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รายงานประจ าปี 2559 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป  

บทน า 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) เป็นโครงสร้างหนึ่งของ

การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี การ

ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ โดยรับนโยบายจากคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

และนโยบายของชาติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง 2551) โดยมีการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา สถานศึกษามีภาระหน้าที่ในการด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้

ชัดเจนในมาตรา 48 คือ ให้สถานศึกษามีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็น

ประจ าทุกปี ดังนั้นโรงเรียนจึงได้ด าเนินการประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู   

ตลอดจนได้ศึกษาแนวปฏิบัติพร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลงานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน ทุกชั้นในรอบปีการศึกษา จัดท ารายงานข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือประโยชน์

ในการพัฒนาต่อไป 

 ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก)   

ตั้งอยู่เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น   รหัสไปรษณีย์  40002   

สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่นเขต 1  

Website : http://www.autistickku.com/  

หมายเลขโทรศัพท์  043 - 202 702  โทรสาร  043 – 202 701 

     ประวัติความเป็นมาของศูนย์วิจัยออทิสติก 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมส าหรับเด็กออทิสติก โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอแก่น มีประวัติและความเป็นมาเรียงตามล าดับ

เหตุการณ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

เดือนมีนาคม 2543  คณะศึกษาศาสตร์  ได้รับหนังสือข้อเรียกร้องสิทธิตาม พ .ร.บ.การศึกษา พ.ศ. 

2542 ให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดท าโปรแกรมต้นแบบน าร่องเพ่ือจัดการเรียนการสอนแก่เด็ก

ออทิสติก จากประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก  จังหวัดขอนแก่น 

http://www.autistickku.com/
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เดือนเมษายน 2543 ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ ศึกษาดูงานและสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับผู้เรียกร้อง โดยไปศึกษาดูงานศูนย์วิจัยการศึกษาเพ่ือเด็กท่ีต้องการความช่วยเหลือพิเศษโรงเรียนสาธิต

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ชี้แจงนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์   ข้อจ ากัดของโรงเรียนสาธิตใน

การจัดการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติก โดยเฉพาะไม่มีคณาจารย์ทั้งสังกัดภาควิชาและโรงเรียนสาธิตที่มีความรู้

ความสามารถพิเศษเฉพาะทางในการจัดการศึกษาพิเศษฯ ให้ประธานชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติกภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือประจ าจังหวัดขอนแก่นได้รับทราบและเข้าใจ  

เดือนสิงหาคม 2543 - กุมภาพันธ์ 2544  คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์และคณะ
พยาบาลศาสตร์ที่เชี่ยวชาญด้านเด็กออทิสติกที่สนใจ ได้มีการประชุมปรึกษาหารือ ผู้ปกครองเด็กออทิสติก 
เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางในการจัดการศึกษาพิเศษแบบการเรียนรวม ส าหรับเด็กออทิสติกใน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

เดือนเมษายน  2544 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการน าร่อง: การทดลองการ

ปรับตัวของเด็ก   ออทิสติกในสิ่งแวดล้อมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยน าเด็กออทิสติกจ านวน 4  

คน ที่มีความพร้อมสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มาทดลองปรับตัว ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น

เวลา  1  เดือน  

 เดือนตุลาคม 2544  ทบวงมหาวิทยาลัยได้เชิญประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการจัด

การศึกษาให้กับเด็กออทิสติก ประกอบด้วย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ได้แก่  รัฐมนตรีว่าการ

ทบวงมหาวิทยาลัยเป็นประธาน รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย  ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานอุดมศึกษา คณบดี

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     

ผู้อ านวยการส่วนการศึกษามหาวิทยาลัย    ผู้อ านวยการการศึกษาพิเศษ   สถาบันราชภัฎสวนดุสิต  นายก

สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึ่ม (ไทย) และประธานสภาคนพิการทุกประเภท  ประธานและรองประธาน

ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เดือนตุลาคม 2545 ทางคณะศึกษาศาสตร์ จัดท าโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษา

พิเศษแบบการเรียนรวมส าหรับเด็กออทิสติก น าเสนอทบวงมหาวิทยาลัย และส านักงบประมาณต่อไป 

ประชุมคณะรัฐมนตรี เดือนกรกฎาคม  2545 ได้เห็นชอบดังนี้ 

 1)  โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบการเรียนรวมส าหรับเด็กออทิสติก

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามที่คณะศึกษาศาสตร์ เสนอผ่านมหาวิทยาลัยและทบวงมหาวิทยาลัย

น าเสนอ 

2)  ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ .ศ. 2545  งบกลางรายการเงิน

ส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นจ านวน 481,500  บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ โครงการ
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จัดตั้งศูนย์วิจัยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2545  ในเวลาสามเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ พ .ศ. 2545  คือ

ตั้งแต่ กรกฎาคม  - กันยายน 2545  (ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์เสนอขอ) 

3)  ส านักงบประมาณได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2546  ส าหรับด าเนินการในปี

แรกไว้แล้วตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2546  จ านวน 6,205,500 บาท  

ส่วนงบประมาณส าหรับด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ . 2547 - ปี  พ .ศ . 2549 (ตามแผนการจัดท า

งบประมาณฯ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9 พ.ศ. 2545 – 2549) ส านักงบประมาณ

จะใช้แผนค่าใช้จ่ายของโครงการตามที่คณะศึกษาศาสตร์ เสนอขอผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นกรอบในการ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมที่จะต้องใช้จ่ายในแต่ละปีต่อไป 

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เห็นชอบให้คณะศึกษาศาสตร์จัดตั้งศูนย์วิจัยและรับนักเรียนออทิสติก

จ านวน 5 คน เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2545  เป็นต้นมา 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2545  รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้

แต่งตั้งให้      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส าเริง เวชสุนทร  เป็นผู้อ านวยการศูนย์วิจัยออทิสติกคนแรก  และมีพิธีเปิด

อาคารศูนย์วิจัยออทิสติกอย่างเป็นทางการ เมื่อวันพุธ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 ต่อมาได้แต่งตั้ง ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ เป็นผู้อ านวยการศูนย์วิจัยออทิสติก  มีพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน

งบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 15 คน บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 3  คน และมีนักเรียน

จ านวน 15 คน  

พ.ศ. 2551–2554  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  สุวรรณน้อย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้แต่งตั้ง

ให้  อาจารย์อาคม  อ่ึงพวง เป็นผู้อ านวยการศูนย์วิจัยออทิสติก และอาจารย์รัตนา อัตนวงศ์ เป็นรอง

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยออทิสติก  และมีนักเรียน   ออทิสติกจ านวน 19 คน  

พ.ศ. 2554 – 2555  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้แต่งตั้ง

ให้ อาจารย์ปรีชา  เครือวรรณ  เป็นผู้อ านวยการศูนย์วิจัยออทิสติก และอาจารย์สาวิตรี  รุญเจริญ  เป็น

รักษาการรองผู้อ านวยการศูนย์วิจัยออทิสติก มีพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์

นักวิจัย จ านวน  15 คน  บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 3  คน และมีนักเรียนที่รับเข้าศึกษาเพ่ือเป็น

กลุ่มเป้าหมายส าหรับการศึกษาวิจัยจ านวน  19  คน  

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปลี่ยนข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555 ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ .ศ.2555  ซึ่งท าให้

ศูนย์วิจัยออทิสติกเปลี่ยนสถานภาพเป็น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายการศึกษาพิเศษ  โดยรอง

ศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตยรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แต่งตั้งให้ อาจารย์ปรีชา  เครือ

วรรณ  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
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และอาจารย์สาวิตรี  รุญเจริญ เป็นรักษาการรองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย

การศึกษาพิเศษ   

เดือนมกราคม 2556  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 76/2556 ลงวันที่ 9 มกราคม 2556 แต่งตั้งให้                   

นางพวงทอง  พูลเรือง  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

77/2556 ลงวันที่  9 มกราคม 2556  แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยะวรรณ  ศรีสุรักษ์  เป็นรอง

ผู้อ านวยการฝ่ายการศึกษาพิเศษ  

เดือนมิถุนายน  2558   ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4315/2558 ลงวันที่ 25  มิถุนายน 2558 

แต่งตั้งให้  อาจารย์พรมณี  หาญหัก  เป็นรองผู้อ านวยการฝ่ายการศึกษาพิเศษ จนถึงปัจจุบันและมีผู้ช่วย

ผู้อ านวยการฝ่ายต่าง ๆ เป็นผู้ช่วยในการด าเนินงานของศูนย์วิจัยออทิสติก  ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และภารกิจ  

โดยมีพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่ง อาจารย์ จ านวน 15 คน  บุคลากรสายสนับสนุน 

จ านวน 3  คน และมีนักเรียนที่รับเข้าศึกษาเพ่ือเป็นกลุ่มเป้าหมายส าหรับการศึกษาวิจัยจ านวน  15   คน 

 

 

 

 

 



แผนผังอาคารและห้องต่าง ๆ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก)  

แผนผังอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

409 ห้องเรียน
ต้นแบบ 1 ข้าวกล้อง 

407 
ห้องสื่อการเรยีนรู ้

 408  
ห้องสังเกตการณ์ 1 

 
 
 

404  
ห้อง

เกียรตยิศ 

ห้อง 

น ้า 

หญิง 

ห้อง 

น ้า 

ชาย 

 
 

ห้อง 
อาหาร 

ห้อง
พัฒนา 
การ

ทักษะ 
ด้าน

ร่างกาย 

ห้อง 
สันทนาการ 

 

สนามกระตุ้น 

พัฒนาการ 
401 

ฝ่ายอ้านวยการ 

402  
ห้องประชุม 

403ห้องกระตุ้นพัฒนาการ Sensory 
Integration: Adventure Room 

ห้อง 
ผู้อ้านวยการ 

405 

ห้อง 

สมุด 

406ห้องกระตุน้
พัฒนาการ Sensory 

Integration: 
White Room 

ห้องฝึกทักษะพื นฐานอาชีพ 

สวนหย่อม 

 

ห้องบริการให้ค้าปรึกษา 

เรือน 
   เพาะช้า 

 

สนามหญ้า 

412 ห้องเรียน
ต้นแบบ 2         

ห้องข้าวหอม 
 

410 
ห้องเรียน
ต้นแบบ 3  
ข้าวเหนยีว 

411 
ห้อง

สังเกต 
การณ์ 2 

 

 
 
 

สนาม 
กระตุ้น 

พัฒนาการ
เสรีโยธิน 

ทิศเหนือ 



6 

 

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

1) จ านวนบุคลากร 

ภาควิชา/สายวิชา/หน่วยงาน 

จ านวน 

ขรก. พ.
งบ 

พ.
รายได้ 

พ.
หน่วยงาน
ในก ากับ 

พนก. ลป. ลช. ลค. รวม 

สายวิชาการ                   

1. ต าแหน่งอาจารย์  - 15 - - - - - 1 16 

รวม 0 15 0 0 0 0 0 1 16 

สายสนับสนนุ          

2. ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป - - - - - - - 1 1 
3. ต าแหน่งแม่บ้าน - - - - - - - 1 1 

4. ต าแหน่งพนักงานขับรถ - - - - - - - 1 1 
 รวม 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

รวมท้ังสิ้น 0 15 0 0 0 0 0 4 19 

หมายเหตุ 

ขรก. หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
  พ.งบ หมายถึง  พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน 

พ.รายได ้หมายถึง  พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได ้

พ.หน่วยงานในก ากับ หมายถึง  พนักงานหน่วยงานในก ากับ 
 พนก. หมายถึง  พนักงานราชการ  

    ลป. หมายถึง  ลูกจ้างประจ า 
     ลช. หมายถึง  ลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้งบประมาณเงินรายได ้

  ลค. หมายถึง  ลูกจ้างช่ัวคราวโครงการ 
   ข้อมูลผู้บริหาร 

ต าแหน่ง ชื่อผู้บริหาร วุฒิการศึกษา สาขา 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนสาธติ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

นางพวงทอง  พูลเรือง 

 

ศษ.ม. 

 

ไทยคดีศึกษา 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสาธติ

มหาวิทยาลยัขอนแก่นฝ่ายการศึกษา

พิเศษ 

นางพรมณี  หาญหัก 

 

ศษ.ม. หลักสตูรและการสอน

การศึกษาพิเศษ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบรหิารและพัฒนาบุคลากร 

นางปริศนา  อานจ าปา 

 

ศษ.ม. หลักสตูรและการสอน

การศึกษาพิเศษ 
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ต าแหน่ง ชื่อผู้บริหาร วุฒิการศึกษา สาขา 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

นางสาวเบญจมาภรณ์  ช้อยเครือ 

 

ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา 

 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายพัฒนานักเรียนและชุมชน 

นายศักดาเดช  สิงคิบุตร 

 

ศษ.ม. หลักสตูรและการสอน

พลศึกษา 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวางแผนและประกันคณุภาพ 

นางอาพร  ตรีสูน 

 

ศษ.ม. หลักสตูรและการสอน

การศึกษาพิเศษ 

 

ข้อมูลครูและบุคลากร 

ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล 

อาย ุ อาย ุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอน 

1 นางสาวปริศนา   อานจ าปา 42 13 อาจารย ์ ศษ.ม. หลักสตูรและการ

สอนการศึกษาพิเศษ 
ทักษะทางสังคม

และชุมชน 

2 นางสาวปิยะมาศ   ศิลาแยง 39 13 อาจารย ์ ศษ.บ. คบ. (ช่าง

อุตสาหกรรม) 
ทักษะการงาน

และอาชีพ 

3 ว่าท่ีร้อยตรีศักดาเดช  สิงคิบุตร 42 12 อาจารย ์ ศษ.ม. ศษ.ม. (จิตวิทยาและ

การให้ค าปรึกษา) 
ทักษะทางกาย

และบุคลิกภาพ 

4 นางสาวเบญจมาภรณ์   

ช้อยเครือ 

41 12 อาจารย ์ ศษ.ม. ศษ.ม. (จิตวิทยา

การศึกษา) 
ทักษะสันทนาการ

และสุนทรียศิลป์ 
5 นางพรมณี   หาญหัก 40 12 อาจารย ์ ศษ.ม. หลักสตูรและการ

สอนการศึกษาพิเศษ 

ทักษะวิชาการ 

6 นางสาวระพีพรรณ   ค างาม 40 12 อาจารย ์ ศษ.บ. ศศ.บ. (ภาษา

ฝรั่งเศส) 
ทักษะการงาน

และอาชีพ 

7 นางอาพร  ตรีสูน 43 12 อาจารย ์ ศษ.ม. หลักสตูรและการ

สอนการศึกษาพิเศษ 
ทักษะการสื่อสาร

การสื่อความหมาย 

8 นางสาวเจรญิขวัญ  มลูน้อย 32 9 อาจารย ์ ศษ.ม. หลักสตูรและการ

สอนการศึกษาพิเศษ 
ทักษะการ

ด ารงชีวิต

ประจ าวัน 

9 นางสาวสาวิตรี  วงศ์กิติรุ่งเรือง 42 9 อาจารย์

ช านาญ

การ 

 

