
สรุปผลการด าเนินงานจากรายงานประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง 

๑.  ข้อมูลทั่วไป     
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง สังกัดส านักบริหารงานการศึกษา 

พิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิก าร  ตั้งอยู่เลขท่ี ๒๓  หมู่ที่ ๔  
ต าบลนาบินหลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดตรัง   
 ข้อมูลผู้บริหาร 
     นายสุพล  บุญธรรม   ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง                                  
              นางสาวอังสนา  มากมูล  รองผู้อ านวยการ 

              นางมนตรี  รัตนมณี      รองผู้อ านวยการ 
       ข้อมูลครูและบุคลากร 

 ข้าราชการครู   จ านวน  ๑๕  คน   

 พนักงานราชการ  จ านวน  ๑๘  คน 

 ครูอัตราจ้าง   จ านวน    ๒  คน 

 ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ) จ านวน    ๓๑  คน 

      ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (พนักงานธุรการ/พนักงานขับรถยนต์/ยาม)  จ านวน    ๓  คน 

      ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 31  มีนาคม  ๒๕๖๐)   

  จ านวนนักเรียนทั้งหมด  341  คน 

      จ านวนนักเรียนจ าแนกตามประเภทความพิการ  

ที่ ประเภทความพิการ 
จ านวน/คน 

(ที่รับบริการที่ศูนย์ฯ) รวม 
จ านวน/คน 

(ทีร่ับบริการที่บ้าน) รวม 
รวม 
2 

กลุ่ม ชาย หญิง ชาย หญิง 
1 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 0 0 0 2 1 3 3 

2 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 1 1 2 3 0 3 5 

3 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 11 5 16 44 14 58 74 

4 บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสขุภาพ 
หรือการเคลื่อนไหว 

9 16 25 64 33 97 122 

5 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ 0 0 0 1 0 1 1 

6 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 3 0 3 1 1 2 5 

7 บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ ์ 0 0 0 0 0 0 0 

8 บุคคลออทิสติก 12 6 18 16 8 24 42 

9 บุคคลพกิารซ้อน 5 4 9 44 36 80 89 

รวม 41 32 73 175 93 268 341 



 

๒.ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔    
จังหวัดตรัง  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา  
๒๕๕๙  โดยใช้เกณฑ์ก ารให้ระดับคุณภาพตามประเด็นการพิจารณาใน “แนวทางการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) (ฉบับปรับปรุง )” ของส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปรากฏผลการประเมิน  ดังนี้ 

 มาตรฐานที๑่ คุณภาพของผู้เรียน   

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณา 
๑.๑ ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
     ๑) ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่
แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามท่ี
ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ 
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
- จ านวนผู้เรียนทั้งหมด ๒๔๒ คน และผู้เรียนมี
พัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุไว้ ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (ผ่าน
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 
จ านวน  ๒๒๗  คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๘) 
     ๒) ผู้เรียนได้รับบริการและเข้าถึง เทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา 
- ผู้เรียนได้รับบริการเข้าถึง เทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษา  จ านวน ๑๗๖  คน คิดเป็นร้อย
ละ  ๗๒.๗๓  
      ๓) จ านวนผู้เรียนทั้งหมด  ๒๔๒  คน  ผู้เรียน
ได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อ หรือการเปลี่ยนผ่านไปยัง
สถานศึกษาอ่ืน  จ านวน  ๔๕  คน  คิดเป็นร้อยละ 
๑๘.๖๐ 
 
 

๔ ดีเยี่ยม -รายงานผลพัฒนาการนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
-ใบขอสื่อและสิ่งอ านวยความ
สะดวกฯ 
-แบบรายงานการส่งต่อ 
-แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล 
- แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
-ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์
-แบบบันทึกผลการพัฒนา
นักเรียนท่ีรับบริการที่บ้าน 
-ข้อมูลสารสนเทศ เช่นข้อมูล
ของศูนย์ฯ 
-แผนการให้บริการช่วง
เชื่อมต่อ 
-แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
-ภาพกิจกรรม 
 



มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
-  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนดเต็มศักยภาพคิดเป็นร้อยละ 
๙๓.๘๖ 

   

