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คํานํา 
 

การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 โดยท่ีมีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวย
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบกับมีนโยบายใหสถานศึกษาแตละ
แหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงศึกษาธกิารประกาศกําหนด พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนท่ีกาหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสง
รายงานผลการประเมินตนเอง ใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป   

เพ่ือเปนการสนองตอบตอเปาหมายปฏิรูปการศึกษาและกฎหมายขางตน ศูนยการศึกษาพิเศษ  
มหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายก จึงจัดทํารายงานประจําปข้ึน เพ่ือรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการ 
ประจําป  ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รวมถึงสรุปผลการพัฒนาและการนําไปใชของศูนยฯ ประจําป
การศึกษา 2561 

ขอขอบคุณคณะทํางานและผูเก่ียวของทุกทานท่ีมีสวนรวมในการรวบรวมขอมูล รวมถึงการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายก หวังวา
รายงานประจําปการศึกษา 2561 ฉบับนี้ จะสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหยั่งยืน
และกาวหนา บรรลุตามเปาหมายและคุณภาพการศึกษาตอไป 

 
 
 
 

 (นางอาภัสรา    ตังคกุลวิวิช) 
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายก 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

ขอมูลพ้ืนฐาน   

 ศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายก ตั้งอยู  เลขท่ี 31/2  หมู 1  
ตําบลทาชาง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา 2561 มีครูและบุคลากร รวม 39 คน นักเรียนพิการท้ังหมดรวม  
1๗๕ คน เปนนักเรียนท่ีมารับบริการในศูนยฯ 107  คน รับบริการท่ีบาน 68 คน ผลการประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2561 สรุปดังนี้  

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา :  ยอดเย่ียม 
  หลักฐานสนับสนุน : จากการบริหารจัดการโดยเนนการมีสวนรวมของศูนยการศึกษาพิเศษ 
มหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายก  ทําใหความพึงพอใจตอผลการบริหารจัดการในแตละดานของศูนยฯ  
การประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการตาง ๆ สวนใหญมีผลการดําเนินงานท่ีบรรลุตามเปาหมาย จํานวน 43 
งาน 18 โครงการ 10 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 84.40 คณะกรรมการสถานศึกษา  หนวยงานภายนอก และ
ผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา ผูเรียนไดพัฒนาตนตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของ
สถานศึกษา มีการสงเสริมใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยเนนการปฏิสัมพันธเชิงบวก ครูรักเด็ก   
เด็กรักครูและรักท่ีจะเรียนรู  อีกท้ังบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการศึกษาตามมาตรฐานไดอยางเหมาะสม
และสอดคลองตอความตองการของผูเรียน ซ่ึงไดแก โครงการอาชาบําบัด, โครงการหองสมุดเคลื่อนท่ี, โครงการ
สงเสริมสนับสนุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน, โครงการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตของ
ผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา, โครงการสมาธิบําบัดผูเรียนของศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรประจํา
จังหวัดนครนายก, โครงการพัฒนาครแูละบุคลากรดานการใหบริการชวยเหลอืระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความ
พรอม, โครงการพัฒนาและอบรมผูดูแลคนพิการ บุคลากรและผูเก่ียวของ, โครงการการผลิตสื่อวิดีทัศนกิจกรรม
ของศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร  ประจําจังหวัดนครนายก, และโครงการศึกษาดูงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา อีกท้ัง 
      แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
  1. พัฒนาบุคลากรใหสามารถเปนผูนําดานการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กพิการอยางตอเนื่อง  
  2. สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากร ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมาใชในการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน 
  3. กระตุนเตือน และกํากับติดตามการนํากระบวนการวิจัยมาใชในการแกไขปญหาผูเรียน 
  4. พัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานใหมีความตอเนื่อง และมีการ
ปฏิบัติงานเปนปจจุบัน 
  5. สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ ของหนวยงาน องคกร 
ท้ังภาครัฐและเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 

ค 



 
รายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report) ของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 
                         ศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายก 
 
             ๑. ขอมูลพ้ืนฐาน 

       ศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายก ตั้งอยูตรงขามสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก เลียบคลองชลประทานพรหมณี เลขท่ี 31/2 
หมู 1 ตําบลทาชาง  อําเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  26000  

