชาชีพสาขาต่างๆ และผู้อ านวยการสถานศึกษา มี
การจัดนักเรียนให้ครู และบุคลากรรับผิดชอบตามสัดส่วน อย่างเหมาะสม ชัดเจน 

ครูจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์  
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ มีรูปแบบและเทคนิควิธีในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาตามแนวมนุษยปรัชญา(วอลดอร์ฟ) การจัดการเรียนการสอนแบบมี
โครงสร้าง (Structure teaching) การใช้ระบบกล่องงาน(work boxes system) การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ๕ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  กิจกรรมเสริมทักษะ กิจกรรมทัศนศึกษา และมีการนิเทศ ก ากับติดตาม
กระบวนการเรียนการสอน โดยผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และหัวหน้างาน
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 

๒) ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ครูมีการใช้เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยน ามาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ตามศักยภาพขอผู้เรียนจากสื่อที่
หลากหลายดังนี้ 

๒.๑ จัดหาสื่อตามบัญชีรายการสื่อสิ่งอ านวยความสะดวกบริการและสิ่งอ่ืนใดทางการศึกษา 
ครบตามจ านวนผู้รับบริการ ๒๒๔ คน 

๒.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการผลิตสื่อการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ( IFSP) 



แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชุน (FCSP) หน่วยการจัดประสบการณ์
และหน่วยการจัดการเรียนรู้ จ านวน ๓๕๒ ชิ้น 

๒.๓ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ประกอบด้วย  บ้าน
จ าลองทักษะด ารงชีวิต ศูนย์สาธิตการใช้สื่อฯ ห้องดนตรีบ าบัด ห้องศิลปะการแสดง และห้องศิลปะบ าบัด 
บ้านสาธิต  

 ๓) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
ให้น่าเรียน มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก สร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูและนักเรียนให้มีความใกล้ชิดสนิทสนม นักเรียนสามารถเลียนแบบพฤติกรรมที่เหมาะสมจาก
การเลียนแบบพฤติกรรมของครูระหว่างท ากิจกรรม 

๑. มีการปรับสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ห้องกิจกรรมต่างๆ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดล าปางให้เหมาะสม เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  

๒. ปรับปรุงและ จัดสภาพแวดล้อมหน่วยบริการให้เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียนที่มาขอรับบริการ จ านวน ๘ หน่วยบริการ 

๔) ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการ
สอน โดยมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบรายงาน
การวิจัยในชั้นเรียน โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑ มีรายงานการวิจัยในชั้นเรียนจ านวน ๒๖ 
เรื่อง ภาคเรียนที่ ๒ มีรายงานการวิจัยในชั้นเรียนจ านวน ๓๔ เรื่อง รวม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีรายงานการ
วิจัยจ านวน ๖๐ เรื่อง 

๕) ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้และมีชุมชุนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูและผู้เก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมของงานวิจัยในชั้นเรียน โครงการ
พัฒนาสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยกระบวนการ PLC ดังนี้ 



๑.ครูผู้สอน จ านวน ๓๗ คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขยายผลเรื่อง การจัดท า
วิจัยในชั้นเรียนเชิงคุณภาพ  

๒. ครูผู้สอนจ านวน ๑๑ คนเข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยกระบวนการ 
PLC โดยมีการจัดท าสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ชิงช้าบุ้งก๋ี เพ่ือแก้ไขพฤติกรรมซ้ าๆของนักเรียนออทิสติก  

๓. ครูผู้สอน จ านวน ๓๗ คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 ผลการด าเนินงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ : ระดับ ดีเลิศ  

 หมายถึง ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงเชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โดยผู้เรียนได้รับการฝึกให้มีทักษะและการแสดงความคิดเห็นตาม
ศักยภาพและประเภทของความพิการ ใช้เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

 มีการบริหารจัดการผู้เรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ครูรักเด็ก ให้เด็กรักครูและรักที่
จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมการอย่างมีความสุข  

 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจนโดย
ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่ เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ปกครองเพ่ือน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  

 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  

๒. สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ        
ประจ าจังหวัดล าปาง ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 



ส่วนที่ ๓   

สรุปผล และแนวทำงกำรพัฒนำ 

 