ภาพรวม ๔ ดีเยี่ยม  
 

  ผลการประเมินคุณภาพภายใน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  ๔ จังหวัดตรัง             
ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  อยู่ในระดับคุณภาพ   ๔  แปลคุณภาพ  ดี
เยี่ยม 

๑) วิธีการพัฒนา 

   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ใช้หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มของสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน และจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาวอลดอร์ฟ   โดยจัดเป็นห้องเรียนสาธิตจ านวน ๓ ห้อง  จัดให้มีการ
ประชุมเพ่ือประเมินศักยภาพผู้เรียนระหว่างครู ผู้ปกครองและทีมสหวิชาชีพ เพื่อวางแผนการจัด
การศึกษาและส่งต่อ   จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอนเ ฉพาะบุคคล  (IIP) 
และจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหน่วยการจัดประสบการณ์แต่ละหน่วยของการจัดการเรียนการสอน 
เปิดโอกาสให้เด็กพิการที่อยู่ที่บ้านให้มีโอกาสได้รับการศึกษา มีพ่ีเลี้ยงประจ าอ าเภอและครูประจ า
อ าเภอให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมเด็กพิการ ที่บ้านอย่างต่อเนื่อง  จัดให้มี
ศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการส าหรับให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กพิการที่บ้าน  จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมให้มาก
ที่สุด  จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการแล ะความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีสามารถช่วย
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างและความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียน รวมทั้ง
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้มากท่ีสุด มีการนิเทศ 
ติดตามกิจกรรมและประเมินผลการพัฒนาศัก ยภาพผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ 
จังหวัดตรัง อย่างต่อเนื่อง    

๒) ผลการพัฒนา   

  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลทุกคนเต็มศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละคน มีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น และได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของสังคมได้มากขึ้น     

๓) แนวทางการพัฒนา 

         จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน ผู้ปกครองและพ่ีเลี้ยงรวมถึงผู้ที่
เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและ
น าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มากท่ีสุด 



 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
 (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา  
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
     2.1 การวางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน
ทุกกลุ่ม เป้าหมาย และด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม 
     2.2  การวางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยว –
ชาญทางวิชาชีพ 
     2.3 การวางแผนการบริหารและ
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
     2.4 การวางแผนและจัดสภาพ 
แวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ                      
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษา 
 

3 ดี - แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา                          
พ.ศ.2557 - 2560 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
- เอกสารงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี 2559 
- รายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 เพื่อการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา 
- สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
- โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่
เป็นคร ู
- ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 
- โครงการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการที่บ้าน 
- โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กพิการ                  
อายุ 0-๕ ปี โดยเครือข่ายพ่อแม่ และผู้ปกครอง 
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- โครงการพัฒนาระบบหน่วยบริการเคลื่อนที ่
- กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกายภาพบ าบัด
แก่ครูและพี่เลี้ยง 
- งานผลิตพัฒนาสื่อการเรียนการสอน                       
เพื่อการเรียนรู ้
- งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- โครงการการสร้างความเข้าใจและร่วมมือการจัด 
ระบบบริการเปลี่ยนผ่านทางการศึกษา               
ส าหรับคนพิการ 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ                       
“การประเมินโครงการ” 
- บันทึกข้อความการส่งสื่อ/นวัตกรรม 
- รายงานผลการวิจัย 
- สารสนเทศ ประจ าปี 2559 
- โปรแกรม SET ที่เช่ือมโยงหน่วยงานต้นสังกัด  
-โครงการสร้างสภาพ แวดล้อมเพื่อพัฒนาฟ้ืนฟู
สมรรถภาพเด็กพิการ 
-ทะเบียนรายการแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 
 
 
 
 
 



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
 (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

   

- สมุดบันทึกผลการใช้แหล่งเรียนรู้ห้องพิเศษ 
- สมุดบันทึกการประชุม 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
- สมุดนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

ภาพรวม 3 ดี  

 ผลการประเมินคุณภาพภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง  ปี
การศึกษา  ๒๕๕๙  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ  ๓  แปลคุณภาพ  ดี 

 ๑)  วิธีการพัฒนา     
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง มีการบริหารงานตามวงจรการบริหารงาน 