ศษ.ม. ศษ.ม. (การ

ประถมศึกษา) 

ทักษะวิชาการ 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล 

อาย ุ อาย ุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอน 

10 นางอรจิรา  จะแรบรัมย ์ 45 8 อาจารย ์ ศษ.ม. ศษ.ม. (จิตวิทยา

การศึกษา) 
ทักษะสันทนาการ

และสุนทรียศิลป์ 
11 นายฤกษ์  สุวรรณฉาย 33 8 อาจารย ์ ศษ.ม. ศษ.ม. (หลักสตูร

และการสอนพล

ศึกษา) 

ทักษะทางกาย

และบุคลิกภาพ 

12 นายวันชัย  จันทการกุล 33 6 อาจารย ์ ศษ.ม. ศษ.ม. (หลักสตูร

และการสอนพล

ศึกษา) 

ทักษะทางกาย

และบุคลิกภาพ 

13 นางจรินทร์  บุญสุชาต ิ 45 3 อาจารย ์ ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา

และการให้

ค าปรึกษา 

ทักษะการงาน

และอาชีพ 

14 นางสาวชินอนงค์  ประชุมชิต 33 3 อาจารย ์ ศษ.ม. หลักสตูรและการ

สอนการศึกษาพิเศษ 
ทักษะการงานและ

อาชีพ 

15 นางสาวศุภสิสรา  มงคะวิรัช 27 3 อาจารย ์ วท.บ. กายภาพบ าบัด ทักษะทางกาย

และบุคลิกภาพ 

16 นางสาวกีรตินุช  เหลืองอังกูล 27 1 อาจารย ์ วท.ม. Master of 

Occupational 

Therapy Practice 

ทักษะทางกาย

และบุคลิกภาพ 

 

สายสนับสนุน  

ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒกิารศึกษา อัตราจ้าง 

1 นางสาวหฤทัย  ชัยโทนุย เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป วท.บ.สารสนเทศสถิติ พ.น.ง.(งบประมาณ
โครงการ) 

2 นางจุลาวัลย์  ทาเภา แม่บ้าน ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.น.ง.(งบประมาณ

โครงการ) 

3 นายสรุพล  จันทร์อ่อน พนักงานขับรถ ปวส.ช่างยนต ์ พ.น.ง.(งบประมาณ

โครงการ) 
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2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรสายผู้สอน   

 
 

 

 

 

 

 

 

3) ภาระงานสอนตามกลุ่มสาระวิชา 

สาขาวิชา จ านวน(คน) ภาระงานสอนของครู 1 คน ในแต่ละ
สาขาวิชา (คาบ/สัปดาห์)* 

1. ทักษะทางกายและบุคลิกภาพ 5 21 
2. ทักษะการงานและอาชีพ 4 21 

3. ทักษะสันทนาการและสุนทรียศิลป์ 2 21 

4. ทักษะการสื่อสารและการสื่อความหมาย 1 21 

5. ทักษะทางสังคมและชุมชน 1 21 

6. ทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน 1 21 
7. ทักษะวิชาการ 2 21 

รวม 16  

 

1.3 ข้อมูลนักเรียน 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2559 รวม  15   คน    (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 59) 

ระดับชั้นเรียน  อ.1 ป.1 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 พัฒนา
ศักยภาพ 

รวม
ทั้งหมด 

เพศ ชาย 2 - 2 1 - 2 1 5 13 

หญิง - 1 - - 1 - - - 2 

รวม  2 1 2 1 1 2 1 5 15 

 

ปริญญาโท, 13

ปริญญาตรี, 3

ปริญญาโท ปริญญาตรี



10 

 

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  

60

93.33

86.67

86.67

73.33

66.67

66.67

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ทักษะวิชาการ

ทักษะการด าชีวิตประจ าวัน

ทักษะทางสังคมและชุมชน

ทักษะการสื่อสารและการสื่อความหมาย

ทักษะสันทนาการและสุนทรียศิลป์

ทักษะการงานและอาชีพ

ทักษะทางกายและบุคลิกภาพ

ร้อยละของนักเรียนที่มีที่มีเกรดเ ลี่ยผลสัมฤทธ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ของนักเรียนฝ่ายการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2   

ร้อยละ

 

1.  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา  2        

1.5.1 การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนร็ภายในโรงเรียน 
จ านวนคร้ังท่ีใช้แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา รวม 

สนามเด็กเล่น 88 70 20 68 246 
สนามกระตุ้นพัฒนาการ เสรีโยธิน 88 25 20 72 205 
สนามกระตุ้นประสาทสัมผัส 40 45 65 88 238 
เรือนเพาะช า 35 20 20 165 240 
ห้องสมุด 80 25 35 65 205 
ห้องเรียนต้นแบบ 165 165 165 165 660 
ห้องสังเกตการณ ์ 64 52 36 40 192 
ห้องสื่อการเรยีนรู ้ 135 98 65 60 358 
ห้องกระตุ้นพัฒนาการ(Sensory 
integration : SI) 

120 95 50 115 380 

ห้องพัฒนาสมรรถภาพทางกายและการ
เคลื่อนไหว 

85 65 55 125 330 

ห้องปฏิบัติการพื้นฐานอาชีพ 46 58 23 125 252 
ห้องปฏิบัติการดนตร ี 35 35 35 35 140 
ห้องฝึกทักษะการด ารงชีวิต 48 20 15 56 139 
ห้องโถง ลานอเนกประสงค ์ 86 15 15 86 202 
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1.5.2 การใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนร็ภายในโรงเรียน 
จ านวนคร้ังท่ีใช้แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา รวม 

อาชาบ าบัด 45 12 12 45 114 
ธาราพลานามัย 45 12 12 45 114 
ห้องปฏิบัติการและแปลงทดลองพชืไร่ 
คณะเกษตรศาสตร ์

2 2 2 2 8 

ห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร ์ - 1 1 1 3 
หอศิลปวัฒนธรรม 2 2 2 2 8 
หอประชุมกาญจนาภิเษก 2 2 2 2 8 
บึงสีฐาน 3 3 3 6 15 
สวนอุทยานเกษตร มข. 2 2 2 2 8 
ศูนย์อาหารคอมเพลค 6 12 15 36 69 
ห้างสรรพสินค้า 6 9 20 45 80 
พิพิธภัณฑ์ขอนแก่น 2 2 2 2 8 
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 2 6 6 15 
วัดป่าธรรมะ อุทยาน 2 2 2 2 8 
สวนสุขภาพบึงทุง่สร้าง 2 2 2 2 8 
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน 1 1 2 1 5 
 

 

 หมายเหตุ : ปรับหัวข้อแหล่งการเรียนรู้ตามบริบทของสถานศึกษา** นับจ านวนครั้ง 
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            ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 2559 
           ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

1.  กระบวนการพัฒนา  
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้ เรียน โดยมีการพัฒนาการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized 
Education Program: IEP) มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล (Individual Implementation 
Plan : IIP) ได้แก่ หมวดทักษะทางกายและบุคลิกภาพ, หมวดทักษะการงานและอาชีพ, หมวดทักษะสันทนา
การและสุนทรียศิลป์, หมวดทักษะการสื่อสารและสื่อความหมาย, หมวดทักษะทางสังคมและชุมชน, หมวด
ทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน (สุขอนามัย), และหมวดการบูรณาการวิชาการ เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนา
ความพิการของกลุ่มความพิการออทิซึม คือ ด้านภาษาและการสื่อความหมาย, ด้านอารมณ์และพฤติกรรม, 
ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และด้านวิชาการ ซึ่งแต่ละหมวดน าเอาเทคนิคการสอนหลัก ๆ ในทางการพัฒนาคน
พิการด้านออทิซึม ได้แก่ การเสริมแรง (Reinforcement), การสาธิต (Demonstration), การสอนอย่างมี
ขั้นตอนและจัดสภาพแวดล้อม Treatment and Education of Autistic and related Communication 
Handicapped Children (TEACCH)  ก า ร ส อ น โด ย ใช้ ภ าพ  Picture Exchange Communication 
System (PACS), การวิเคราะห์งาน (Task Analysis), การวางเงื่อนไข (Conditioning), สื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ผ่านการมอง (Visual supports) มีการประชุมวิเคราะห์ผู้เรียนและจัดท า IEP ร่วมกับผู้ปกครอง ครู
เรียนรวมและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลและส่งเสริม
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  

 นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามโครงการส่งเสริมของสถานศึกษา 
ได้แก่ กิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียน สะท้อนผลและทบทวนแผน IEP, กิจกรรมการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้รายบุคคล (IIP), กิจกรรมออทิสติกเกมส์, กิจกรรมค่ายอาเซียนเพื่อนรัก, กิจกรรมต้นกล้าสาธิต, 
กิจกรรมเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์, กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน, กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านกีฬาสเปเชียล
โอลิมปิก, กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็น เอกลักษณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, กิจกรรมเด็ก
ดีศรีโรงเรียน, กิจกรรมธรรมมะสวัสดี ร่วมมือกับสหวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนออทิซึม 
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน และเรียนรู้กับชุมชนรอบ ๆ สถานศึกษา  

 
2.  ผลการด าเนินงาน  
 สถานศึกษามีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ก าหนดร่วมกันในการ
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized Education Program: IEP) และการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) รวมถึงทักษะจ าเป็นตามประเภท
ความพิการที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล นักเรียนออทิซึมใช้ภาษาและการสื่อ
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ความหมายในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการสื่อสาร ปรับพฤติกรรมและอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างอิสระในชุมชน ฝึกอาชีพตามเป้าหมายของแต่ละบุคคล สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีได้ ด้วยตนเอง นักเรียนออทิซึมทุกคนมีความสามารถเฉพาะตน ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิง
ประจักษ์จากการประเมนิด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 

ประเด็น ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ม.1.1.1 ความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคดิ
ค านวณตามประเภทและระดับความ
พิการ 

 

4 

ม.1.1.2 ความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลีย่นความคดิเห็น
และแก้ปัญหาตามประเภทและระดับ
ความพิการ 

 

3 

ม.1.1.3 ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

3 
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ร้อยละของ ้านวนนักเรียนท่ีมีผล
การประเมินในระดับดีขึ น ป   ้าแนกตามทักษะ  
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ประเด็น ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ม.1.1.4 ความก้าวหน้าทางการเรยีน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา   

 

4 

ม.1.1.5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนและ
พัฒนาการจากผลการทดสอบวัด
ระดับชาติ หรือกลุม่ที่ไมม่ีการสอบวัด
ระดับชาติ ให้ใช้ผลการประเมินตาม
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 

4 

ม.1.1.6 ความพร้อมส าหรับการ
เปลี่ยนผ่านในการด ารงชีวิตอิสระ ใน
ชุมชน การศึกษาต่อ การฝึกงานหรือ
การท างาน ตามเป้าหมายของแตล่ะ
บุคคล 

 

4 
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ประเด็น ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ม.1.1.7 ทักษะจ าเป็นตามประเภท
ความพิการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษของแตล่ะบุคคล 

 

4 

ม.1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 

 

4 

ม.1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

 

4 



16 

 
ประเด็น ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ม.1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกนั
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

 

4 

ม.1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคมตามลักษณะความ
พิการ 

 

4 

 
3. จุดเด่น 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์ความสามารถผู้เรียน แบ่งระดับความสามารถ และวิเคราะห์ทักษะต่าง ๆ 
ที่มีความจ าเป็นในทุกระดับการศึกษา ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม และ
มากกว่าร้อยละ 60 ทุกรายวิชา ต่อเนื่องมาโดยตลอด มีการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้สอดคล้องต่อความ
ต้องการจ าเป็นของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความเฉพาะส่วนบุคคล 
ตามแต่ประเภทและระดับความพิการ ซึ่งสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับในด้านการจัดการเรียนการสอนและเป็น
สถานที่ศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา และอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่อง  

ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายที่แข็งแรง มีคุณลักษณะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ การประหยัด 
การรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย มากกว่า 16 กิจกรรมตลอดปีการศึกษา โดยมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลายทางสังคม รวมถึงการเคารพในกฎกติกาทางสังคมที่ได้ตั้งไว้อย่างเคร่งครัด 
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4. จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนที่เข้าใหม่และผู้เรียนที่มีระดับตามประเภทของความพิการ ที่ยังต้องมีการปรับพฤติกรรมและ
ต้องมีการเตรียมความพร้อมผู้เรียน ก่อนมีการจัดการเรียนการสอน โดยผู้เรียนทั้งหมดยังคงต้องได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการทั้งในด้านภาษาและการสื่อความหมาย ด้านพฤติกรรมและอารมณ์ ด้านปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม อย่างต่อเนื่องตามประเภทความพิการ  
 ดังนั้น สถานศึกษาจึงจัดให้มีการประชุม การพัฒนาผู้เรียนอย่างสอดคล้องระหว่างบ้านและโรงเรียน 
เพ่ือร่วมกันมองหาสาเหตุและร่วมกันคิดหาแนวทางในการปฏิบัติต่อไป  
                     
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   

           ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

1. วิธีด าเนินการและผลการพัฒนา 

มาตรฐาน วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการพัฒนา ระดับคุณภาพ 

ม.2.1 การมีเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์และพันธกจิที่

สถานศึกษาก าหนด

ชัดเจน 

1. การจัดท าหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคคลออทิสติก  
2. การจัดท าหลักสูตรหรือโครงสรา้ง
รายวิชาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคล
ออทิสติกท่ีหลากหลาย 
3. การก าหนดแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
 

1. สถานศึกษามีการจดัท าหลักสูตร
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสตกิ 
หลักฐานได้แก่ เอกสารหลักสูตรการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individual Education Plan : 
IEP) 
2. สถานศึกษามีการจดัท าโครงสรา้ง
รายวิชาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคล
ออทิสติกท่ีหลากหลาย มีหลักฐาน
คือ การจัดท าแผนการสอนเฉพาะ
บุคคลให้แก่ผูเ้รียนทีม่ีภาวะออทิ
สซึม (Individual 
Implementation Plan : IIP) และ
ตารางเรียน 
3. สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ มีหลักฐาน คือ 
ค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงานประจ าปี 
และเอกสารรายงานแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2559 

4 
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มาตรฐาน วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการพัฒนา ระดับคุณภาพ 

ม.2.2 การวางแผน 

พัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาสถานศกึษา 

ม.2.2.1 การวางแผน

และด าเนินงานพัฒนา

วิชาการที่เน้นคุณภาพ

ของผู้เรียนรอบด้านทุก

กลุ่มเป้าหมายและ

ด าเนินการอยา่งเป็น

รูปธรรม 

1. กิจกรรมการประชุมวเิคราะห์

ผู้เรยีน และจดัท า IEP ร่วมกับ

ผู้ปกครอง ครูเรียนรวมและ

ผู้เกี่ยวข้อง 

2. การก าหนดแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ ท่ีแสดงถึงการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนด้านวิชาการ  

3. การพัฒนากระบวนการคดิด้วย

นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนและ

วิธีการแบบเปิด (Lesson Study 

&Open Approach) 

4. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้

รายบุคคล IIP 

1. สถานศึกษามีการจดักิจกรรมการ

ประชุมวิเคราะหผ์ู้เรียน และจัดท า 

IEP ร่วมกับผู้ปกครอง ครเูรียนรวม

และผูเ้กี่ยวข้องเป็นประจ าทุกปี โดย

มีหลักฐานคือ เอกสารสรุปโครงการ

วิเคราะหผ์ู้เรียนและสะท้อนผลการ

เรียน และเอกสารหลักสตูรการจัด

การศึกษาเฉพาะบคุคล (Individual 

Education Plan : IEP) 

2. สถานศึกษาได้จดัท าแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณ ท่ีแสดงถึง

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน

วิชาการซึ่งมีหลักฐาน เช่น 

เอกสารรายงานแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2560 โครงการส่งเสริม

และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนดา้น

วิชาการจนเกิดเป็นอตัลักษณ์เฉพาะ

ตน ภาพการจดักิจกรรมที่ปรากฏใน

เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค และรูปเล่มจลุสาร

สายใยออทิสติก  

3. บุคลากรได้เข้าร่วมศึกษาการ

พัฒนากระบวนการคดิด้วย

นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนและ

วิธีการแบบเปิด (Lesson Study 

&Open Approach) ร่วมกับคณะ

ศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

4. สถานศึกษามีการจดัท า แผนการ
สอนเฉพาะบุคคลให้แก่ผูเ้รียนทีม่ี
ภาวะออทิสซึม (Individual 
Implementation Plan : IIP) และ
สื่อการสอน แบบฝึกหัด รวมถึงใบ
งานท่ีสอดคล้องกับแผนการสอน
เฉพาะบุคคล 

4 
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ม.2.2.2 การวางแผน

และด าเนินงานพัฒนาครู

และบุคลากรให้มคีวาม

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   

1. การก าหนดแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ ท่ีแสดงถึงการ
พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรูท้ี่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.ครูมีการพัฒนากระบวนการคิดใน
การเรยีนการสอนด้วยนวัตกรรม
การศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบ
เปิด (Lesson Study &Open 
Approach) ในรายวิชาของตนเอง 
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกัน
ระหว่างโรงเรียนสาธิตในการพัฒนา
นวัตกรรมที่พัฒนากระบวนการคดิ
ด้วยการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการ
แบบเปิด 2ครั้ง/ปีการศึกษา 

1. สถานศึกษามีการก าหนดกิจกรรม
การอบรมส่งเสรมิให้บุคลากรใหม้ตี า
แน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 โดย
มีบุคลากรได้รับต าแหน่งอาจารย์
ช านาญการ 1 คน 
และมีการส่งเสรมิการความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นให้แก่บุคลากร 
โดยการเข้าร่วมการอบรมและ
ประชุมวิชาการตา่งๆ มีหลักฐานเป็น
แฟ้มสะสมผลงานของบุคลากร 
2. สถานศึกษามีการจดัท า แผนการ
สอนเฉพาะบุคคลให้แก่ผูเ้รียนทีม่ี
ภาวะออทิสซึม (Individual 
Implementation Plan : IIP) และ
สื่อการสอน แบบฝึกหัด รวมถึงใบ
งานท่ีสอดคล้องกับแผนการสอน
เฉพาะบุคคล 
3. บุคลากรได้เข้าร่วมศึกษาการ

พัฒนากระบวนการคดิด้วย

นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนและ

วิธีการแบบเปิด (Lesson Study 

&Open Approach) ร่วมกับคณะ

ศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

และบุคลากรได้จดักิจกรรมเปดิชั้น

เรียนในงานประชุมสัมมนาวิชาการ

นานาชาติเปิดโลกออทิสติกครั้งที่ 10 

4 

ม.2.2.3 การวางแผนการ

บริหารและการจัดการ

ข้อมูลสารสนเทศอย่าง

เป็นระบบ 

1. การรับนโยบายจากคณะ
ศึกษาศาสตร์มาเป็นกลยุทธ์ของ
โรงเรียนและก าหนดจดัท าเป็น
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
2. มีการพัฒนาเว็บไซต์ หรือ 
Facebook page ของโรงเรียนหรอื 
มีการจัดท าจุลสารภาพรวมของ
โรงเรียนและจุลสารของแตล่ะ
โรงเรียน 

1. บุคลากรมีการเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาบุคลากรร่วมกับคณะ
ศึกษาศาสตร์ตามแผนปฏิบัติ
ประจ าปี และรับนโยบายจากคณะ
ศึกษาศาสตร์มาเป็นกลยุทธ์ของ
โรงเรียนและก าหนดจดัท าเป็น
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 
2. สถานศึกษามีการพัฒนาเว็บไซต์, 

4 
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3. เอกสารการติดต่อ ประสานข้อมูล
กับผู้ปกครอง/จดหมาย 

Facebook page ของโรงเรียน และ
มีการจัดท าจุลสารภาพรวมของ
โรงเรียนและจุลสารสายใยออทิสตกิ 
3. สถานศึกษามีการติดต่อประสาน
ข้อมูลกับผู้ปกครองผ่านสมุดสื่อสาร
บ้านและโรงเรยีน แอพพลิเคช่ัน 
Line และจดหมายจากโรงเรียน 

ม.2.2.4 การวางแผน

และจัดสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพและสังคม

ที่เอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1. การก าหนดแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2. มีโครงการพัฒนาอาคารและ
สถานท่ี สิ่งแวดล้อม 
 

1. สถานศึกษาได้จดัท าแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณ ท่ีแสดงถึง

การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้

เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ที่มคีุณภาพ

อย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักฐาน เช่น 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ ภาพถ่าย

สถานท่ี และเอกสารรายงานการ

ประชุมประจ าเดือน 

4 

ม.2.3 การมีส่วนร่วม

ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุก

ฝ่ายและการร่วม

รับผิดชอบต่อผลการจัด

การศึกษาและได้

มาตรฐาน 

 

1. ค าสั่งแต่งตั้งของผู้ที่เกี่ยวข้องทุก

ฝ่ายดังนี ้

  - คณะกรรมการประจ าโรงเรยีน 

  - สมาคม ชมรม ครูและผู้ปกครอง 

  - คณะกรรมการคณะศึกษาศาสตร ์

  - การประเมินผลการเรียนร่วมกับ

ผู้ปกครอง 

 - การปฐมนิเทศผู้ปกครอง 

สถานศึกษาได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการให้ผู้ที่เกีย่วข้องทุก

ฝ่ายมสี่วนร่วมและร่วมรับผิดชอบต่อ

ผลการจัดการศึกษาและได้

มาตรฐาน โดยมหีลักฐาน เช่น 

เอกสารปฐมนิเทศผูป้กครอง 

เอกสารสรุปกิจกรรมสะท้อนผลการ

จัดการเรียนรู้ เอกสารรายงาน

ประจ าปีของโรงเรียน 

4 

ม.2.4 การก ากับติดตาม

ประเมินผลการบริหาร

และการจัดการศึกษา 

1. การนิเทศภายในโรงเรยีน 
2. การประเมินคุณภาพภายในจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 
3. รายงานประจ าปีของโรงเรียน 
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร (TOR) 
5. การพัฒนาครูด้วยกระบวนการ
เรียนการสอนด้วยการศึกษาช้ันเรยีน
และวิธีการแบบเปิด 
6. สรุปผลการสัมมนาประจ าป ี
7. การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
ตามแผนการจัดการเรียนรูเ้ฉพาะ
บุคคล IEP  

สถานศึกษายังไม่ไดร้ับประเมิน
คุณภาพภายในปี 2559  
มีการจัดกจิกรรมนิเทศการสอน
ภายในโรงเรียน การประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร (TOR) มี
รูปเลม่รายงานประจ าปี และเอกสาร
สรุปผลการสมัมนาประจ าป ี
 

4 
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2. จุดเด่น 

 สถานศึกษามีการวางแผนปฏิบัติงานและด าเนินงานตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และภาระงานของ

สถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ปกครอง บุคลากร หน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีกิจกรรมงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติเปิดโลกออทิสติก และมี

การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมในงานประชุมวิชาการระดับโลก ซึ่งนวัตกรรมสื่อกลไม้และนวัตกรรมม้า

มอเตอร์เพื่อการบ าบัดได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและอิรัก 

3. จุดควรพัฒนา 

 บุคลากรที่มีคุณสมบัติที่ครบก าหนดในการท าต าแหน่งทางวิชาการควรตระหนักถึงความส าคัญ และ
ด าเนินการขอต าแหน่งทางวิชาการตามระเบียบมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

          ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
 

1. วิธีด าเนินการและผลการพัฒนา 
 

มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา ระดับคุณภาพ 
ม.3.1.1  
การมีกระบวนการ
เรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมตาม
ประเภทและระดบั
ความพิการ             
 

1. มีการพัฒนาและจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (Individualized Education Program: 
IEP) ส าหรับนักเรยีนแตล่ะคน  
2. มีการสร้างหลักสูตรใหเ้หมาะสมกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียน 
3. มีการจัดท ารายวิชาและกจิกรรมที่สอดคล้อง
กับความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียน    
ออทิสติกแต่ละคน 
4. ร่วมมือกับนักสหวิชาชีพในการพัฒนาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ของนักเรียน     
ออทิสติก 
5. มีการส่งเสริมทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน
และการช่วยเหลือตนเองของนักเรยีน 
6. พัฒนาทักษะทางสังคม และส่งเสรมิให้นักเรยีน
ออทิสติกไดเ้ข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมตา่ง 
ๆ ในสังคม 
7. ส่งเสรมิทักษะและความสามารถพิเศษของ
นักเรียนออทิสติก 
8. ส่งเสรมิและสนับสนุนการเรียนรวม การร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ  

สถานศึกษาสามารถด าเนิน 
การไดต้ามกระบวนการพัฒนาทุก
ประการ  

4  
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ม.3.2.1  
การจัดการเรยีนการ
สอนที่ยึดโยงกับ
บริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
 

1. การจัดท าแผนการพัฒนาและการส่งเสริมและ
สนับสนุน ให้ผูเ้รียนและบคุลากรในสถานศึกษา 
เกิดกระบวนการเรียนรู้ และรบัประสบการณต์รง
ผ่านกิจกรรมต่างๆ 
 
 
 

1. สถานศึกษาด าเนินการส่งเสรมิ
สนับสนุน ให้ผูเ้รียนและบคุลากร
ในสถานศึกษาและทีม่ีส่วน
เกี่ยวข้อง ด าเนินงานจัด
โครงการ/จัดกิจกรรมท่ี
หลายหลากเพื่อให้เกดิ
ประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรม  

4   

2. การด าเนินกิจกรรม และการ 
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม และการน าไป
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัด
กิจกรรมครั้งต่อไปเกิดประโยชน์ตอ่นักเรียนมาก
ที่สุด 
 

2. มีการประเมินผลการ 
ด าเนินกิจกรรม และน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัด
กิจกรรมครั้งต่อไปเกิดเพื่อให้เกดิ
ประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุด 

3. การสรุปรายงานผลการใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น 

3. มีแบบการประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรมจากผู้ปกครองให้
มีส่วนร่วมต่อการจดักิจกรรม 

4. การสร้างเครือข่ายการเรยีนรู้และน า 
ความรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาไปใช้ประโยชน ์

4. มีการสร้างเครือข่ายทั้งด้าน 
การศึกษา และกับสมาคม
ผู้ปกครองบุคคลออทิสติก เพื่อ
การเรยีนรู้และเผยแพร่ความรู้ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา 

ม.3.3.1  
การตรวจสอบและ
ประเมินความรูค้วาม
เข้าใจด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ
ของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. ส่งเสรมิครูให้จดัการเรียนการสอน ผลิตสื่อการ
สอน และกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย เพื่อให้
โอกาสนักเรียนในการเรียนรู้ และเสริมสร้าง
ศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบคุคล 
 
 
 
 
 
 

1. มีการส่งเสริมครูให้จัดการ
เรียนการสอน ผลิตสื่อการสอน 
และกิจกรรมต่างๆ อย่าง
หลากหลาย เพื่อให้โอกาส
นักเรียนในการเรียนรู้ และ
เสรมิสร้างศักยภาพของนักเรยีน
เป็นรายบุคคล หลักฐาน คือ 
แผนการสอนรายบุคคล IIP 
(Individual Implementation 
Plan : IIP), สื่อการสอน, การ
สรุปการจัดกิจกรรมและภาพถ่าย
การจัดกิจกรรมต่างๆ  

4   
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มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา ระดับคุณภาพ 

2. วัดและประเมินผลนักเรียนตามขั้นตอนอย่าง
เป็นระบบ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
พัฒนาการและศักยภาพของนักเรยีนเป็น
รายบุคคล 
 
 
 

2. มีการวัดและประเมินผล
นักเรียนตามขั้นตอนอย่างเป็น
ระบบ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับพัฒนาการและ
ศักยภาพของนักเรียนเป็น
รายบุคคล หลักฐาน คือ เอกสาร
เครื่องมือการวัดและประเมินผล, 
เอกสารสรุปพัฒนาการนักเรยีน 

3. ประชุมแจ้งพัฒนาการของนักเรียน 
ให้กับผู้ปกครองและผู้เกีย่วข้องทราบ เพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาร่วมกันต่อไป 

3. มีการประชุมแจ้งผลการ 
ประเมินพัฒนาการนักเรียนให้กับ
ผู้ปกครองและผู้เกีย่วข้องทราบ 
เพื่อหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน
ต่อไป หลักฐาน คือ เอกสาร
สรุปผลการนักเรยีน, เอกสารสรุป
กิจกรรมการประชุมร่วมกับ
ผู้ปกครอง 

 

2. จุดเด่น 
1. มีแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) ส าหรับนักเรียน 

ออทิสติกทุกคน  
2. มีการสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการจัดท ารายวิชาและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียนออทิสติก 

แต่ละคน 
4. มีความร่วมมือกับนักสหวิชาชีพในการพัฒนาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านต่างๆของนักเรียนออทิสติก 
5. มีการส่งเสริมทักษะการด ารงชีวิตประจ าวันและการช่วยเหลือตนเองของนักเรียน 
6. มีการพัฒนาทักษะทางสังคมและส่งเสริมให้นักเรียนออทิสติกมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม 
7. มีการส่งเสริมทักษะและความสามารถพิเศษของนักเรียนออทิสติก 
8. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมของนักเรียนทุกรูปแบบ เช่น การเรียนรวม การ

ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
9. โครงการและกิจกรรมที่หลายหลาก เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้  

          10. มีการประเมินผลการด าเนินการจัดกิจกรรม เพื่อน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนให้มากท่ีสุด 

11. มีแผนการสอนรายบุคคล IIP (Individual Implementation Plan: IIP) ส าหรับนักเรียนแต่ละ
คน 

12. มีการส่งเสริม สร้างและผลิตสื่อการสอนให้เหมาะสมกับพัฒนาการและศักยภาพของนักเรียนแต่
ละคน 
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13. มีการจัดท าเอกสารสรุปผลการจัดกิจกรรมและมีภาพถ่ายการจัดกิจกรรมต่างๆทุกครั้ง 
14. มีการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล (ข้อสอบ แบบประเมิน) ให้เหมาะสมกับพัฒนาการ

และศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน 
15. มีการจัดท าเอกสารสรุปพัฒนาการนักเรียนแต่ละคน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
16. มีการจัดท าเอกสารสรุปผลการนักเรียน 
17. มีการจัดท าเอกสารสรุปกิจกรรมการประชุมสรุปพัฒนาการนักเรียนร่วมกับผู้ปกครอง 

 
3. จุดควรพัฒนา 

1. ระยะเวลาของการพัฒนาแต่ละด้านควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอจึงจะเห็นผล
เชิงรูปธรรมอย่างชัดเจน 
 2. การจัดกิจกรรมและโครงการมีหลากหลายกิจกรรมซึ่งอาจไม่ทันต่อการด าเนินกิจกรรมได้ทุก
กิจกรรม 
 3. ควรมีมาตรฐานหรือเกณฑ์ของเครื่องมือวัดและประเมินผล แต่ให้มียืดหยุ่นและเหมาะสมกับ
พัฒนาการและศักยภาพของนักเรียนออทิสติกแต่ละคน 
 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  
           ระดับคุณภาพ : ดี 

1. วิธีด าเนินการและผลการพัฒนา 

มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา ระดับคุณภาพ 

ม.4.1.1การใช้ระบบการ
ประกันคณุภาพภายใน
เพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาใหด้ียิ่งขึ้น   

สถานศึกษาใช้กระบวนการ PDCA 
ในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
1. การจัดท าแผน BSC วางแผนและ
ตั้งเป้าหมายร่วมกัน 
2. จัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี  
3. มีกระบวนสร้างเครื่องมือการ
ประกันคณุภาพร่วมกับผูเ้ชี่ยวชาญ 
4. แต่งตั้งค าสั่งผู้ปฏิบตัิงาน 
5. มีการประเมินภายในจากต้น
สังกัดเพื่อพัฒนา 
6. น าเสนอผลการจดัการศึกษา 
7. เผยแพร่รายงานประจ าป ี

1. มีแผน BSC (เริม่ใช้ปี 60) 
2. มีแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 
3. มีรายงานประจ าปีการศึกษา 
4. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 
5. มีรายงานการประชุม 
6. มีสรุปการด าเนินกจิกรรม 
7. มีข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับ
ระบบการประกันคณุภาพ 
8. มีคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

3 ด ี
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2. จุดเด่น 

1.มีแผน BSC (เริม่ใช้ปี 60) 
2. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
3. มีข้อมูลรายงานประจ าปีการศึกษา 
4. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคณุภาพ 
5. มีรายงานการประชุม 
6. มีสรุปการด าเนินกจิกรรม 
7. มีข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับระบบการประกันคณุภาพ 
8. มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. จุดควรพัฒนา 

การจัดสรรเวลาในการบริหารของผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการและกิจกรรมควรเป็นไปตามไตรมาส 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

มาตรฐานที่   ด้านการมีบทบาทในการเป็นโรงเรียนสาธติ 
           ระดับคุณภาพ : 4 ดีเยี่ยม 

1. วิธีการด าเนินการและผลการพัฒนา 
มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา ระดับคุณภาพ 

ม. .1 เป็นแหล่งร่วม
ผลิตบัณฑิต 
ม.5.1.1 นักศึกษาท่ีมา
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา 
 

ในปีการศึกษา 2     มีนักศึกษาและ

คณาจารย์เข้ามาสังเกตการสอน  

ทดลองสอน  ทดลองเครื่องมือทางการ

ศึกษารวมถึงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

1. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม  

จ านวน 3 คนเข้าฝึก 1 ปี

การศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 

2. นักศึกษาสาขาหลักสูตรสังคม

สงเคราะห์ศาสตรบัณฑติ คณะ

สังคมศาสตร์ ช้ันปีท่ี 3 

มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั 

วิทยาเขตอีสานจ านวน 1 คน เข้า

ฝึกภาคปฏิบัตริะหว่างวันท่ี 31 

พฤษภาคม 2559 –14 กรกฎาคม 

2559 

มีนักศึกษามาศึกษาบริบทสภาพแวดล้อมการ
เรียนการสอน สังเกตการณ์สอน ทดลอง
เครื่องมือทางการศึกษา  ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน
ที่มีคุณภาพในรายวิชาต่าง ๆ และมีร่องรอย
หลักฐานปรากฏชัดเจนใน website 
http://www.autistickku.com/th/ และ
แฟ้มข้อมูลนักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู   

เป็นแหล่งร่วมผลิตบัณฑิต  
ประจ าปีการศึกษา

2559

4 ดีเยี่ยม 

http://www.autistickku.com/th/
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มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา ระดับคุณภาพ 

3. นักศึกษาครูหลักสูตรวิชาการศึกษา

พิเศษและภาษาอังกฤษ คณะครุศา

สาตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎั

สกลนคร ช้ันปีท่ี 4   

จ านวน 4 คน เข้าฝึกปฏิบัติงาน

วิชาชีพครู3 เป็นระยะ 2 สัปดาห์ 

ระหว่างวันท่ี 9-23 ธันวาคม 2559 

4. นักศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม  

จ านวน 11 คน เข้าฝึกปฏิบัติการ

สอน ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2559  

5. นักศึกษาครูหลักสูตรวิชาการศึกษา

พิเศษและภาษาอังกฤษ คณะครุศา

สาตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎั

สกลนคร ช้ันปีท่ี 4   

จ านวน 2 คน เข้าฝึกปฏิบัติงาน

วิชาชีพครู3 เป็นระยะ 2 เดือน  

ระหว่างวันท่ี 23 มกราคม-23 

มีนาคม 2559 

6. วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลยัขอนเก่น จ านวน 30  

คน ได้จัดกจิกรรมให้กับนักเรยีน

ออทิสติกของฝ่ายการศึกษา ท้ัง

กิจกรรม เล่นเกม ระบายสีและ

กิจกรรมดนตรี  

 

 

 

ม.5.1.2 คณาจารย์ที่
เป็นพี่เลี้ยงนักศึกษา 
 

ทางโรงเรียนไดส้่งเสริมและสนับสนุน

ให้คณาจารย์เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง

นักศึกษาท่ีมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู  

คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ขอนแก่น  

ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก)  เป็น

อาจารย์พี่เลี้ยงนักศึกษา จ านวน 12 คน  คิด

เป็นร้อยละ  86  ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 14 

คน และมรี่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน ใน

ฐานข้อมูลค าสั่ง ของโรงเรียนสาธติ

4 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา ระดับคุณภาพ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายการศกึษาพิเศษ  

 

ม.5.1.3 คณาจารย์ที่
เป็นผู้สอน/อาจารย์
นิเทศ/อาจารย์ประจ า
หลักสตูรนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 
 

ทางโรงเรียนไดส้่งเสริมและสนับสนุนให้

อาจารย์โรงเรียนไดม้ีโอกาสร่วมสอนใน

ระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาตา่ง ๆ 

ตามความถนดัและความสามารถของ

อาจารย์แตล่ะคน  

 

มีอาจารยร์่วมสอนนักศึกษาในระดับ อุดมศึกษา

จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 ของจ านวน

อาจารย์ทั้งหมด 14 คนคนและมีรอ่งรอย มข.30 

ในระบบทะเบียนบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

4 ดีเยี่ยม 
 

ม.5.1.4 เป็นแหล่ง

พัฒนานวัตกรรมทาง

การศึกษา/วิจยั 

ค้นคว้า ทดลอง

ร่วมกับคณะ

ศึกษาศาสตร ์

 

โรงเรียนมีการพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา  จัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน
รูปแบบการจัดท า แผนการสอนเฉพาะ
บุ ค ค ล  IIP ( Individual 
Implementation Plan)  และมีการ
พัฒนากระบวนการคิดด้วยนวัตกรรม
การศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด 
(Lesson Study& Open Approach) 
กิ จ ก รรม ค วาม ร่ ว ม มื อ กั บ ค ณ ะ
ศึกษาศาสตร์ที่ ใช้ระบบการพัฒนา
วิ ช า ชีพ ค รู โด ย การ ใช้น วั ต ก รรม
การศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด 
และมีงานวิจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรมทางการเรียนการ
สอนจ านวน 6 เรื่อง ดังนี้ 

โรงเรียนไดส้่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการสอน

และการพัฒนาสื่อการสอน และสง่บุคลากรเข้า

ร่วมอบรมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) 

โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson 

Study) และวิธีการแบบเปิด (Open 

Approach)ของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัขอนแก่น และคณะศกึษาศาสตร์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น เพื่อน ามาบูรณาการ

พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนในแผนการสอน

เฉพาะบุคคล IIP (Individual 

Implementation Plan)  และมรี่องรอย

หลักฐานปรากฏชัดเจน ในฐานข้อมูลค าสั่ง ของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย

การศึกษาพิเศษ และเอกสารแผนการสอน

4 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา ระดับคุณภาพ 

1. งานวิจัยเรื่ อง การส่ งเสริมการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนออทิสติกด้วยกิจกรรม
ศิลปะบ าบัด (โดย อ.อรจิรา  จะ
แรบรัมย์) 

2. งานวิจัยเรื่อง พัฒนาแบบฝึกทักษะ

การอ่านและการเขียนภาษาไทย

เรื่ อ งมาต ราตั วสะกด  ส าห รับ

นักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ (โดย 

อ.เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ) 

3. งาน วิจั ย เรื่ อ ง  การศึ กษ าป รับ

พฤติกรรมการอยู่ไม่นิ่งและก้าวร้าว

ในเด็กออทิสติกโดยใช้กิจกรรการ

ถ่ายภาพ (โดย อ.สาวิตรี  วงศ์กิตติ

รุ่งเรือง) 

4. งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มืออาชา

บ าบัด (โดย อ.ศักดาเดช  สิงคิ

บุตร) 

5. ง า น วิ จั ย เ รื่ อ ง  ก า ร พั ฒ น า 

App:Cooking Simulation 

ส าหรับเด็กออทิสติก (โดย อ.ชิน

อนงค์ ประชุมชิต) 

6. ผล การ ใช้ เรื่ อ งร าวท างสั งค ม 

(Social Story) (โด ย  อ .ส าวิ ต รี  

วงศ์กิตติรุ่งเรือง) 

 

เฉพาะบุคคล IIP (Individual 

Implementation Plan) เอกสาร  แผนการ

จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP (Individualized 

Education Program)และกิจกรรมประเมินการ

นิเทศการสอนของอาจารย์ในโรงเรียนสาธติ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายการศกึษาพิเศษ 

 

   

3.  จุดเด่น 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) อนุบาลศึกษาเป็น

หน่วยงานหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์  โดยเป็นห้องปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา  

เป็นแหล่งให้บริการเผยแพร่องค์ความรู้และร่วมมือกับสถาบัน-หน่วยงานต่างๆ ในการวิจัยทดลองเผยแพร่งาน



29 

 

นวัตกรรมทางการศึกษา   คณาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัยและเป็นที่ปรึกษางานวิจัยของ

นักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ตลอดจนเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา 

4.  จุดควรพัฒนา 

1. ควรสนับสนุนให้คณาจารย์ในโรงเรียนเป็นผู้สอนนักศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มากขึ้น 

ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ    

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1.ด้านคุณภาพผู้เรียน   
-ครูจะจัดการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการและมีการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะบุคคล (Individualized Education 
Program :IEP) ซึ่งมีพ่อแม่ คุณหมอ และครูช่วยกัน
จัดท าขึน้มา มุ่งพัฒนา นักเรียนออทิสิตกของศูนย์
ซิจัยให้เกิดตามพัฒนาการตามIEP รวมถึงติดตาม
พฤติกรรมต่างๆ ตามกิจกรรมต่างๆที่เข้าร่วมหาก
นักเรียนมีความต้องการอยากให้ความช่วยเหลือ จะ
ได้รับการช่วยเหลือทันที และการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสาระการเรียนรู้หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ซึ่งนักเรียนออทิสติกติกองเข้าจะได้รับการดูแลเป็น
พิเศษ  
-นักเรียนในกลุ่มเรียนรวมจะมีความรู้สามารถเฉพาะ
ทางตามศักยภาพของตนเอง จะมีความสามารถ
ทักษะต่างกัน ผลการเรียนรู้ของนักเรียนจะมีความ
แตกต่างกัน นักเรียนบางคนชอบภาษาอังกฤษจะมี
ทักษะทางการอ่าน พูด เขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่าง
ดี จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ จะไม่เหมือนกัน  
-นักเรียนออทิสติก เรียนรวมเต็มเวลา จะมีทักษะ
การสืบค้นคอมพิวเตอร์ และได้ถูกสนับสนุนมาจาก
ผู้ปกครองและครู  
-นักเรียนออทิสติกของศูนย์วิจัย มีสมรรถภาพทาง
กายท่ีไม่ค่อยจะเท่ากับนักเรียนปกติในวัยเดียวกันแต่
มีรูปร่าง น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์แบบไม่มีความยึด

1.ด้านคุณภาพผู้เรียน 
-นักเรียนยังต้องพัฒนาตนเองตามศักยภาพการเรียน
รู้อยู่เสมอแต่ความสามารถทางสมรรถภาพทางกายนั้น
ยังใช้ไม่เต็มศักยภาพ เช่น กล้ามเนื้อมือมัดเล็กยังไม่
แข็งแรง ท าให้การท างานของมือในการเขียนท าไม่
สวยงามและไม่รวดเร็วนัก ความไม่คล่องแคล่วว่องไว 
กระชับกระเฉงทั้งร่างกายจึงดูเฉื่อยและช้าซึ่งก็สามารถ
พัฒนาต่อไปได้ 
-ด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดค านวณ โดยการใช้
สมองต้องเป็นตามหลักการ เรียนรู้ที่ล่ะนิดจากทฤษฏี
การคิดยังสามารถป้อนได้ด้วยวัยของการเรียนรู้และ
การเรียนรวมกับเพ่ือนๆ ภายใต้การดูแลของครูที่จะใส่
หลักการเรียนตามแบบออทิสติก เช่น การเรียนรู้โดย
ทฤษฏี “TEACCH” (Treatment and Education 
of Autistic and related Communication 
handicapped Children) ซึ่งการเรียนรู้ต้องใช้
ระยะเวลาและสมาธิ คณะครูผู้สอนเรียนในชั้นเรียน
รวมต้องมีความรู้จุดนี้ควรส่งเสริมแล้วน าไปใช้ 
-การท างานด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กนักเรียน
ออทิสติก จะอยู่ภายใต้การดูแลของครอบครัว มีการให้
ความร่วมมือในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนอยู่เสมอ
ของพ่อแม่ มีดูแลทางร่างกายโดยคุณหมอทุกปีและการ
จัดการเรียนรู้เข้าช่วยเหลือตลอดเวลาจากครูผู้สังเกต
การพฤติกรรมในชั้นเรียนด้วยและพร้อมได้รับการ
ช่วยเหลือจากทั้งสามส่วนประสานกันเพ่ือให้เกิด
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ติดกับกฏระเบียบวินัยของสถานศึกษา เคารพกติกา
มารยาททางสังคม เช่น การเข้าคิวต่างๆ การส่งงาน
ตรงเวลา  อีกทั้งพร้อมจะเรียนรู้กฏระเบียบใหม่ๆอยู่
เสมอๆ เมื่อครูบอกว่าไม่ควรท าหรือท าไมไม่ได้ 
นักเรียนออทิสติกก็จะไม่ประพฤติทันที ด้วยนะ
นักเรียนออทิสติกเป็นบุคคลที่มีทักษะการเลียนแบบ
จากตัวอย่าง ได้ ดี จึงเข้าใจและปฏิบัติตามกลุ่ม
สังคมเพ่ือนและวัฒนธรรมในกลุ่มหมู่คณะ  
-การมีครูผู้ควบคุมดูแลพฤติกรรมและติดตามงาน
ด้านวิชาการอยู่เสมอ 
-จ านวนนักเรียนปีนี้มีนักเรียนนกลุ่มเรียนรวมเต็ม
เวลาจ านวน 7 คน สามารถอ่านหนังสือออกและ
รู้จักคิดวิเคราะห์ ในการตัดสินในท าเรียนเขียนอ่าน 
เลือกได้ จดจ าดีและอยู่ด้วยตนเองได้ในสังคม
ห้องเรียนได้ และมีนักเรียนระดับกลุ่มกลางจ านวน4 
คน สามารถอ่านหนังสือออก แต่ประสบปัญหาเรื่อง
การคิดวิเคราะห์และตัดสินใจช้า จึงท าคะแนนด้านนี้
น้อย 
 