  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง พัฒนานักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสถานศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๑ และส าหรับหลักสูตร
สถานศึกษาการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

         เพ่ือพัฒนาคุณภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดไว้ว่า “พัฒนาการดี  วิชาการเด่น เน้นทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
และตามมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษาศึกษา 2562  
ดังต่อไปนี้ 

๑. แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน 

๑.๑ พัฒนาการกระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention 
: EI ) ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

๑.๒ พัฒนาการจัดกิจกรรมนักเรียนให้เป็นระบบ มีความหลากหลายยิ่งขึ้น 

      1.3 พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความรู้เรื่องช่วงเชื่อมต่อ  การจัดท าแผนเปลี่ยนผ่าน
(Transition ) และการส่งต่อที่สอดคล้องกับสภาพความพิการและความต้องการของผู้เรียน  

1.4 พัฒนาการให้บริการของหน่วยบริการและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ       
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

1.5 พัฒนาการให้บริการงานปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ให้สามารถ
ให้บริการได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมพ้ืนที่ และมีประสิทธิภาพ  

 1.6 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมทักษะการด ารงชีวิตด้วยกิจกรรมเรียนรู้สู่โลก
กว้าง  

 

 



            2. แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 

       2.1 พัฒนาระบบนิ เทศก ากับติดตามการปฏิบัติ งานให้ เป็นระบบต่อเนื่ อง           
และท่ัวถึง 

     2.2 พัฒนาครู บุคลากรให้สามารถปฎิบัติงานให้เป็นระบบตามคู่มือการปฏิบัติงานที่
ก าหนดไว้ ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน และมุ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลของงาน  

     2.3 พัฒนางานสารสนเทศ จากการปฏิบัติงานให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

 2.4  พัฒนาการจัดระบบควบคุมภายใน  ให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประกันคุณภาพ
ภายใน   

    2.5  พัฒนา งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม ด้วยโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ 

มาตรฐาน Eco  School 

    2.๖ พัฒนางานมาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ โดยให้มีการด าเนินงานส่งเสริมให้ครู
ได้รับการพัฒนาตนเองตรงตามวิชาชีพ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร แล้วน าความรู้ที่ได้มาขยายผล
การอบรม และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

    2.๗ ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้วยโครงการคลินิกหลักสูตร   

    2.๘ เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของครูและบุคลากร ด้วย โครงการ 

เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

    2.๙ เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ให้กับครูและบุคลากร ด้วยโครงการสุขภาพดี  

ชีวีมีสุข  

    2.๑๐ ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ ให้เป็นระบบ มีการจัดเก็บท่ีเป็นระเบียบ ง่ายต่อ 

การน ามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

    2.1๑ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย ประชาสัมพันธ์ 

การด าเนินงานของสถานศึกษาด้วย โครงการศูนย์การศึกษาพิเศษสัญจร 

   



 

                     3.แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

             3.1 พัฒนางานผลิตสื่อ จัดหา บริการสิ่งอ านวยความสะดวก ให้มีความหลากหลาย 
ทันสมัย สามารถน าไปใช้พัฒนานักเรียนการเชิงบูรณาการยิ่งขึ้น 

 3.2  พัฒนางานห้องสมุด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
หลากหลาย 

 3.3  พัฒนากระบวนการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน ให้มาจากปัญหาการจัดการเรียนการ
สอน ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)  

 3.4  พัฒนาความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติทางกายภาพบ าบัด ต่อนักเรียน
พิการให้กับครู บุคลากร ผู้ปกครอง  

 3.5   พัฒนาความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติทางกิจกรรมบ าบัด ต่อนักเรียน
พิการให้กับครู บุคลากร ผู้ปกครอง  

 3.6  พัฒนาความรู้ ทักษะการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการทางสติปัญญาให้กับครู 
บุคลากร ผู้ปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกำศศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดล ำปำง  

เรื่องให้ใช้ค่ำเป้ำหมำย และมำตรฐำนกำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
ประจ ำจังหวัดล ำปำง เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  

 



 



 



 

 

 

 

ประกำศศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดล ำปำง  

เรื่อง คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
ประจ ำจังหวัดล ำปำง ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 

 

 

 



 

 



 

 



 