คุณภาพ (PDCA) โดยสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ                   
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคนตามโครงสร้างการบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๔  จังหวัดตรัง ที่ชัดเจน รวมทั้งให้ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอก ชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการกระจายอ านาจและมอบหมายงานในบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ   ตามโครงสร้างการบริหารงาน มอบหมายงานตรงตามความรู้ความสามารถของ
บุคลากร มีการวางแผนนิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ เป็นระยะๆ ทั้งระดับผู้ปฏิบัติ ร ะดับ
กลุ่มงานแล ะระดับสถานศึกษา  อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและแผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมบุคลากรให้ท างานเป็นทีมและส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรให้มีองค์ความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ และสามารถเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ แก่
บุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการเรียนการสอนและผู้ดูแลผู้พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
  ๒)  ผลการพัฒนา      
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจ กลยุทธ์ สอดคล้องกับสภาพ  ปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา  ความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น  และสอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และร่วมรับผิดขอบ  มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ า ปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในงานที่
รับผิดชอบ ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง  ครบถ้วน  ทันสมัย น าไปเชื่อมโยงกับระบบโปรแกรม
สารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ (Special Education Technology: SET) 
ของหน่วยงานต้นสังกัด ได้ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียน ให้
เกิดการเรียนรู้  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และเครือข่าย    การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการ
ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา   มีการนิเทศ  ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม   เป็นระบบและต่อเนื่อง  ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง มีรูปแบบการบริหารตามวงจร    การบริหารงานคุณภาพ 
(PDCA)  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ยึดหลักธรรมาภิบาล  และแนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพและได้มาตรฐานการศึกษา  



     ๓)  แนวทางการพัฒนา 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง วาง รูปแบบการบริหารและการ
จัดการ  เซิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ท างานเป็นทีม ยึดหลักธรรมาภิบาล  และแนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้ได้รับการศึกษาท่ัวถึง  เสมอภาคและมีคุณภาพ รวมทั้ง
ด าเนินการจัดการศึกษาด้วย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเข้มแข็ง  ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือวางแผน วิเคราะห์ สังเคราะห์งานต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์  ของส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน จัดให้มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นการพิจารณา  
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
    ๑.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพให้กับผู้เรียนสอดคล้องกับ  
ความต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลอย่างเป็น
ระบบ  
    ๑.๒ ให้ผู้เรียนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล  
    ๑.๓ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยได้ปฏิบัติจริง
ตามศักยภาพของผู้เรียน ด้วย เทคนิค วิธีการ และ
ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
    ๑.๔ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยง
บูรณาการทักษะด้านต่างๆ  
    ๑.๕ จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสิ่ง
อานวยความสะดวก  
สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
ตามความต้องการจาเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละ  
 
 
 
 

๓ ดี -  เอกสารหลักสูตรการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ 
-  คู่มือการใช้หลักสูตรการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ 
-  เอกสารแนวทางการจัด
กิจกรรมตามหลักสูตรการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ 
-  เอกสารรายงานการใช้
หลักสูตรการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับ 
เด็กพิการ 
-คู่มือการวัดผลและประเมินผล 
-บันทึกการประชุมกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ/ฝ่ายเฉพาะ
ความพิการ 
- เอกสารการสรุปงาน /
โครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๖๐ 
-  แผนปฏิบัติการประจ าป ี
-  สมุดบันทึกการใช้แหล่ง
เรียนรู้/ห้องเรียนพิเศษต่างๆ 
-  ประมวลภาพการพัฒนา
อาคารสถานท่ี 



มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

บุคคล  
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น (มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดย
ใช้สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ สหวิทยาการ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม)  
    ๒.๑ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ จัดการเรียน
การสอน  
    ๒.๒ ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  
หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียน การสอนอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง  
๓. การตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้า
พัฒนาการของผู้เรียนตามศักยภาพอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ  
    ๓.๑ ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  
    ๓.๒ มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็น
ระบบ  
    ๓.๓ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายและการ จัดการเรียนการ
สอน  
    ๓.๔ ผู้ปกครอง หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการวัดและประเมินผล  
    ๓.๕ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองหรือ
ผู้เกี่ยวข้องนาไปใช้พัฒนาผู้เรียน 