พฤติกรรมอันเพ่ิงประสงค์ตามเป้าหมายที่ทั้งสามส่วน
ตั้งไว้ แต่จะเป็นเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้ว่าจะ
สามารถบรรลุได้ตามความพิเศษของนักเรียนเอง และ
ควรมีการทบวนการท างานจุดนี้บ่อยๆให้เข้มแข็ง 
-นักเรียนยังต้องพัฒนาตนเองตามศักยภาพการเรียน
รู้อยู่เสมอแต่ความสามารถทางสมรรถภาพทางกายนั้น
ยังใช้ไม่เต็มศักยภาพ เช่น กล้ามเนื้อมือมัดเล็กยังไม่
แข็งแรง ท าให้การท างานของมือในการเขียนท าไม่
สวยงามและไม่รวดเร็วนัก ความไม่คล่องแคล่วว่องไว 
กระชับกระเฉงทั้งร่างกายจึงดูเฉื่อยและช้าซึ่งก็สามารถ
พัฒนาต่อไปได้ 
-นักเรียนในกลุ่มกลาง สามารถอ่านหนังสือออก แต่มี
ปัญหาเรื่องการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจช้า ยังต้องมี
หาแนวทางในการฝึกการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันให้
ได้ 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. ส่งเสริมให้มีการทบทวนหลักสูตรที่นักเรียนได้เรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล

(Individualized  Education Program :IEP) ซึ่งมีพ่อแม่ คุณหมอ และครูช่วยกันจัดท าเมื่อต้นปี ว่าระหว่าง

การเรียนรู้กลางเทอม เป็นอย่างไรหรือปลายเทอม ตามวัตถุประสงค์ ประสบผมส าเร็จตามนั้นเท่าใด เพ่ือเป็น

ข้อมูลในการจัดท าหลักสูตร IEP อีกในครั้งต่อไป   

2. ส่งเสริมและมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านเข้าสู่สังคมได้โดยเน้นนักเรียนออทิสติกระดับกลางให้ได้ 

3. การส่งเสริมให้นักเรียนออทิสติกได้รับการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบัน 

ให้มากขึ้น 

4. การส่งเสริมด้านทักษะทางกายให้มีสมรรถภาพทางกายท่ีดีขึ้น ใช้ร่างกายให้เต็มศักยภาพ ให้มี

ประสิทธิผลสูงสุด โดยมีครูพลศึกษา มีนักกายภาพ และนักกิจกรรมบ าบัด คอยควบคุมดูแลและพัฒนาให้

นักเรียนออทิสติกได้ฝึกปฏิบัตินั้นๆ 

5. การส่งเสริมเรื่องการใช้ทฤษฏีการสอนเด็กพิเศษให้ครูผู้สอน มาใช้ ให้เหมาะสมกับเด็กแต่ล่ะคน 
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6. การบันทึกพฤติกรรมนักเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการต่อไป 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1. สื่ออ านวยความสะดวก ที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนออทิสติกได้เรียนรู้ได้ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนตามวิชาต่างๆให้สะดวกในการยืม ดาว์โหลดมาให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยี  

2. จากข้อ 1 ต้องมีคน ควบคุมดูแลและอธิบายเหตุผลที่ต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่ถูกต้องควรปฏิบัติ นักเรียน

จะเกิดการปฏิบัติตาม 

3. การติดตามการด าเนินชีวิตในทุกๆวัน โดยมีครูการศึกษาพิเศษได้พูดคุย อธิบาย อยู่เคียงข้างนักเรียน

พิเศษ  เพ่ือปรับแนวความคิดต่างๆ ในอยู่ใจศีลธรรม จริยธรรม กฏของโรงเรียนที่ถูกต้อง 

4. จากข้อ 3 ต้องจัดให้มีเพ่ือนช่วยเพื่อนแบบตลอดเวลา โดยเฉพาะ นอกเวลาเรียน เพราะทักษะสังคม

นอกเวลาเรียนเป็นช่วงที่ถือว่าเป็นธรรมชาติของการอยู่ร่วมสังคมมนุษย์มากที่สุด 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
2.ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
2.1 ผู้บริหารทุกฝ่ายมีหลักการบริหารงาน มีทัศคติ
และวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีในการท างาน มีความทุ่มเท มุ่งม่ัน 
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  และ
บุคลากรทุกท่านมีความตั้งใจ และมีความพร้อมใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย 
2.2 มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาการศึกษาพิเศษ ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตรของสถานศึกษา 
2.3 มีการจัดการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น  การ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละฝ่าย การประชุมร่วมกับ
กลุ่มสมาคมเครือข่ายผู้ดูแลบุคคลออทิสติก จังหวัด
ขอนแก่น เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม
ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน 
2.4 มีการสร้างภาคีเครือข่ายผู้ดูแลบุคคลบุคคล    
ออทิสติก จังหวัดขอนแก่น อย่างเข้มแข็ง 

2.ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
2.1 ควรจัดท าหลักสูตรส าหรับ ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแล
บุคคลออทิสติกให้องค์ความรู้ ในการช่วยเหลือ
นักเรียนออทิสติกในชั้นเรียนร่วมในโรงเรียนทั่วไปให้
มากขึ้น 
2.2 ควรปรับภูมิทัศสถานศึกษาให้มีพ้ืนที่ในการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้ส าหรับนักเรียนที่ไม่
สามารถไปเรียนร่วมได้เต็มเวลา  
2.3 ควรส่งเสริมให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติที่ครบ
ก าหนดในการท าต าแหน่งทางวิชาการควรตระหนัก
ถึงความส าคัญ และด าเนินการขอต าแหน่งทาง
วิชาการตามระเบียบมหาวิทยาลัยก าหนด 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
2.5 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นใน
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  

2. ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดท างานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้

ได้เต็มศักยภาพ 

3. ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติที่ครบก าหนดในการท าต าแหน่งทางวิชาการควรตระหนักถึง

ความส าคัญ และด าเนินการขอต าแหน่งทางวิชาการตามระเบียบมหาวิทยาลัยก าหนด 

4. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ

น าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1. ความร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับในการดูแลบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

2. การส่งเสริมครูผู้สอนให้มีการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นตามล าดับ 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
3.ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
1. มีแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Program: IEP) ส าหรับนักเรียนออทิ
สติกทุกคน  
2. มีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการจัดท ารายวิชาและกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียนออทิสติกแต่
ละคน 
4. มีความร่วมมือกับนักสหวิชาชีพในการพัฒนาและ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านต่างๆของนักเรียนออทิสติก 
5. มีการส่งเสริมทักษะการด ารงชีวิตประจ าวันและ
การช่วยเหลือตนเองของนักเรียน 

3.ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
1. ระบบการจัดเก็บแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program: IEP)  
2. การให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ให้ค าแนะน าการ
พัฒนาหลักสูตร 
3. การเขียนแผนการสอนรายบุคคล IIP (Individual 
Implementation Plan: IIP) โดยมีหลักการและ
ทฤษฎีรองรับ 
4. การสร้างและผลิตสื่อการสอนให้เป็นนวัตกรรม 
5. การสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล อย่างมี
หลักการ มีเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน แต่ยืดหยุ่น
เหมาะสมกับนักเรียนออทิสติก 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
6. มีการพัฒนาทักษะทางสังคมและส่งเสริมให้
นักเรียน 
ออทิสติกมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม 
7. มีการส่งเสริมทักษะและความสามารถพิเศษของ
นักเรียนออทิสติก 
8. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการอยู่ร่วมกันใน
สังคมของนักเรียนทุกรูปแบบ เพื่อให้เป็นสังคมแห่ง
การอยู่ร่วมกัน (Inclusive Society) โดยแท้จริง 
เช่น การเรียนรวม การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
9. โครงการและกิจกรรมที่หลายหลาก เพ่ือส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และรับ
ประสบการณ์  
10. มีการประเมินผลการด าเนินการจัดกิจกรรม 
เพ่ือน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนให้มากที่สุด 
11. มีแผนการสอนรายบุคคล IIP (Individual 
Implementation Plan: IIP) ส าหรับนักเรียนแต่ละ
คน 
12. มีการส่งเสริม สร้างและผลิตสื่อการสอนให้
เหมาะสมกับพัฒนาการและศักยภาพของนักเรียน
แต่ละคน 
13. มีการจัดท าเอกสารสรุปผลการจัดกิจกรรมและ
มีภาพถ่ายการจัดกิจกรรมต่างๆทุกครั้ง 
14. มีการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล ให้
เหมาะสมกับพัฒนาการและศักยภาพของนักเรียน
แต่ละคน 
15. มีการจัดท าเอกสารสรุปพัฒนาการนักเรียนแต่
ละคน  
16. มีการจัดกิจกรรมการประชุมสรุปพัฒนาการ
นักเรียนร่วมกับผู้ปกครอง 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. ระยะเวลาของการพัฒนาแต่ละด้านควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอจึงจะเห็นผล

เชิงรูปธรรมอย่างชัดเจน 
2. การจัดกิจกรรมและโครงการมีหลากหลายกิจกรรมซึ่งอาจไม่ทันต่อการด าเนินกิจกรรมได้ทุก

กิจกรรม 
3. ควรมีมาตรฐานหรือเกณฑ์ของเครื่องมือวัดและประเมินผล แต่ให้มียืดหยุ่นและเหมาะสมกับ

พัฒนาการและศักยภาพของนักเรียนออทิสติกแต่ละคน 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1. การจัดเก็บข้อมูล ผลงานต่าง ๆ 
2. การส่งเสริม เพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากร 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

4.ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

1.มีแผน BSC (เริ่มใช้ปี 60) 

2. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

3. มีข้อมูลรายงานประจ าปีการศึกษา 

4. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพ 

5. มีรายงานการประชุม 

6. มีสรุปการด าเนินกิจกรรม 

7. มีข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับระบบ

การประกันคุณภาพ 

8. มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 

4.ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

การจัดสรรเวลาในการบริหารของผู้รับผิดชอบจัดท า

โครงการและกิจกรรมควรเป็นไปตามไตรมาส 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

มีการจัดสรรเวลาในการบริหารจัดการของผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการและกิจกรรมควรเป็นไปตามไตร

มาส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 

 ทุกคนให้ความตระหนักในความรับผิดชอบและร่วมมือท ากิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 . ด้านบทบาทการเป็นโรงเรียนสาธิต 
1. เป็นแหล่งร่วมผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร่วมกับ      คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม (สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร (สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
และภาษาอังกฤษ)  และมหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี (สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและ
คอมพิวเตอร์) 

2) อาจารย์ร้อยละ 67 ได้ร่วมสอนนักศึกษาของ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ
การวิจัยให้กับนักศึกษา 

2. ฝ่ายการศึกษาพิเศษเป็นแหล่งข้อมูลด้าน
การศึกษาวิจัยค้นคว้าทดลองและพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา  มีนักศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาและ
ทางการแพทย์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเข้า
ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 

3. จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เปิด
โลกออทิสติก  ครั้งที่ 11 เพ่ือเผยแพร่และให้บริการด้าน
วิชาการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

4. อาจารย์ฝ่ายการศึกษาพิเศษร้อยละ 86 เป็น
วิทยากรให้ความรู้ด้านออทิซึมและการศึกษาพิเศษภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

5. ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้ก าหนดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียน อาจารย์ และบุคลากรมีส่วนร่วมใน
การท านุบ ารุงศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  และ
ด าเนินการครบทุกกิจกรรม 

 . ด้านบทบาทการเป็นโรงเรียนสาธิต 
1. การพัฒนาระบบการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการในช่องทางที่
หลากหลาย และเข้าถึงได้สะดวก ทั่วถึง 

2. ส่งเสริมบุคลากรในการเผยแพร่องค์ความรู้
ในด้านที่ถนัดแก่สาธารณชน 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

พัฒนาบทบาทการเป็นโรงเรียนสาธิตต้นแบบทุกด้านให้เป็นระบบ  เป็นเป็นมาตรฐาน เป็นแหล่ง

ความรู้ให้โรงเรียนภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถน าไปพัฒนาได้ 
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ความต้องการและการช่วยเหลือ 

ความช่วยเหลือจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 5 ฝ่าย  ในการพัฒนาระบบการเรียนรวม  

และร่วมพัฒนาทักษะการเรียนรวมให้กับนักเรียนที่มีภาวะออทิซึมและนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ

ทางการศึกษาทุกประเภท 
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

 

ผลการประเมินภายนอกรอบ 3 โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

ระหว่างวันที่ 20, 21 และ 24 กุมภาพันธ์ 2557 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนักคะแนน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน 

1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี 10.00 9.49 ดีมาก 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.32 ดีมาก 

3. ผู้เรียนมีความใฝรู่้ และเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง   10.00 9.12 ดีมาก 

4. ผู้เรียนคดิเป็น ท าเป็น 10.00 9.15 ดีมาก 

5. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน  20.00 16.59 ดีมาก 

6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 

7. ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 

8. พัฒนาการของการประกันคณุภาพภายในโดยสถานศึกษาและ    

ต้นสังกัด 

5.00 4.96 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์

9.  ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรชัญา ปณิธาณ/วิสยัทัศน์ พันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศกึษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    

11. ผลการด าเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

12.  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศกึษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏริูป

การศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

12  ตัวบ่งชี้ 100.00 93.43 ดีมาก 

ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มรีะดับคุณภาพต้องปรับปรุง   

จึงผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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2. ข้อมูลด้านผู้เชี่ยวชาญ 

3. ข้อมูลด้านการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน (พ.ค    – 

เม.ย. 60)  

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ หัวเร่ืองท่ีเป็นวิทยากร วันที่ 

หน่วยงาน/

องค์กรท่ี

รับผิดชอบ 

1 อ. กีรตินุช เหลืองอังกูร "คัดกรองพัฒนาการทางกิจกรรมบ าบัด" นัก

กิจกรรมบ าบัดของศูนย์วิจัยออทิสติก ได้รบัเชิญไป

ประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็กเบือ้งต้น ณ 

โรงเรียนนานาชาติอุดรธาน ี

25 พ.ค.59 โรงเรียน

นานาชาติ

อุดรธาน ี

2 บุคลากรร.ร.สาธิตมข.ฝ่าย

การศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัย

ออทิสติก) 

ทุกคน 

"ค่ายผู้ปกครองปีการศึกษา 2559" ร.ร.สาธิตมข.

ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทสิติก) จัด

กิจกรรมปฐมนิเทศและค่ายผู้ปกครองปีการศึกษา

2559 ผู้ปกครอง พ้ีเลี้ยง ครูและนกัเรียน เข้าร่วม  

28 พ.ค. 59 ร.ร.สาธิตมข.

ฝ่ายการศึกษา

พิเศษ(ศูนย์วิจัย

ออทิสติก) 

3 บุคลากรร.ร.สาธิตมข.ฝ่าย

การศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัย

ออทิสติก) 

ทุกคน 

"ร่วมจัดงาน อบรมสัมมนา "การดแูลบุคคลออทิ

สติกตามแนวคิด 4 กลไกหลัก Autistic 

Roadmap" ณ ห้องประชุมสายสรุี จุติกุล คณะ

ศึกษาศาสตร์มข. โดยมี อสม. ในอ าเภอขอนแก่น 

และผูป้กครอง ครูที่เกียวข้องกับการช่วยเหลือเด็ก

ออทิสติกเข้าร่วมอย่างอบุอ่นและได้ตกลงแนว

ทางการท างานร่วมกันเพื่อการพัฒนาเด็กออทิสติ

กอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

30 ส.ค. 59 ร.ร.สาธิต มข.

ฝ่ายการศึกษา 

(ศูนย์วิจัยออทิ

สติก) ไดร้่วมกับ

ภาคีเครือข่าย

การดูแลบุคคล

ออทิสติกจังหวัด

ขอนแก่น 

4 อ.ชาคริยา พันธ์ทอง "ฟอร์ไทมค์ส าหรับเด็กออทิ5สติก" เป็นการบ าบัด

เพื่อพัฒนาเด็กออทิสติก ศูนย์วิจยัออทิสติก ได้จดั

บรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ ให้กับสมาคมออทิสติ

กลาวฯโดยอ.ชาคริยา พันธ์ทองเข้าร่วมบรรยา

พิเศษ พร้อมเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้การบ าบดัอย่าง

ลกึซึ้ง 

8ต.ค.59 ร.ร.สาธิต มข.

ฝ่ายการศึกษา 

(ศูนย์วิจัยออทิ

สติก) 

5 อาจารย์ชินอนงค์ ประชุม

ชิต 

"บุคลากรศูนย์วจิัยออทิสติกร่วมเปน็วิทยากรใน

โครงการ TO BE NUMBER ONEขอนแก่น" 

17-21มี.ค.60 วิทยากร 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ หัวเร่ืองท่ีเป็นวิทยากร วันที่ 

หน่วยงาน/

องค์กรท่ี

รับผิดชอบ 

อาจารย์ชินอนงค์ ประชุมชิต ร.ร.สาธิต มข.ฝ่าย

การศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสตกิ)เป็นวิทยากร

ในในโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ ศูนย์

เพื่อนใจ วัยรุ่น ตลาดเทศบาล จ.ขอนแก่น 

6 บุคลากรร.ร.สาธิตมข.ฝ่าย

การศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัย

ออทิสติก) 

ทุกคน 

 ร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิ

สติก)เปิดกจิกรรมเสริมศักยภาพภาคฤดูร้อน  

20มี.ค.60 

 

วิทยากร 

7 อาจารย์พรมณี หาญหัก ได้เข้ารับโล่เชิญชูเกียรติในงาน "ช่ืนชมยินดี ด้วย

ไมตรีและขอบคุณ" ประจ าปี 2560 อาจารย์พรมณี 

หาญหักได้เข้ารับรางวัลการพัฒนานวัตกรรม หรือ

สิ่งประดิษฐ์คดิค้นดเีด่น ส าหรับบคุลากร ประเภท

วิชาการ กลุ่มมนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ กับ

ท่าน รศ.ดร.กติติชัย ไตรรัตนศริิชัย อธิการบดี

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุม

อเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 

3 เม.ย.2560   

8 อ.ศักดาเดช  สิงคิบุตร 

อ.วันชัย  จันทการกุล 

อ.กฤษณพงษ์  หรัญรัตน ์

อ.ฤกษ์   สุวรรณฉาย 

วิทยากรสรา้งสัมพันธภาพและนันทนาการ ในงาน 

"การอบรมเชิงปฏิบตัิการให้ความรู้ เรื่อง สิทธิและ

ความเสมอภาคในผู้ดูแลและบคุคลออทิสติก" ณ 

วิชช่ิงทรี ขอนแก่น รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น โดยมี

แม่งานใหญ่ คือ ศูนย์บริการคนพกิาร สมาคม

ผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น 

28-29 ก.ค. 

60 

วิทยากร 

9 อ.ศักดาเดช สิงคิบตุร 

อ.กนกพร พงศ์เจริญสุข 

เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง "อาชาบ าบัดส าหรับ

เด็กพิเศษ" ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 

9 จังหวัดขอนแก่น 

23ส.ค.60 วิทยากร 

10 อ.ศักดาเดช  สิงคิบุตร 
อ.วันชัย  จันทการกุล 
อ.กฤษณพงษ์  หรัญรัตน ์
อ.ฤกษ์   สุวรรณฉาย 

เข้าร่วมปฏบิัติหน้าที่ นันทนาการกลุ่มสมัพันธ์ใน

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองและเครือข่าย:

ศักยภาพบุคคลออทอสติก3ด้านจดัโดยสมาคม

ผู้ปกครองออทิสติก จังหวัดขอนแก่น 

4-5ก.ย.60 วิทยากร 

11 อ.ศักดาเดช สิงคิบตุร  "เป็นคณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ 21 ก.ย. 60 วิทยากร 



40 

 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ หัวเร่ืองท่ีเป็นวิทยากร วันที่ 

หน่วยงาน/

องค์กรท่ี

รับผิดชอบ 

อ.วันชัยจันทการกุล 

อ.กฤษพงษ์ หรัณรัตน ์

ทักษะกลไกของนักเรียนปีการศึกษา 2560 

ระหว่างวันท่ี 21-22กันยายน 2560 จัดโดย 

เครือข่ายส่งเสริมภาพการจัดการ ศึกษาศูนย์

การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 9 ณ ศูนย์การศึกษา

พิเศษ เขตการศึกษา 9 จ.ขอนแก่น 

12 บุคลากรร.ร.สาธิตมข.ฝ่าย

การศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัย

ออทิสติก) 

ทุกคน 

ได้ร่วมจัดนิทรรศการโชว์ผลงานดา้นการศึกษา

พิเศษ ในกิจกรรมOpen classประจ าปี2561 

แสดงออกให้เห็นผลงาน..ด้านการพัฒนาการที่ดีขึ้น

ของเด็กพิเศษจริงๆๆ ท่านคณบดคีณะ

ศึกษาศาสตร์ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ

พร้อมให้ค าแนะน าและก าลังใจในการพัฒนา 

27 ม.ค.2561 วิทยากร 

13 บุคลากรร.ร.สาธิตมข.ฝ่าย

การศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัย

ออทิสติก) 

ทุกคน 

การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ "เปิดโลก

ออทิสติกครั้งท่ี 12" วันท่ี 5 เมษายน 2561 ณ ห้อง

ประชุมสายสรุี จุติกลุ คณะศึกษาศษสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

5 เม.ย. 

61 

เข้าอบรมและ

วิทยากร 

 

4. ข้อมูลด้านพฒันาองค์ความรู้ การเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (พ.ค    – เม.ย. 60)   

ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ 

หัวเร่ืองท่ีอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานสถานที ่ วันที่ 
จ านวนชั่วโมง 

1 อ.ศักดาเดช  สิงคิบุตร 
อ.อาพร ตรีสูน 
อ.เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ 
อ.เจริญขวญั  มูลน้อย 

 "บทบาทและความคาดหวังของครูเลี้ยง2559" 
บุคลากรครูของศูนย์วิจัยออทิสติก น าเสนอผลการ
เรียนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพบปะ
นักศึกษากับครูพี่เลี้ยง สาขาการศึกษาพิเศษ ณ 
ราชภัฎมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

2 พ.ค.59 6 

2 อ.กฤษณพงษ์  หรัญรัตน ์
อ.จิตรา โซเ่มืองแซะ 

"โครงการเครือข่ายส่งเสรมิศักยภาพบุคคลออทิสติก

และผูดู้แล ณ โรงแรมชาวดี ขอนแก่น สนับสนุน

โดยกรมส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตและคน

พิการ 

2 ก.ย.59 6 

3 อ.เจริญขวญั มูลน้อย เข้าร่วมอบรมในโครงการส่งเสริมความรู้ทักษะแก่ 20 ก.ย.59 6 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ 

หัวเร่ืองท่ีอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานสถานที ่ วันที่ 
จ านวนชั่วโมง 

อ.จิตรา โซเ่มืองแซะ ผู้ปกครองครูอาสาสมัครในการโช้โปรแกรมส่งเสริม

ทักษะการสื่อสารส าหรับเด็กออทิสติกและเด็ก

พิเศษKARE ซึ่งจัดโดยมลูนิธิออทิสติกไทย  

4 บุคลากรร.ร.สาธิตมข.ฝ่าย

การศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัย

ออทิสติก) 

ทุกคน 

"ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก) และได้เขา้

ร่วมกิจกรรม พัฒนาองค์กรเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน(Organization Development 

หรือ OD) โดยมีบุคลากรร.ร.สาธติมข.ทั้ง 6 ส่วน 

จ านวน288 คน นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลายเป็น

วิทยากร 

25-28 ม.ค.60 12 

5 อ.พรมณี  หาญหัก 

อ.เบญจมาภรณ์  ช้อยเครือ 

เข้าร่วมประชุมสมัมนานานาชาติรณรงค์วัน

ตระหนักรู้ออทิสติกโลก WORLD AUTISM 

AWARENESS DAY (WAAD) ณ โรงแรมปริ้น

พาเลซ กรุงเทพมหานคร การประชุมสัมมนา

ประกอบไปด้วยการบรรยายและการฝึกปฏิบัต ิ

31 มี.ค.2560 6 

6 บุคลากรร.ร.สาธิตมข.ฝ่าย

การศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัย

ออทิสติก) 

ทุกคน 

“ส่งเสรมิบุคลากรให้มตี าแหน่งทางวิชาการ ระยะที่ 

2" ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่าย

การศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสตกิ) เป็นการ

ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ให้เป็นแนวทางในการท า

ต าแหน่งวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มข.,คณุชัชวาล 

หนองนาหัวหน้าพัฒนสและฝึกอบรม กองการ

เจ้าหน้าท่ีมข.และคณุณัฐนรี ช ากรม เป็นวิทยากร  

4 เม.ย.2560 4 

7 อ.ศักดาเดช สิงคิบตุร ได้เข้ารับใบประกาศผ่านการเรียนหลักสตูรครูสมาธิ 

จากสถาบันพัฒนาจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ 

สิรินฺธโร(ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น อาจารโร) ณ คณะ

แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

9 เม.ย.60 100 

8 อ.เจริญขวญั มูลน้อย "เข้าร่วมสมัมนาดา้นการศึกษาพิเศษในศตวรรษ

ที2่1" ตัวแทนศูนย์วิจัยออทิสติกร.ร.สาธติมข.ฝา่ย

การศึกษาพิเศษ เข้าร่วมสมัมนาวชิาการด้าน

การศึกษาพิเศษในศตวรรษท่ี21: Special 

Education' s Innovation on  

6-7 เม.ย.60 12 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ 

หัวเร่ืองท่ีอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานสถานที ่ วันที่ 
จ านวนชั่วโมง 

9 บุคลากรร.ร.สาธิตมข.ฝ่าย

การศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัย

ออทิสติก) 

ทุกคน 

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรยีนระดับชาติครั้ง

ที่ 11 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดช้ันเรยีนระดับชาติครั้ง

ที่ 11" จัดโดย คณะศึกษาศาสตรฺ์ ณ ศูนย์ประชุม

อเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 

6 พ.ค.60 " 6 

10 บุคลากรร.ร.สาธิตมข.ฝ่าย

การศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัย

ออทิสติก) 

ทุกคน 

"เข้าร่วมงานสาธติวิชาการครั้งที6่" ได้เข้าร่วมงาน

สาธิตวิชาการประจ าปี2560 เป็นการน าเอางานวิจัย 

นวัตกรรมต่างๆ ผลงานต่างๆ ท่ีร.ร.ในสังกัด

ทบวงมหาวิทยาลัย..มาประชุมน าเสนอและ

แลกเปลีย่นองค์ความรูต้่างๆเพื่อรองรับนโยบายไทย

แลนค์4.0.. 

1-5 มิ.ย.60 12 

11 อ.ศักดาเดช สิงคิบตุร 

อ.กนกพร พงศ์เจริญสุข 

ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิ

สติก)ได้เช้ารวมอบรมเชิงปฏิบตัิการอาชาบ าบัดเพื่อ

พัฒนาเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้า จัดโดยสถาบันพัฒ

ยาการเด็กราชนครินทร์(เชียงใหม่)กรมสุขภาพจิต 

ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

12-14 มิ.ย.60 18 

12 บุคลากรร.ร.สาธิตมข.ฝ่าย

การศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัย

ออทิสติก) 

ทุกคน 

"กิจกรรม "สัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนาองกรณ์" 

(Organized Development : OD) ร.ร.สาธิตมข.

ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทสิติก)ได้จัดขึ้น ณ 

บันดารา ระยอง จ.ระยอง เพื่อสรา้งความสามคัคี

กลมเกลียว รวมพลังหนึ่งเดียวเพื่อออทิสติกไทย

แลนด์ 4.0  

15-17 ก.ค.

2560 

12 

13 อ.ศักดาเดช สิงคิบตุร "เข้าร่วมประชุมความร่วมมือเครือข่ายสืบออนไลน์" 

ตัวแทนศูนย์วิจัยออทิสติก เข้าร่วมประชุมพ้ฒนา

ระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรยีนรู้ทางไกลเฉลมิ

พระเกียรติฯ ณ ศูนยส์ารสนเทศมข.วิทยากรโดย 

ผู้อ านวยการฝ่ายบริกานความรู้ทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

19 ก.ค.60 6 

14 อ.ชินอนงค์ ประชุมชิต 

 

เข้าร่วม ประชุมเตรียมแผนงาน "พัฒนา วิสาหกิจ

เพื่อสังคม : ออทิสติกไทย" ท างานร่วมกับ กลุ่ม

ผู้ปกครองในจังหวัดต่างๆ จดักลุม่พัฒนาอาชีพ 

ผลิตภณัฑ์ ใน 4 รูปแบบ โดยค านงึถึงการมีส่วนร่วม

4-6ส.ค. 