โทรศัพท 037 - 349951      โทรสาร 037 – 34995๒   
เว็บไซด   http://school.obec.go.th/nakhonnayok_spec_ed_center 
อีเมล  special270.ny@gmail.com 

เนื้อท่ีราชพัสดุ จํานวน 2 ไร 1 งาน ๗๕ ตารางวา 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีประสานงานดานวิชาการ   ไดแก  
     -  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก  
     -  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

             
  2. ขอมูลสภาพชุมชนโดยภาพรวม 
  2.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณ ศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายก ก่ึงเมือง
และวิถีชนบท  มีหนวยงานทางการศึกษาของรัฐ (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย) ตั้งอยูตรงขาม  บริเวณใกลเคียงประกอบดวย บานพักราชการ ศาลากลางจังหวัดนครนายก สถานบริการ
ท่ีพักของเอกชนและชาวบานท่ัวไป  อาชีพหลักของชุมชน  คือ เกษตรกรรม  ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและประเพณีจังหวัดนครนายก เปนวัฒนธรรมแบบไทยพวน และวัฒนธรรมไทยภาคกลาง 
  2.2 ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปท่ี ๖ อาชีพหลัก คือ เกษตรกร สวนใหญ
นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัวตอป 36,000 บาท  จํานวนคนเฉลี่ยตอ
ครอบครัวประมาณ ๔ คน 
 

๓.  โอกาสและขอจํากัดของศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายก 
  3.1 โอกาสของศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายก 
  3.1.1 ศูนยฯ มีโครงสรางการบริหารงาน และกําหนดบทบาทหนาท่ี ใหบุคลากรอยางชัดเจน  
ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
  3.1.2 มีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน จึงทําใหการสั่งการ การดําเนินงาน และการรายงานผล
เปนไปตามสายบังคับบัญชา  
  3.1.3 การสื่อสารระหวางบุคลากรในหนวยงานมีความราบรื่น ทําใหมีการปฏิบัติงานเปนทีม 
  3.1.4 มีการนํานโยบายของหนวยงานตนสังกัดมาปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
  3.1.5 บุคลากรมีวุฒิการศึกษาตรงตามสายงาน สามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดเต็มศักยภาพ  
และมีประสิทธิภาพ 
  3.1.6 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ทําใหสามารถปฏิบัติงานและจัดการเรียนรูใหกับ
นักเรียนไดอยางเหมาะสมกับสภาพความพิการของแตละบุคคล 
  3.1.7 ผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ทําใหองคกรไดรับการยอมรับจากหนวยงาน
ภายนอก 
 

1 
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   3.1.8 บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงาน ทําใหการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
  3.1.9 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากตนสังกัดและภาคีเครือขาย ทําใหสามารถดําเนินงาน
ไดตามวัตถุประสงค 
  3.1.10 หนวยงานมีการจัดทําแผนงานโครงการรองรับการใชจายงบประมาณทําใหการบริหาร
งบประมาณมีประสิทธิภาพ 
  3.1.11 วัสดุครุภัณฑมีคุณภาพ ตรงตามความตองการและเพียงพอ สงผลใหสามารถดําเนินงาน
และจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 

  3.1.12 มีระบบการควบคุมวัสดุครุภัณฑ สงผลใหมีการใชอยางคุมคา 
  3.1.13 เปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็น รวมกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ทําให ได
วิธีการทํางานท่ีสอดคลองกับสภาพ บริบท และความตองการของบุคลากร 
  3.1.14 มีการสื่อสารเพ่ือการปฏิบัติงานท่ีทําใหบุคลากรเกิดความรัก ความสามัคคีและรวมกัน
ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ เสียสละ และรับผิดชอบ 
  3.1.15 นําระบบประกันคุณภาพภายในมาใชในการบริหารจัดการ ทําใหงานมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

   3.1.16 มีระบบการใหบริการผูพิการท่ีมีประสิทธิภาพ ผูมีสวนเก่ียวของมีความพึงพอใจ และมีผูมา
รับบริการเพ่ิมข้ึน 
     3.2 ขอจํากัด 
  3.2.1 บุคลากรมีการโยกยายเปลี่ยนงาน ทําใหการปฏิบัติงานไมตอเนื่อง 
  3.2.2 ขอมูลสารสนเทศไมครอบคลุมภาระงาน ทําใหไมสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางท่ัวถึง 
  3.2.3 วิธีการประชาสัมพันธไมหลากหลาย ทําใหกลุมเปาหมายไมไดรับบริการขอมูลขาวสาร 
    