  -  รายงานผลความพงึพอใจ
การใช้แหล่งเรียนรู้ ปี ๒๕๕๙ 
-  เอกสารแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
-  เอกสารรายงานผล โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-  ทะเบียนคุมสื่อบัญชี ก แล ะ
บัญชี ข 
- เอกสารสรุปงานสื่อสิ่งอ านวย
ความสะดวก  
-  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลของโรงเรียนเรียนร่วม 
-  บันทึกการให้บริการ /ให้
ค าแนะน าการใช้โปรแกรม IEP 
online 
 - เอกสารโครงการผลิตพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน เพื่อการ
เรียนรู้ 
-  บันทึกการใช้บริการยืม  
– คืนสื่อ 
 

ภาพรวม ๓ ดี  
 
  ผลการประเมินคุณภาพภายใน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  ๔ จังหวัดตรัง             
ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

อยู่ใน  ระดับคุณภาพ  ๓  แปลคุณภาพ  ดี 

๑) วิธีการพัฒนา 

   สถานศึกษามีการจัดท าหลักสู ตรสถานศึกษา โดยประชุมวางแผนการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม  ในการจัดท าหลักสูตรของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนตามประเภทความพิการ มีการจัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรการสถานศึกษาให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและจัดท า แนวทางการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ  เพ่ือให้ การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงกับความสามารถของเด็กแต่ละคนที่จะต้องได้รับการศึกษาเป็นพิเศษ  มีการ
ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการจัดปรับสภ าพแวดล้อมภายในบ้านเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้



อย่างหลากหลาย นอกจากนี้สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพ โดยมีการจัดโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   กิจกรรมพัฒน าผู้เรียน เช่น เกษตร ธาราบ าบัด กีฬา  ศิลปะ คอมพิวเตอร์ 
เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของเด็กพิการ และสถานศึกษายังจัดให้มี เทคโนโลยี สิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อการเรียนรู้ การใช้สื่อออนไลน์  บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับ
คนพิการอย่างเพียงพอ มีการผลิตสื่อให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการส าหรับเด็กพิการที่มารับ
บริการ ให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา  มี
การจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในโรงเรียนเรียนรวม  จัดให้
มีการให้ค าปรึกษา /แนะน าครูเรียนรวมใช้โปรแกรมบริหารการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเพ่ือให้ครูที่ให้บริการเด็กพิการในโรงเรียนเรียนรวมมี
ความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือฟ้ืนฟูคนพิการอย่างเป็นระบบ ได้รับสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
บริการตามค วามต้องการจ าเป็นพิเศษ  มีการประสานความร่วมมือกับเขตพ้ืนที่การศึกษาในการจัด
การศึกษาให้กับเด็กเรียนรวม มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

๒) ผลการพัฒนา 

ผลการด าเนินงานทุกโครงการได้ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของ   
ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการต รวจสอบ ก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และน าผลมาปรับปรุงพัฒนา              
อย่างต่อเนื่องทุกโครงการ ท าให้โครงการทุกโครงการประสบความส าเร็จและตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมาตรฐานด้านการจัดการศึกษาอยู่ใน
ระดับคุณภาพ  ดี 

๓) แนวทางการพัฒนา 

สถานศึกษาวางแผนที่จะด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยน ากระบวนการวงจร 
คุณภาพเดมิง (PDAC) มาใช้กับทุกงาน/โครงการ/กิจกรรม มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และน าผล
มาปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือรักษาระดับมาตรฐาน มีการวิเคราะห์ ปรับปรุงหลักสูตรโด ยให้            
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม และคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ มีกิจกรรมที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับผู้รับบริการ และมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม อย่างเป็นระบบ 

 
 มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล   

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่
มีประสิทธิผล 

ประเด็นการพิจารณา  
             สถานศึกษาใช้ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล โดยดาเนินการตาม  
 
 
 

๓ ดี  -  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดมา ตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
-  บันทึกการให้ความเห็นชอบ
ในมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาของคณะกรรมการ 



มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

   หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้  
    1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
    2. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพและมาตรฐานของ สถานศึกษา  
   3. จัดระบบบริหาร และสารสนเทศ  
   4. ดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  
   5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา  
   6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
   7. จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน  
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน  
 