 

18 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ 

หัวเร่ืองท่ีอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานสถานที ่ วันที่ 
จ านวนชั่วโมง 

อย่างเต็มที่ของบุคคลออทิสติกในพื้นที่เป้าหมาย. 

ใน 4 กลุ่มธุรกิจ โดย มลูนิธิออทิสติกไทย จะท า 

แผนปฎิบัติการสนับสนุนอย่างเป็นระบบ. โดยขอให้

แต่ละกลุ่มจังหวัด คดืแผนงานอาชีพของกลุ่มและ

น ามาเสนอเพื่อรวบรวมท าเป็นแผนงานภาค ี

15 อ.เบญจมาภรณ์  ช้อยเครือ 

อ.อรจิรา  จะแรบรรมัย ์

อ.จรินทร์  บุญสุชาต ิ

น.ส.หฤทัย  ชัยโทนุย 

เข้าร่วมการอบรมศลิปะตามแนวทางวอลดอล์ฟ 

หัวข้อ "เด็กในโลกศิลปะ1" ณ เรือนร้อยฉ า สวนเงิน

มีมา มูลนิธเิสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป จ.

กรุงเทพมหานคร โดยมคีุณรัสนา อมรพงศ์ นัก

ศิลปะบ าบดั เป็นวิทยากร 

9-10 ก.ย. 60 12 

 

 . ผลงานนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน (พ.ค    – เม.ย. 60)  อ.ศักดาเดช 

  .1 ผลงานวิชาการและกิจกรรมดีเด่น  ระดับนานาชาติ  (พ.ค    – เม.ย. 60)   

ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ 

ผลงานรางวัลเกียรติยศ/

ระดับ 
ชื่อกิจกรรม/สถานที ่

วันเวลาท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม 

1 - - - - 

  .2 ผลงานวิชาการและกิจกรรมดีเด่น  ระดับชาติ  (พ.ค    – เม.ย. 60)   

ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ 

ผลงานรางวัลเกียรติยศ/

ระดับ 
ชื่อกิจกรรม/สถานที ่

วันเวลาที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

 เด็กชาย ช.ขยพล  สิงห์ภู่กัน ได้ รับ โล่ รางวัลพร้อมใบ
ประกาศ เกียรติคุณคะแนน
สอบยอดเยี่ ยมอันดับ  3 
ข อ ง ป ร ะ เท ศ ส อ บ วั ด
ม าต รฐาน ด้ าน วิ ช าก าร
ภ าษ าอั งกฤษ  ประจ าปี
การศึกษา 2559 

กระทรวงศึกษาธิการ ส่งมา

ให้ ณ ศูนย์วิจัยออทิสติก 

21 มิ.ย. 60 

 

6.  เป็นแหล่งบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั (พ.ค 60 – เม.ย. 61) 

 โรงเรียนมีกิจกรรมบริการวิชาการ เช่น เป็นแหล่งศึกษาดูงาน  การจดัอบรมวิชาการ  การจัดนิทรรศการ  กิจกรรม

เปิดโลก  การน าเสนอผลงานวิชาการและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้หน่วยงานภายนอก  รายละเอียดมีดังนี้   
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ล าดับที ่ หน่วยงาน จ านวน

ผู้เข้าร่วม 

วันที ่

1 ต้อนรับการศึกษาดุงานของอาจารย์และนักศึกษา มหวิทยาลัยราชภฏั

อุดรธาน ี

80 23 ก.ย. 59 

2 ศูนย์วิจัยออทิสติก ได้ท าการต้อนรบั คณะนักศึกษาจาก Faculty 

Education state university of Surabaya เยี่ยมชมบรรยากาศการเรยีน

การสอน ห้องเรียนของศูนย์วิจยัออทิสติก  

10 18 ต.ค. 59 

3 "นศ.ศิลปกรรมพาน้องท ากิจกรรมการละครการร้องเพลงและเต้นให้กับ

นักเรียนออทิสติกของศูนย์วิจยัออทิสติก" 

8 3 พ.ย.59 

4 "โครงงาน แต้มฝันปันรอยยิ้ม"นักศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ีลงวิชา

ความสุขของชีวิต กลุ่ม 25 จากส านักศึกษาท่ัวไปจัดกิจกรรมโครงงาน แต้ม

ฝันปันรอยยิม้ กับเด็กออทิสติกศูนย์วิจัยออทิสติก พาน้องๆร้องเพลงเต้น

สนุก วาดภาพ ฝึกภาษาจีน มอบก าลังใจ 

10 10 พ.ย.59 

5 ได้ต้อนรับการเยี่ยมชม ของ Prof.Dr.Michael S. Trevisan, Dean of 

College of Education, Washington State University ผู้เชี่ยวชาญ

ทางการประเมินผลด้านการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งท่านเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัย

ออทิสติกพร้อมภรรยา และมี Dr.Paula Groves Price (Associate dean 

for Diversity & International Programs 

15 9 ก.พ.60 

6 ได้ต้อนรับการศึกษาดูงานจากคณาจารย์และนักศึกษา สาขาการ

ประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

25 9 

ก.พ.60 

7 นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียนวิชาภาวะผู้น าและการจดัการ ได้มา

ท ากิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อน้องออทิสติกบรรยากาศสนุกสนาน

อย่างเต็มที ่

8 3 

มี.ค.60 

8 ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก) ได้ต้อนรับการศึกษา

ดูงานจากคณาจารย์และนักศึกษา สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร์  

52 11 

ก.พ.60 

9 ได้ต้อนรับ อาจารย์และนสิิตนักศกึษา สาขาการแนะแนวให้ค าปรึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยากาศวิชาการแบบเป็น

กันเอง 

7 17 

มี.ค.60 

10 ตัวแทนส านักหอสมุดหอ มข.ได้เขา้ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อการ

จัดรูปแบบบริการห้องสมุดส าหรบัเด็กพิเศษ กับทางร.ร.สาธิต มข.ศนูย์วิจัย

ออทิสติก น าโดยคณุยศยาดา สิทธิวงษ์ ผช.ผอ.ฝ่ายกิจการพิเศษฯ        

6 3 

มี.ค.60 
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ล าดับที ่ หน่วยงาน จ านวน

ผู้เข้าร่วม 

วันที ่

และนางละออ ข้อยุ่นกับนางสีรุ้ง พลธานี บรรณารักษ์หอสมดุ นับเป็นก้าว

ที่ยิ่งใหญ่เพื่อเด็กพิเศษในการศึกษาค้นคว้าในมข.ต่อไป 

11 ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ต้อนรับคณะ

วิทยากร น าโดย อาจารยม์ัลลิกา จงศิริในการตดิตามและให้ค าปรึกษาใน

การพัฒนาผลิตภณัฑ์และบริการของบุคคลที่มีภาวะออทิสซึม ภายใต้

โครงการ "การพัฒนาตราสินค้า พฒันาผลติภณัฑ์และปรับปรุง

กระบวนการทางธุรกิจบคุคลออทสิติกในชุมชน" จัดโดยมูลนิธิออทิสติกไทย 

12 22 ส.ค. 2560 

12 ได้ท าการต้อนรับการศึกษาดูงานของ คุณหมอภาควิชาจิตเวชศาสตร ์คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรือ่งการ

ช่วยเหลือเด็กออทิสติกและเด็กพฒันาการช้า 

3 22 ส.ค.60 

13 ได้ต้อนรับการศึกษาดูงานคณาจารย์และนักศึกษา จากUniversity of 

Toyama ประเทศญี่ปุ่น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ ทางด้านการจัด

กิจกรรมส าหรับเด็กพิเศษ ซึ่งก็ไดท้ ากิจกรรมศลิปะแบบญี่ปุ่นกับนักเรียน

ออทิสติกด้วยความสนุกสนานมาก 

1 23 ส.ค.60 

14 ต้อนรับ นักศึกษาครุศาสตร์ สาขาการพิเศษและคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี จ านวน 6 ท่าน เข้าสังเกตการจัดการเรยีนการสอน

ด้านการศึกษาพิเศษของศูนย์วิจยัออทิสติก ซึงเป็นความร่วมมือระหว่าง

สองสภาบันการศึกษา ในการที่จะผลิตครู เมื่อเรียนจบจะได้เป็นบณัฑิต

ด้านการศึกษาพิเศษท่ีสมบรูณ์แบบและเป็นพลังในการพัฒนาการ

ช่วยเหลือส่งเสรมิงานด้านการศึกษาของชาติไทยต่อไป ซึ่งมีก าหนด

การศึกษาและสังเกตการสอนจ านวน 1 เดือน และวันนี้ทีมบริหารศนูย์วิจัย

ออทิสติกไดจ้ัดปฐมนเิทศและกล่าวต้อนรับพร้อมให้ข้อมลูบริบทของ

ศูนย์วิจัยออทิสติก 

6 6 ก.ย.60 

15 ได้ต้อนรับการศึกษาดูงานคณาจารย์และนักศึกษา นักศึกษา State 

University of Surabaya Indonesiaประเทศอินโดนเีซียได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้องค์ความรู้ ทางด้านการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กพิเศษ ซึ่งก็ไดท้ า

กิจกรรมศลิปะร่วมกับนักเรียนออทิสติกด้วยความสนุกสนาน 

9 6 ก.ย.60 

16 “พี่นักศึกษาพาน้องท ากิจกรรมกันน้องออทิสติก” นักศึกษา

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ภาควิชาอุตสาหกรคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น จัดโครงการ ” Eng for An ” รายวิชา 194491 

สัมมนาอุตสาหกรรมและการฝึกท างานเป็นทีม ไดม้าท ากิจกรรมกับ

เสรมิสร้างพัฒนาการน้องๆออทิสติกเป็นภารกิจหลักของศูนย์วิจัยออทิสติก 

7 17 ต.ค.60 
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ล าดับที ่ หน่วยงาน จ านวน

ผู้เข้าร่วม 

วันที ่

ในการช่วยเผยแพร่ความรูด้้านการศึกพิเศษและร่วมผลติบณัฑิตของ

มหาวิทยาลยัขอนแก่นเพื่อจบการศึกษาไปเป็นก าลังในการพัฒนาชาติไทย

ต่อไป 

17 "นักศึกษาขอข้อมูลศึกษากิจกรรมออทิสติกเกมส์" นักศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร์ ช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสัมภาษณ์เกีย่วกับการ

จัดกิจกรรมออทิสติกเกมส์ ภายใตร้ายวิชาเรยีน 241404 การบริหารจัด

การศึกษาในโรงเรียน ได้สัมภาษณ ์ผู้บริหาร อาจารยผ์ู้รับผิดชอบกิจกรรม

และพี่เลี้ยงเด็กออทิสติก เป็นภาระกิจหลักของศูนย์วิจัยออทิสติก ในการ

ช่วยเผยเเพร่ความรู้ด้านการศึกพิเศษและร่วมผลิตบณัฑิตของหาวิทยาลัย

ขอนแก่นเพื่อจบการศึกษาไปเป็นก าลังในการพัฒนาชาต ิ

6 17 ต.ค. 60 

18 “นศ.สัตวแพทย์ท ากิจกรรมกับน้องออทิสติก” นักศึกษาคณะสัตวแพทย์มา

ท ากิจกรรมกับนักเรียนออทิสติกมกีิจกรรมสนุกๆๆทั้งระบายสสีัตว์ ท า

หมวก ทายเสยีงสัตว์และฝึกทักษะเลียนแบบเรียนรู้ต่าง..ทั้งพี่นักศึกษาและ

น้องออทิสติก 

8 20 ต.ค.60 

19 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ี

เรียนรายวิชาการเรียนรวมเรยีนรูผ้่านประสบการณต์รงโดย พานักเรียน

กลุ่มเรียนรวมเตม็เวลา ท าคุ๊กกี้ใสส้ับปะรด นักเรยีนทุกคนตั้งใจท ากิจกรรม 

ทุกขั้นตอนด้วยตนเอง นักเรียนไดฝ้ึกการท างานอย่างเป็นข้ันตอน มสีมาธิ 

มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนากล้ามเนื้อมือ สหสัมพันธ์ส่วนต่างๆ ของ

ร่างกาย แถมได้ทานคุ๊กก้ีแสนอร่อยฝีมือตนเอง ด้วย 

8 20 ต.ค. 60 

20 "นศ.สัตวแพทย์ท ากิจกรรมกับน้องออทิสติก" นักศึกษาคณะสัตวแพทย์มา

ท ากิจกรรมกับนักเรียนออทิสติกมกีิจกรรมสนุกๆๆทั้งระบายสสีัตว์ ท า

หมวก ทายเสยีงสัตว์และฝึกทักษะเลียนแบบเรียนรู้ต่าง..ทั้งพี่ศึกษาและ

น้องออทิสติก 

6 20 ต.ค. 60 

21 Dr.Ken Courtenay Consultant Psychiatrist Intellectual  Disabilty 

London United Kingdom Mental Health Care เข้าเยีย่มชม 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพเิศษ (ศูนย์วิจยัออทิ

สติก)  

4  23 พ.ย. 60 

22 ได้ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา จาก มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ีมา
ศึกษาการจัดการศึกษาด้านการศกึษาพิเศษ ให้กับนักเรียนพิเศษ (วันนี้
สาขาเคมีกับสาขาชีววิทยา) 

52 20 ก.พ. 61 

23 ได้ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา จาก มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ีมา 45 21 ก.พ. 61 
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ล าดับที ่ หน่วยงาน จ านวน

ผู้เข้าร่วม 

วันที ่

ศึกษาการจัดการศึกษาด้านการศกึษาพิเศษ ให้กับนักเรียนพิเศษ 
24 ได้ต้อนรับการศึกษาด้านการจัดจดัการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนออทิสติก

และได้เเลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการช่วยเหลือทางแพทย์ 
3 27 ก.พ. 61 

25 ได้ต้อนรับการศึกษาดูงานโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษาประกอบด้วย
อาจารย์และนักศึกษาต่างชาตฝิึกประสบการณ์สอน จ านวน 3 ท่าน ได้
เเลกเปลียนองค์ความรู้และซักถามข้อสงสัยเกีย่วกับ การจัดการศึกษา
พิเศษ 

3 16 ก.พ.61 

26 “ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอนพลศึกษาเด็กออทิสติก” ร.ร.สาธติมข.ฝ่าย
การศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทสิตกิ) โดย อ.ฤกษ์ สุวรรณฉาย ได้ให้
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์สาขาพลศึกษาได้ สังเกตการสอนและ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรยีนการสอน ด้านพลศึกษาเพื่อพัฒนาเด็ก
นักเรียนออทิสติก 

6 20 ก.พ.61 

27 ″ท าขนมกับพ่ีนักศึกษา”นศ.สาขาวิทยาศาสตร์ ช้ันปีท่ี4คณะศึกษาศาสตร์ 
มข. พาน้องๆระดับมัธยมศึกษา ท าขนมแพนเค้กนศ.ได้ศึกษา เรยีนรู ้เข้าใจ 
ภาวะออทิซึมและออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการท าขนมใหก้ับ
น้องๆ 

10 7 มี.ค 61 

 

7. ข้อมูลด้านสถานศึกษามีบทบาทในการเป็นโรงเรียนสาธิต 

 7.1  สนับสนุนและร่วมผลิตบัณฑิต 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายการศึกษาพิเศษ  ได้ท าบทบาทหน้าที่ให้นักศึกษามาศึกษา
บริบทสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน  สังเกตการสอน  ทดลองสอน  ทดลองเครื่องมือทางการศึกษารวมถึง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  รายละเอียดมีดังนี้ (บรรยายเป็นความเรียงว่ามีนักศึกษามาฝึกประสบการณ์กี่คนและ
มีจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์พ่ีเลี้ยงประจ าชั้นและอาจารย์พี่เลี้ยงประจ าวิชา เป็นจ านวนเท่าไร...) 