4. การบริหารจัดการศึกษา  
   การบริหารจัดการสถานศึกษาของรัฐมีภารกิจและหนาท่ี คือใหบริการการศึกษาแกประชาชน  
จึงตองนําหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี ซ่ึงเรียกกันโดยท่ัวไปวา “ธรรมาภิบาล” 
ซ่ึงมีหลักการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุมคา มาบูรณาการเขากับการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษาซ่ึงไดแก การดําเนินงาน  
ดานบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบริหารท่ัวไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานแผนงานและ
งบประมาณ เพ่ือเปาหมายการจัดการศึกษาคือทําใหผูเรียนพิการพัฒนาตามศักยภาพของแตละบุคคลและสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมได 

 วิสัยทัศน พันธกิจ  กลยุทธ อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา 
 

  วิสัยทัศน 
         “ภายในป 2564 ศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายก เปนองคกรท่ีได

มาตรฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล บริการแบบมืออาชีพ” 
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     พันธกิจ 
   1. การเสริมสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา 

2. การพัฒนาคุณภาพผูเรียน   
3. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองคกร   
4. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
5. การพัฒนากระบวนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา   
 

  กลยุทธ 
 1. ดานการเสริมสรางโอกาสทางการศึกษา 

 2. ดานคุณภาพผูเรียน   
 3. ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
 4. ดานการพัฒนาบุคลากร 

 5. ดานการมีสวนรวม 
 
  อัตลักษณ 

   มนุษยสัมพันธดี  มีวินัย 

  เอกลักษณ 

    กิจกรรมเดน  เนนวินัย 
 
      ขอมูลนักเรียน ศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจงัหวัดนครนายก จํานวนนกัเรียน ปการศึกษา 
2561  รวม  175  คน  (ขอมูล ณ วันท่ี 10 มีนาคม 2562) มีนักเรียนท่ีรับบริการท่ีศูนยการศึกษาพิเศษ 
จํานวน 107 คน  นักเรียนท่ีรับบริการท่ีบาน จํานวน 68 คน 
 
5. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
      ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจํา 
จังหวัดนครนายก ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
         มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน อยูในระดับยอดเย่ียม 
 หลักฐานสนับสนุน :  ผู เรียนของศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายก  
มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล ท่ีแสดงออกถึงความรู ความสามารถ ทักษะตามท่ีระบุไวในแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัวคิดเปนรอยละ 100  และมีความ
พรอมสามารถเขาสูการสงตอในระดับท่ีสูงข้ึน และสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 
ผูเรียนไดรับการสงเสริมและสนับสนุนท่ีตรงตามศักยภาพของแตละบุคคล โดยผูเรียนไดเขารวมแขงขันกีฬา
นักเรียนคนพิการแหงชาติครั้งท่ี ๒๐“ปากน้ําโพศึกษาเกมส” ประเภทกีฬาบอคเซีย จังหวัดนครสวรรค และไดรับ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทคู bc3 รุนอายุ 10-15 ป ไดแก เด็กชายสิริวุฒิ เอ้ือบุญยะนันท 
และเด็กชายธงชัย  ดอกบัว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทบุคคล bc3 รุนอายุ 10-15 ป ๆ
ไดแก เด็กชายสิริวุฒิ เอ้ือบุญยะนันท รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภทบุคคล bc3 รุนอายุ  
10-15 ป ไดแก เด็กชาย ธงชัย  ดอกบัว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภทคู bc3 รุนอายุ 
17-25 ป ไดแก นายกีรติ ศรีสวัสดิ์ นางสาวณัฐริกา บุญยิ่งและนางสาวเทิดขวัญ จั่นเพชร และรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภทคู bc3 รุนอายุ 17-25 ป  ไดแก นายกีรติ ศรีสวัสดิ์ นอกจากนี้ 
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ผูเรียนยังไดรับการสนับสนุนและสงเสริมดานงานอาชีพและเขารวมการแขงขันฝมือคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 9 
สาขาสานตะกรา สงผลใหผูเรียนไดรับรางวัลเหรียญเงิน ไดแก นายวรเชษฐ  บัวเชย รวมท้ังผูเรียนมีพฤติกรรม 
ท่ีแสดงออกถึงการเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี รวมท้ัง 
ภูมิปญญาไทย ไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล  
 แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 1. จัดกระบวนการวัดและประเมินผลจากแผนการจัดการเรียนรูใหมีความเหมาะสมกับผูเรียนมากข้ึน
 2.  สรางความเขาใจในการวัดและประเมินผลใหกับครูผูสอน 
 