  สถานศึกษา 
- มาตรฐานการศึกษาข อง
สถานศึกษา 
-  ประกาศใช้มาตรฐานการศึก 
- ประกาศค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาของ
สถานศึกษา 
- แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา   ปี 
๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
-  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
-  บันทึกการประชุมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
-  รายงานผลโครงการ
ประชุมสัมมนาเพื่อปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ 
๒๕๖๐) 
-  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ 
๒๕๖๐) 
-  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
และ ๒๕๖๐) 
-  ใบเสนองาน / โครงการ 
(ปีงบประมาณ ๒๕๕ ๙ และ  
๒๕๖๐) 
-  บันทึกการประชุมกลุ่ม
แผนงาน 
-  ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน
ระบบสารสนเทศ 
-  บันทึกการให้ความเห็นชอบ
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา  
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
  



มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

   (ปีงบ ประมาณ ๒๕๕ ๙ และ  
๒๕๖๐) 
-  สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐  
(ครึ่งปีแผน) 
-  สารสนเทศของสถานศึกษา 
-  บันทึกการให้บริการ
สารสนเทศของสถานศึกษา 
-  รายละเอียดข้อมู ลในระบบ
โปรแกรมSET ของสถานศึกษา 
-  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาด้าน 
การวางแผนด าเนินงาน การ
ก ากับติดตาม และประเมินผล 
ของทั้ง  ๔ กลุ่มงาน  
ปรากฏใน ใบเสนองาน /
โครงการ (ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐) 
-  โครงสร้างการบริหารงาน
ของสถานศึกษา 
-  ประกาศรายช่ือผู้ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
และประเมินคุณภาพภายในฯ 
ของสถานศึกษา 
-  รายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
-  ค าสั่งแต่งตั้งคณะ ท างาน
ด าเนินการงานประกันคุณภาพ
ภายในฯ ของสถานศึกษา 
-  เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า
ผู้ทรงคุ ณวุฒิที่มาจาก
หน่วยงานต้นสังกัดเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายในของ
ศูนย์ฯ 
-  เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า
ได้มีการเตรียมการและให้
ความร่วมมือในการติดตาม 
 
 



มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

   ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
จากหน่วยงานต้นสังกัด 

ภาพรวม ๓ ด ี  
 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง               
ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  อยู่ในระดับ
คุณภาพ  ๓  แปลคุณภาพ  ดี    

๑) วิธีการพัฒนา    

   ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา
งานประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบมากข้ึน เพ่ือพัฒนาให้คุณภาพด้านการประกัน
คุณภาพได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง  และ
เพ่ือให้การพัฒนาการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้  โดยได้
ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพในจุดที่ควรพัฒนาจากผลการประเมิน
ตนเองและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ดังนี้ 

   ๑.๑)  ได้ด าเนินการทบทวน วิเคราะห์ และปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาส าหรับใช้เป็นหลักในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา มีการประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จแต่ละมาตรฐานและตั วบ่งชี้ให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกรับทราบอย่างทั่วถึง (ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ี ก าหนดค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จของมาตรฐานและตัวบ่งช้ีให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบจาก
ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ และในทุก
ขั้นตอนตามที่ก าหนด รวมทั้งได้จัดเก็บเอกสารร่องรอยที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น)   
  ๑.๒)  ได้มีการทบทวน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  (แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) เพ่ือการปรับให้สอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
สภาพปัจจุบันและบริบทของสถานศึกษา 
  ๑.๓)  ไดน้ าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดให้มีการประชุมชี้แจง
ท าความเข้าใจแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยมี
การศึกษา วิเคราะ ห์สภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา  ก าหนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน  ด าเนินงาน /โครงการ /กิจกรรมตามแผน ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี และ ได้มี
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการทุกงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 ๑.๔)  ปรับปรุง พัฒนาระบบการประกั นคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ทั้ง ๘ 
องค์ประกอบอย่างต่อเนื่อง  โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จัดให้มี
การให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา แก่ครู บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง  มี
การวางแผนการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอนของระ บบการประกันคุณภาพภายใน  มีการน าแผนสู่การ