 มาตรฐานท่ี 2  ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับยอดเย่ียม 
 หลักฐานสนับสนุน : ศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายก นําระบบประกันคุณภาพ
ภายในมาใชในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน คุณภาพการบริหารจัดการ และคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษา  ท่ีมาจากการวเิคราะหมาตรฐานการศึกษาชาต ิ มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน บริบทการ
จัดการศึกษาของศูนยการศึกษาพิเศษ  โดยการมีคณะกรรมการการจดัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตัวแทนผูปกครอง และบุคลากร
ของศูนยการศึกษาพิเศษ เขามามีสวนรวมในการกําหนดคาเปาหมายท่ีเหมาะสมกับสภาพของนักเรียนพิการ และบริบทของ
การจัดการศึกษา   
 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ป (2560 - 2564) ท่ีมีการวิเคราะหยุทธศาสตรชาติ  วิสัยทัศน
ของรัฐบาล แผนการศึกษาชาติ  แผนพัฒนาการศึกษาคนพิการ (ฉบับท่ี 3) บทบาทหนาท่ีของศูนยการศึกษาพิเศษตามท่ี
กฎหมายกําหนด กําหนดวิสัยทัศนท่ีมีขอบเขตระยะเวลา  และความมุงหวังไววา  “ภายในป 2564 ศูนยการศึกษาพิเศษ
มหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายก เปนองคกรท่ีไดมาตรฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล บริการแบบมือ
อาชีพ” โดยกําหนดพันธกิจไว 5  ประการคือ การเสริมสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา การพัฒนา
คุณภาพผูเรียน  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองคกร  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  และพัฒนา
กระบวนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  และกําหนดกลยุทธเพ่ือนําไปสูเปาหมายไว 5 กลยุทธ คือ ดานการ
เสริมสรางโอกาสทางการศึกษา ดานคุณภาพผูเรียน  ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  ดานการพัฒนาบุคลากร 
และดานการมีสวนรวม 
  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กําหนดจุดเนนและ
เปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป  มีการประมาณการรายรับ - รายจาย และกําหนดงาน/โครงการ
ตามกลยุทธท่ีกําหนดไว มีการอนุมัติแผนปฏิบัติการ การบริหารแผนปฏิบัติการ และการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามกระบวนการ PDCA ในปการศึกษา 2561 มีการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม จํานวน 43 งาน 19 โครงการ  
10 กิจกรรม มีผลการดําเนินงานท่ีบรรลุตามเปาหมาย จํานวน 43 งาน 18 โครงการ 10 กิจกรรม  
ผลการดําเนินงานภาพรวมคิดเปนรอยละ 84.40 
  มีระบบการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานระดับบุคคล ระดับกลุมงาน และระดับสถานศึกษา   
โดยบุคลากรทุกคนตองรายงานผลการปฏิบัติงานของตนเองภาคเรียนละ 1 ครั้ง  มีระบบนิเทศภายในกลุมงานใน
รูปแบบคณะกรรมการนิเทศท่ีศูนยการศึกษาพิเศษไดแตงตั้ง ดําเนินการนิเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง สําหรับการจัดการ
เรียนการสอน ครูจะไดรับการนิเทศการสอนในชั้นเรียนทุกคนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง การปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการมีการรายงานผลการดําเนินงานตามไตรมาส และเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงานไดมีการสรุปรายงานอยาง
เปนระบบ 
  มีการประเมินคุณภาพภายในตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู 
ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาพิเศษมารวมเปนคณะกรรมการ  ปละ 1 ครั้ง มีการจัดเก็บ
ขอมูลการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาอยางเปนระบบ มีความถูกตองสามารถตรวจสอบได  มีการ 
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สะทอนผลการดําเนินงานเพ่ือใหผูเก่ียวของนําไปพัฒนาโดยใชหลักกัลยาณมิตร และนําผลการประเมินมาจัดทํา

รายงานประจําปท่ีเปนรายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอตอสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และเผยแพรสูสาธารณชน 

  ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมภายในศูนยการศึกษาพิเศษใหมีสภาพสะอาด สะดวก 

ปลอดภัยพรอมใชในการใหบริการนักเรียนพิการ ทําใหสถานศึกษาไดรับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพ

อนามัยดี จากกระทรวงแรงงาน ตอเนื่องเปนปท่ี 2 

  พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการดวยวิธีการตาง ๆ 

ไดแก การอบรมใหความรูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน  การศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีเปน

แบบอยางในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  สรางขวัญและกําลงัใจโดยจัดสวัสดิการ และกิจกรรมแสดงความยินดี 

แสดงความเสียใจกับบุคลากรดวยวิธีตาง ๆ สงผลใหบุคลากรมีความรักใคร กลมเกลียวเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และ

เกิดความรัก สามัคคีกัน 

   ครูไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมีความรู ทักษะ ประสบการณการจัดการเรียนการสอน และการใหบริการ

ทางการศึกษาดวยการรวมประชุม อบรมสัมมนากับหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และสถานศึกษาจัดพัฒนาดวย

ตนเองตลอดปการศึกษา  มีการรวมกลุม รวมมือ รวมพลังพัฒนาความรู ทักษะกระบวนการชวยเหลือนักเรียนพิการดวย

กระบวนการ Professional  Learning  Community (PLC)  จากการพัฒนาครูและบุคลากร สงผลใหบุคลากรไดมีการพัฒนา

สื่อนวัตกรรมการจัดการศึกษา เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน จนไดรับรางวัล สื่อวี.ดี.ทัศน สําหรับ 

สงเสริมการเรียนรูผานระบบออนไลน ชื่อสื่อ “Coffee  for  all” นอกจากนี้บุคลากรไดสงสื่อ นวัตกรรม  

จากการจัดการเรียนการสอนเขารวมประกวดในเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  และจากการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ  สงผลใหผู อํานวยการ 

ศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร  ประจําจังหวัดนครนายก ไดรับคัดเลือกใหเปนครูผูอุทิศตนเพ่ือศิษย  ประจําป  2561 

ไดรับคัดเลือกใหเปนครูผูสมควรไดรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี จังหวัดนครนายก และไดรับรางวัล  

“ครูยิ่งคุณ” จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี  ครั้งท่ี 3 ป 2562 และศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร  ประจํา

จังหวัดนครนายก ไดรับการรับรองมาตรองคกรอ่ืนใดท่ีใหบริการแกคนพิการ ระดับดีมาก จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย อีกท้ังศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร  ประจําจังหวัดนครนายก ไดรับรางวัลระดับดีเดน

“สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ประจําป 2561 จากสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

  แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

  1. พัฒนาบุคลากรใหสามารถเปนผูนําดานการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กพิการอยางตอเนื่อง  

  2. สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากร ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมาใชในการพัฒนา

คุณภาพนักเรียน 

  3. กระตุนเตือน และกํากับติดตามการนํากระบวนการวิจัยมาใชในการแกไขปญหาผูเรียน 

  4. พัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานใหมีความตอเนื่อง และมีการ