ปฏิบัติ  มีการก ากับ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานและน าผลไปปรับปรุง พัฒนางาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
   ๑.๕)  ปรับปรุงด้านระบบสารสนเทศและการใช้สารสนเทศในการบ ริหารจัดการ  โดย
จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดท าระบบสารสนเทศ  สร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศระดับกลุ่ม
งานและของ สถานศึกษา ที่ถูกต้อง ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน  น าข้อมูล สารสนเทศไปใช้ในการ        
วางแผนการด าเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ
แก่ผู้เกี่ยวข้อง มากขึ้น    
   ๑.๖)  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคล ระดับ
สถานศึกษา โดยมอบหมาย ให้มี ผู้รับผิดชอบ ในการติดตามตรวจสอบ  และประกาศให้มีผู้ ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดย ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการติดตามต รวจสอบคุณภาพ
การศึกษาด้วย  ผู้รับผิดชอบร่วมกันวางแผนและประสานงานกันอย่างเป็นระบบ  และน าสู่การปฏิบัติ
โดยด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา /
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ประเมินผลการด าเนินงาน /โครงการ/กิจกรรม  และประเมินคุณภาพภา ยใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
จ านวน ๑ ครั้ง มีการรายงาน ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพ
ภายใน ต่อผู้เกี่ยวข้อง  และน าผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึก ษาไปใช้วางแผนการด าเนินงาน ปรับปรุง พัฒนา งานด้าน การบริหารจัดการ
ครอบคลุมทั้ง ๔ กลุ่มงาน และน าสู่การปฏิบัติต่อไป รวมทั้ง ได้มีการเตรียมพร้อมส าหรับการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
   ๑.๗)  ปรับปรุงการจัดเก็บและจัดการข้อมูลให้สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณาของ
แต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินตนเองและรับการประเมิน
คุณภาพภายในจากต้นสังกัด ตลอดจนเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
   ๑.๘)  ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้องมีส่วนร่วม ในทุกข้ันตอน ของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง  ตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนด  และมี
เอกสารร่องรอยการมีส่วนร่วมที่ชัดเจน มากขึ้น 
   ๑.๙)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัด
การศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา /แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  ตลอดจน
กิจกรรม/โครงการพิเศษ/งานสนับสนุนอื่นๆ มากขึ้น 
   ๑.๑๐)  ไดม้ีการวางแผนและก าหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๑.๑๑)  มีการประเมินผลการด าเนินงานและ ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ทุกงานตามโครงสร้างการบริหารงานและโครงการ /กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษาตลอดจนงาน/โครงการ/กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ      



  ๑.๑๒)  ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละงาน / โครงการ /กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และสะท้อนผลผลิตในแต่ละมาตรฐาน และน าปัญหา ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินไปใช้ในการวางแผนในการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ในครั้งต่อไป         

        ๑.๑๓)  มีการน าผลการประเมินคุณภาพภาย ในของสถานศึกษามาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา 

๒)  ผลการพัฒนา  ในปีการศึกษา ๒๕๕๙  

   จากการที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง  ได้ด าเนินการปรับปรุง
และพัฒนางาน ตามระบบ ประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อ งเพ่ือพัฒนาให้คุณภาพด้านการประกัน
คุณภาพได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง  และ
เพ่ือให้การพัฒนาการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ใน            
ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ส่งผลให้การด าเนินการตามระบบการประ กันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็น
ระบบมากขึ้น และคุณภาพของผู้เรียนสูงขึ้น ซ่ึงปรากฏผล ดังนี้ 
   ๒.๑)  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  มีมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาฉบับปรับปรุง [ มาตรฐานการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง (ฉบับ
ปรับปรุง  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ) ] โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาแล้ว ส าหรับใช้เป็นหลักในการพัฒนาการจัดการศึกษา ซ่ึงมาตรฐาน
การศึกษาและตัวบ่งชี้ ตลอดจน ค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มีความ เหมาะสม
ยิ่งขึ้น  
   ๒.๒)  จากการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ยังคงใช้ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับเดิม ที่มีการก าหนด
กรอบเวลาของการด าเนินงานระยะ ๔ ปี (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษา สภาพปัจจุบันและบริบทของสถานศึกษา  และมีการก าหนดแนวทาง  วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมายและความส าเร็จของการพัฒนา  ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามพันธกิจ  วิสัยทัศน์
และเป้าหมายการด าเนินงานของสถานศึกษา  ก าหนดกิจกรรม /งาน/โครงการ /งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานของศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง  มีแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับ แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ของสถานศึกษาซึ่งเกิดจาก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันก าหนด ที่ ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาแล้ว   ได้มีการน าแผนสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้และ
ผู้รับผิดชอบได้มีการรายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