ปฏิบัติงานเปนปจจุบัน 

 5. สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ ของหนวยงาน  

องคกร ท้ังภาครัฐและเอกชน 
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 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับยอดเย่ียม 
 หลักฐานสนับสนุน :   ศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายก มีการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูตามท่ีระบุไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลท่ีสอดคลองกับหลักสูตรของสถานศึกษา ท่ีเนนให
ผูเรียนไดเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน เนนการมีสวนรวมของผูปกครอง
และผูท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาใหแกผูเรียน ครูมีการใชเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิปญญาทองถ่ิน และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของ 
ผูเรียน  ครูและบุคลากรมีการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองในดานวิชาชีพ 
รวมท้ังมีการบริหารจัดการผูเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และเนนการปฏิสัมพันธเชิงบวก  ครูรักเด็ก เด็กรักครูและรักท่ีจะ
เรียนรู  ครูมีการสนับสนุนและสงเสริมดานกีฬาและดานอาชีพท่ีหลากหลาย ไดแก สานตะกรา ทอผา ทอพรหม 
เช็ดเทา และรานกาแฟ ซ่ึงผลจากการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนทําใหครูไดรับรางวัล สื่อวี.ดี.ทัศน สําหรับสงเสริม
การเรียนรูผานระบบออนไลน ชื่อสื่อ “Coffee  for  all” และสงผูเรียนเขารวมการแขงขันฝมือคนพิการแหงชาติ 
ครั้งท่ี 9 สาขาสานตะกรา จนผูเรียนไดรับรางวัลเหรียญเงิน ไดแก นายวรเชษฐ  บัวเชย  มีการนิเทศการจัดกิจกรรรม
การเรียนการสอนของครูผูสอน เพ่ือนําขอมูลสะทอนกลับมาปรับปรุงพัฒนาผูเรียน  สรางชุมชนแหงการเรียนทางวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ครู และผูเก่ียวของ พรอมท้ังนําไปแกไขปญหาของผูเรียน  
  แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
  1. พัฒนาครแูละบุคลากรของศูนยการศึกษาพิเศษ ใหมีความกาวหนาทางวิชาชีพนําความรูและ
ประสบการณท่ีไดมาพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่องและสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนา
และปรับปรงุการจัดการเรียนรู 
             2. กํากับนิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาผูเรียน 
             3. สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนจัดทําสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียน 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ๑  ประกาศศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายก  
เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ  

 ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ภาคผนวก 2  คําส่ัง ศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายก  

  เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  
          สถานศึกษา 
ภาคผนวก 3 ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ภาคผนวก 4 คําส่ัง ศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายก  

  เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการรวบรวมและสงขอมูล 
  รายงานประจําปของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 
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รายช่ือคณะกรรมการจัดทํารายงาน 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1. นางอาภัสรา   ตังคกุลวิวิช             ตําแหนง  ผูอํานวยการ 

2. นางเอมอร     ดาอาษา    ตําแหนง  ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน 

คณะกรรมการจัดทํารายงาน 

          1. นางสาวดวงจิต        สังขคํา    ตําแหนง คร ูคศ.1    

          2. นางธนิดา     มีศร ี    ตําแหนง คร ูคศ.1    

          3. นางสาวทิพภาวีร  โพธิ์ทอง    ตําแหนง คร ูคศ.1 

          4. นางสาวจริยา    บุตรทอง    ตําแหนง คร ูคศ.1 

          5. นางสาวนภสวรรณ  ฤทธิ์เดช    ตําแหนง คร ูคศ.1 

          6. นายธนพล      นกแกว    ตําแหนง คร ูคศ.1 

          7. นางสาวแพทรีญา  เศษทรัพย    ตําแหนง คร ูคศ.1 

          8. วาท่ีรอยตรีหญิงกาญจนาภรณ  สังขเพชร  ตําแหนง ครูผูชวย 

          9. นางสาวชุติกาญจน   ดวงภูเมฆ      ตําแหนง ครูผูชวย 

10. นางสาวบุญยิ่ง   กันหาวนั    ตําแหนง ครูผูชวย 

11. นางสาววิรชัฎา  สวุรรณหลา    ตําแหนง ครูผูชวย 

12. นางสาวสุดารัตน   แสงชมภู    ตําแหนง พนักงานราชการ 

13. นางสาวหทัยวรรณ   คังคายะ    ตําแหนง พนักงานราชการ 
 14. นายอภิวัชร      บวัเจรญิ    ตําแหนง พนักงานราชการ 

15. นายอิทธิพล     แนนอุดร      ตําแหนง พนักงานราชการ 

16. นายยุทธพล ทาระวัฒน      ตําแหนง พนักงานราชการ 

17. นายภัทรพงศ พิกุลเงิน    ตําแหนง พนักงานราชการ 
18. นางสาววาสนา  อ้ึงประภากร    ตําแหนง พนักงานราชการ 
19. นางสาวชื่นกมล  เพ่ิมพูล    ตําแหนง พนักงานราชการ 
20. นางสาวอุทัยรัตน  ยิ่งยวด    ตําแหนง พนักงานราชการ   
21. นางสาวประวีณา    พืชมงคลไชย   ตําแหนง ครูธุรการ 

 