๒.๓)  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  สามารถด าเนินงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ตลอดจนงาน /โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
ต่าง ๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงานตามท่ีก าหนดไว้เป็นส่วนใหญ่ 
   ๒.๔)  มีผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึก ษา  การด าเนินการงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๓  เป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพ



และประสิทธิผลมากขึ้น  ครู บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรั ง และผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มากขึ้น  การจัดการ
ศึกษาให้กับผู้พิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายมากขึ้น 
   ๒.๕)  มีผู้รับผิดชอบในการจัดท าระบบสารสนเทศ ทั้งใน ระดับกลุ่มงานและของ
สถานศึกษา  ข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน  ระบบสารสนเทศและ การน าข้อมูล
สารสนเทศ ไปใช้ ในการบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น การให้บริการ ข้อมูล
สารสนเทศสะดวก รวดเร็วขึ้น  
   ๒.๖)  การมีผู้รับผิดชอบในการ ติดตามตรวจสอบคุ ณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคล 
ระดับสถานศึกษา และการด าเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ   
ส่งผลให้การจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง   มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน   
   ๒.๗)  มีความพร้อมส าหรับการประเมินตนเอง  รับการประเมินคุณภาพภายในจาก
ต้นสังกัด ตลอดจนรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน ) ต่อไป จากการการจัดเก็บและจัดการข้อมูลที่สอดคล้องกับ
ประเด็นการพิจารณาของแต่ละมาตรฐาน 
   ๒.๘)  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่ วนร่วม ในทุกข้ันตอน ของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง  ตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนด  
และมีเอกสารร่องรอยการมีส่วนร่วมที่ชัดเจนมากข้ึน    
   ๒.๙)  การด าเนินการและผลของการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มากขึ้ นจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดการศึกษาตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ /แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ตลอดจนกิจกรรม /
โครงการพิเศษ/งานสนับสนุนอื่นๆ  
   ๒.๑๐)  มีกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  ส าหรับใช้ เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา       
   ๒.๑๑ )  มีแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ ศูนย์-
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง  ซึ่งเป็นแผนที่ได้จากการ น าผลการประเมินคุณภาพ
ภายในมาใช้ในการวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
   ๒.๑๒)  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง มีรายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ได้จากการประเมินคุณภาพ
ภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน สถานศึกษา และผ่านความเห็นชอบของค ณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   ๒.๑๓)  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔ จังหวัด มีผลการประเมิน คุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ประเมินตนเอง ) ปีการศึกษา ๒๕๕๙  อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี  จากการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เป็นระบบมากขึ้น
    



  ๓)  แนวทางการพัฒนา      

  ๓.๑)  ทบทวนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการก าหนดค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   
   ๓.๒)  ปรับปรุงการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาโดยเพิ่มเติมแหล่งข้อมูลที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพ่ือก าหนด มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในส่วนที่เป็นบริบท จุดเน้น 
ของสถานศึกษา   
  ๓.๓)  ทบทวน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาและบริบทของสถานศึกษาตลอดจนนโยบาย จุดเน้นของต้นสังกัด     
   ๓.๔)  ก าหนดบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผู้ ปกครอง องค์กร 
หน่วยงานชุมชนและท้องถิ่นให้ชัดเจนทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารงานทั่วไป   
   ๓.๕)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินการ จัด
การศึกษา ในทุกขั้นตอนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ /แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา ตลอดจนกิจกรรม/โครงการพิเศษ/งานสนับสนุนอื่นๆ ให้มากข้ึน 
  ๓.๖)  ให้มีการประเมินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ในรูปแบบที่เหมาะสม  
เช่น  CIPP Model  เป็นต้น และน าเสนอผลการประเมินโครงการโดยภาพรวมที่เหมาะสม   
   ๓.๗)  ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่ว นร่วมในการจัดโครงสร้างการบริหาร งานของ
สถานศึกษา   
   ๓.๘)  พัฒนา ระบบสารสนเทศ ทั้งในระดับกลุ่มงานและของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
   ๓.๙)  จัดท าสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน ภายนอก และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้มี
คุณภาพและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
    ๓ .๑๐ )  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคล ระดับ
สถานศึกษา โดยจัดท าค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ให้
ชัดเจน  ผู้รับผิดชอบร่วมกันวางแผนโดยก าหนด ปฏิทินปฏิบัติการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา  
ประสานงาน และด าเนินการ ติดตามตรวจสอบ อย่างเป็นระบบ  รายงานผลการติดตามตรวจสอบต่อ
ผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบที่หลากหลาย น าผลการติดตามตรวจสอบมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรร
ข้อมูลน าไปใช้วางแผน เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาให้ เหมาะสมและครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา 
และน าสู่การปฏิบัติต่อไป   
  ๓.๑๑)  วางแผนและก าหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในให้ชัดเจน 
          ๓.๑๒)  น าผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
เลือกสรรข้อมูลใช้ในการบริหารจัดการ  พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ บรรลุตามมาตรฐานและ
ค่าเป้าหมายความส าเร็จที่ก าหนด  
    ๓ .๑๓ )  ปรับปรุง พัฒนา งาน ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยจัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ต่อครู บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   ประเมิน
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและน าผลการพัฒนาไปปรับปรุง พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างต่อเนื่อง   ด าเนินการในทุกขั้นตอน



ของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามบทบาท
หน้าที่ที่ก าหนด  ในขั้นตอนใดทีผู่้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ให้ด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีร่องรอย
การร่วมด าเนินการที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้    
     ๓.๑๔)  จัดให้มีการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
     ๓.๑๕)  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจนเป็นวัฒนธรรมปกติในการท างานปกติของ
สถานศึกษา   
 
๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง                 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  รายมาตรฐาน ( ประเมินตนเอง) 

  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔  
จังหวัดตรัง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔ จังหวัด
ตรัง  โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง (ประเมินตนเอง โดยประเมินคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาตามประเด็นการพิจารณาและเกณฑ์ระดับคุณภาพใน “แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) (ฉบับปรับปรุง)” ของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)   

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๔ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

๓ ดี 

 ภาพรวม  ๓ ด ี

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง  มีผลการประเมินคุณภาพภายในปี
การศึกษา ๒๕๕๙  ในภาพรวม  ระดับคุณภาพ ๓ แปลคุณภาพ ดี 
 
 
 
 
                 



4. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  

 ๔.1 ผลพัฒนาการผู้เรียน 

ทักษะท่ีพัฒนา 
จ านวน
ผู้เรียนที่
ประเมิน 

(ร้อยละ) ของผู้เรียนตามระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีเยี่ยม 

ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 110 ๔.๔๕ ๑.๘๒ ๓.๓๔ 9๐ 
ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก 130 0 ๒.๓๑ ๒.๓๑ ๙๕.๓๘ 
ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 67 0 0 0 ๑๐๐ 
ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา 56 1.๗๙ 0 0 ๙๘.๒๒ 
ทักษะทางสังคม 44 0 0 0 ๑๐๐ 
ทักษะการใช้สติปัญญาหรือเตรียมความ
พร้อมทางวิชาการ 

105 0 ๑.๙๐ ๐.๙๕ ๙๗.๑๔ 

ทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการ 53 ๗.๕๕ 1.๘๘ ๓.๗๗ ๘๖.๘๐ 
 

          ๔.2  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ประเภทความพิการ จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
ผลประเมิน (ร้อยละ) 

ไม่ผ่าน ผ่าน 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 3 - ๑๐๐ 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 5 - ๑๐๐ 

บุคคลที่มีความบกพร่อทางสติปัญญา 74 - ๑๐๐ 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือ
สุขภาพหรือการเคลื่อนไหว 

122 - ๑๐๐ 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 1 - ๑๐๐ 

บุคคลที่มความบกพร่องทางการพูดและ
ภาษา 

5 - ๑๐๐ 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม
และอารมณ์ 

0 - 0 

บุคคลออทิสติก 42 - ๑๐๐ 

บุคคลพิการซ้อน 89 - ๑๐๐ 

รวม 341 - ๑๐๐ 

เฉลี่ยร้อยละ 100 - 100 
 

 
 

      (นางสาวอังสนา  มากมูล) 
        รองผู้อ านวยการ  รักษาราชการแทน 
                                        ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรง



 

 