 
 7.2  เป็นแหล่งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  วิจัยค้นคว้าทดลอง และมีการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา   

คณาจารย์ท างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  รายละเอียดมีดังนี้ 

ล าดับที ่ เร่ืองงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน 

1 การส่งเสริมการพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ของนักเรียนออทิสติกด้วย

กิจกรรมศิลปะบ าบัด 

อ.อรจิรา  จะแรบรัมย์ โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายการศึกษาพิเศษ 
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ล าดับที ่ เร่ืองงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน 

2 พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการ

เขียนภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกด

ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการ

เรียนรู้ 

อ.เบญจมาภรณ์  ช้อยเครือ โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายการศึกษาพิเศษ 

3. การศึกษาการปรับพฤติกรรมการไม่อยู่

นิ่งและก้าวร้าวในเด็กออทิสติกโดยใช้

กิจกรรมการถ่ายภาพ 

อ.สาวิตรี  วงศ์กิติรุ่งเรือง โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายการศึกษาพิเศษ 

4 ผลการใช้เรื่องราวทางสังคม (Social 

Story) 

อ.สาวิตรี  วงศ์กิติรุ่งเรือง โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายการศึกษาพิเศษ 

5 วิจัยการพัฒนาคู่มืออาชาบ าบัด อ.ศักดาเดช  สิงคิบุตร โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายการศึกษาพิเศษ 

6 การพัฒนา App : Cooking 

Simulation ส าหรับนักเรียนออทิสติก 

อ.ชินอนงค์  ประชุมชิต โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายการศึกษาพิเศษ 

 

8. ประมวลภาพกิจกรรมประจ าปีการศึกษา  แยกเป็นด้านๆ วิชาการ กีฬา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

(พ.ค    – เม.ย. 60) 
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ภาพกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2    

ด้านกีฬา 

ล าดับ วันที่ กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ/ภาพ 
1 6 

ก.ค. 
59 

"ร่วมแข่งขัน MATP 
2559 ภาคอีสาน" 
นักกีฬาออทิสติก  าก
ศูนย์วิ ัยออทิสติก 
ร.ร.สาธิต มข.เข้า
แข่งขันทักษะกล ก
ประ ้าปี 2559  ัด
โดยคณะกรรมการ
สเปเชียลโอลิมปิคแห่ง
ประเทศ ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม  ด้ 2 
เหรียญทอง 2 เหรียญ
เงินและ 6 เหรียญ
ทองแดง 

15 

 

2 22 
ก.พ. 
60 

“กิ กรรมออทิสติก
เกมส์ครั งที่ 9”
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายการศึกษาพิเศษ 
 ศูนย์วิ ัยออทิสติก  
ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ทั งหมด 12 สถาบัน 
 ด ้ัดให้มีการแข่งขัน
กีฬาเพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพและ
ความสัมพันธ์อันดีของ
นักเรียนที่มีความ
ต้องการ ้าเป็นพิเศษ
และบุคลากร ในการนี 

450  
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ล าดับ วันที่ กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ/ภาพ 

 ด้รับเกียรติ ากผู้ว่า
ราชการ ังหวัด
ขอนแก่น นายพงษ์
ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ เป็น
ประธานในพิธีเปิดการ
แข่งขันกีฬา และร่วม
เล่นกีฬา "โบว์ลิ่งยักษ์" 
กับตัวแทนนักเรียน 
เป็นการสร้างขวัญ
ก้าลังใ ให้กับนักกีฬา
ทุกคนเป็นอย่างมาก 
 

 

ด้านวิชาการ 

ล าดับ วันที่ กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ 
3 20 

มิ.ย. 
59   

กิจกรรมการประชุม
จัดท า IEP ประจ าปี
การศึกษา 2559 
นักเรียนประจ าปี
การศึกษา 2559 เป็น
การวางแผนหลักสูตร
การสอน 
ด้านวิชาการให้กับ
นักเรียน 

15 

 
 

 
 

4  "นักเรียนออทิสติก
สอบได้อันดับที่ 3ของ
ประเทศ" ศูนย์วิจัย
ออทิสิตก ขอเเสดง
ความยินดีกับ ด.ช.ช.
ชยพล สิงห์ภูกัน
นักเรียนกลุ่มเรียนน
รวมเต็มเวลาได้รับโล่
รางวัลคะแนนยอด

1 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



51 

 

ล าดับ วันที่ กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ 
เยี่ยมอันดับ 3ของ
ประเทศสอบวัด
มาตรฐานด้าน
วิชาการภาษาอังกฤษ 
ประจ าปีการศึกษา 
2559  

5 4 ก.พ.
60 

"ออทิสซึมเข้าร่วม
สอบO-Net" นักเรียน
ออทิสติกกลุ่มเรียน
รวมเต็มเวลา ของ
ศูนย์วิจัยออทิสติกเข้า
สอบ O-Net วันนี้ 
เราขอเป็นแรงใจ
เชียร์ให้ท าการสอบ
ได้ดีที่สุดน่ะครับ (O–
NET คือ แบบสอบ
ทางการศึกษา
แห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน 
เป็นการวัดผลการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ส าหรับในช่วงชั้นที่ 4 
จัดสอบ 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้แก่ 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และ 
สังคมฯ) 

2 

 

6 20 
มี.ค.
60 

กิจกรรมเสริม
ศักยภาพภาคฤดูร้อน 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 

 



52 

 

ล าดับ วันที่ กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ 
7 18-19 

มี.ค.
60 

ได้พานักเรียนออทิ
สติกไปสอบ กศน. ใน
ระดับมัธยมศึกษา ซึ่ง
นักเรียนและครูของ
ศูนย์วิจัยออทิสิตกได้
เข้าร่วมในการสอบ
ครั้งนี้ ขอขอบคุณ 
กศน.ประจ าจังหวัด
ขอนแก่น 
 

2  

 

8 27-29 
มี.ค. 
60 

จัดกิจกรรม “สะท้อน
ผลการจัดการเรียนรู้
นักเรียนที่มีภาวะ
ออทิสซึม” ภาคเรียน
ที่ 2/2559 ณ ห้อง
ประชุมโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่
น ฝ่ายการศึกษา
พิเศษ บรรยากาศ
เต็มไปด้วยความ
อบอุ่น และการให้
ความร่วมมือเป็น
อย่างดีระหว่างคณะ
ครูบุคลากรและ
ผู้ปกครอง ในการเข้า
ร่วมสะท้อนผลการ
จักการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

15 

 



53 

 

ล าดับ วันที่ กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ 
9 26 

เม.ย
60 

ร่วมกับสมาคม
ผู้ปกครองช่วยเหลือ
เด็กออทิสติกจังหวัด
ขอนแก่นจัดการ
ประชุมวิชาการ
นานาชาติ "เปิดโลก
ออทิสติก ครั้งที่ 11" 
ณ ห้องประชุมสายสุ
รี จุติกุล โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัด
ขอนแก่น มีการให้
ความรู้ต่างให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคล
ออทิสติก 
 

500 

 

 
 
 

 

ด้านลักษณะอันพึงประสงค์ 

ล าดับ วันที่ กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ 
10 28 

พ.ค. 
59   

ค่ายผู้ปกครองปีการศึกษา 
2559  กิจกรรมปฐมนิเทศ
และค่ายผู้ปกครองปี
การศึกษา2559 ผู้ปกครอง พ้ี
เลี้ยง ครูและนักเรียน เข้า
ร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 
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ล าดับ วันที่ กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ 

 

11 14 
ก.ค. 
59 

"กิจกรรมธาราบ าบัดกลุ่ม
ศักยภาพ" ศูนย์วิจัยออทิสติก
จัดกิจกรรมธาราบ าบัดให้
นักเรียนออทิสติก ส่งเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ให้
นักเรียนคุณเคยและรู้จักการ
คุณลักษณะนิสัยรักการออก
ก าลังกายในน้ าเป็นประจ า 
 
 
 

 

10 
 

 

 

 
 

 
 

12 23 
มิ.ย. 
59 

กิจกรรมออทิสติกน้อมจิต
บูชาครูประจ าปีการศึกษา 
2559 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

13 23 
มิ.ย. 
59 

"ออทิสติกเรียนร่วมไหว้ครู" 
นักเรียนออทิสติกกลุ่มเรียน
ร่วมเต็มเวลา ได้เข้าร่วม
แสดงน้อมจิตบูชาในพิธีไหว้

 

1 
 
 



55 

 

ล าดับ วันที่ กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ 
ครูกับทางร.ร.สาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอ
ดินแดง) 

  
14 19 

ส.ค.
59 

"กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์" 
โดยที่นร.ออทิสติกเรียนรวม
เต็มเวลาเข้าร่วมจัดกิจกรรม
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
ประจ าปีการศึกษา 2559  

  

 

 
 

15 28 
ส.ค. 
59 

นักเรียนออทิสติกศูนย์วิจัย
ออทิสติกเข้าร่วมอาชา
บ าบัดขก.กับค่ายศรีพัชริ
นทร" กับทางสมาคม
ผู้ปกครองบุคคลออทิสติก 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายการ
ดูแลบุคคลออทิสติก จ.
ขอนแก่น รพ.ขอนแก่น สนง.
พัฒนาสังคมจ.ขก. ศูนย์วิจัย
ออทิสติก มข. ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตฯ 9 ขก.
และกองพันทหารม้าที่ 6 
ค่ายศรีพัชรินทร์ ร่วมจัด
กิจกรรมอาชาบ าบัด  

3 

นายศุภโชค  เสรีโยธิน 

นายรัฐวัฒน์  ตันมณ ี

นายสิระ  มณรีัตน ์
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ล าดับ วันที่ กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ 
16 6 ก.ย 

59 
กิจกรรมอาชาบ าบัดประจ าปี
การศึกษา 2559 ร.ร.สาธิต 
มข. ณ แผนกสัตวบาลและ
เกษตรกรรมที2่ ต.ท่าพระ อ.
เมือง จ.ขอนแก่น 
ส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีด้าน
การกายภาพบ าบัด 
สมรรถภาพทางกายและ
ระบบประสาทรับความรู้สึก
ของร่างกาย 

 

15 
 
 

 

 

 
 

 
17 

 
 
 

8 ก.ย.
59 

"ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้รอบ
มข." นักเรียนออทิสติกกลุ่ม
ศักยภาพพานั่งรถบัสมข. 
ทัศนศึกษา เยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
มข. และชมธรรมชาติบึงสี
ฐาน ต่อด้วยนั่งรถไปซื้อของ
ที่ศูนย์อาหารคอมเพล็ก มข. 
ฝึกการปรับตัวในการเข้า
สังคมและชุมชน 

 
 

 

 

 
 

 
 

18 25 
ต.ค 
59 

"นักเรียนฝ่ายการศึกษาพิเศษ
ร่วมเเสดงความอาลัยใน
หลวง รัชกาลที่ 9 นัก
เรียนร.ร.สาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
การศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัย
ออทิสติก)ได้เข้าร่วมพิธีการ
แสดงความอาลัยและส านึก

 

 

 

 
 



57 

 

ล าดับ วันที่ กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ 
ในพระมหากรุณาธิคุณ ของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดดุลยเดช 
พร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 9 
นาท ี

 
 

19 4 พ.ย.
59 

"ต้นเงินศูนย์วิจัยออทิสติก
ร่วมกองกฐิน" บุคลากรของ
ศูนย์วิจัยออทิสติก ผู้ปกครอง 
พ่ีเลี้ยงและนักเรียนออทิสติก 
ได้ร่วมท าบุญกองกฐินร.ร.
สาธิต มข.ระดับประถม (มอ
ดินแดง) 
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักและ
ปฏิบัติการให้ในการท าบุญ 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

20 8 ธ.ค.
59 

"กิจกรรมท าดีเพ่ือพ่อ"  จัด
กิจกรรมท าดีเพ่ือพ่อ เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนออทิสติก
ได้ตระหนักรู้พระคุณของพ่อ
ผู้ให้ก าเนิด มีการน้อมร าลึก
ถึงน้อมร าลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

 
 

 

 

 
 



58 

 

ล าดับ วันที่ กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ 
เดช ศิลปะเพ่ือพ่อและร่วม
ปลูกต้นไม้ของพ่อ  

 
 

 
 

21 
 

9 ธ.ค.
59 

"นักเรียนออทิสติกเข้าร่วม
แปลอักษร"โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอ
ดินแดง)ระดับประถมศึกษา
ได้ น าครู นักเรียน รวม ร่วม
แสดงความอาลัยและส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณใน
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ด้วยการร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี และ
แปรอักษรเป็นเลข ๙ อยู่ภาย
รูปหัวใจ ซึ่งนักเรียนออทิ
สติกได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ภาคภูมิใจ 

 
 

 

 

 
 

 
 



59 

 

ล าดับ วันที่ กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ 
22 9 ก.พ. ุ

60 
"กิจกรรมธรรมะสวัสดี"
กิจกรรมธรรมะสวัสดี ณ วัด
เกาะทอง จังหวัดขอนแก่น 
เนื่องในวันมาฆบูชาปี 2560
ที่จะมาถึง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนออทิสติก
ได้รู้จักและปฏิบัติตนตาม
แนวทางของพุทธศาสนา มี
ผู้ปกครอง พ่ีเลี้ยง ครูและ
นักเรียนเข้าร่วม ซึ่งมี
กิจกรรมไหว้พระ ขอพร 
ถวายสังฆทานและบ าเพ็ญ
ประโยชน์กวาดลานวัด ทุก
คนได้สุขใจในการท าบุญ 

20 

 

23 10 
ก.พ.
60 

"นักเรียนออทิสติกเข้าร่วม
กิจกรรมเข้าค่ายพักเเรมลูก
เสือ" นักเรียนออทิสติกลุ่ม
เรียนรวม ได้เข้าร่วมกิจกรรม
พักเเรมลูกเสือประจ าปี
การศึกษา 2559  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

24 25 
ก.พ.
60 

"กิจกรรมทัศนศึกษางาน
กาชาดขอนแก่น 2560 "ผ้า
ไหมผูกเสี่ยว" กิจกรรมพา

 

15 

 



60 

 

ล าดับ วันที่ กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ 
นักเรียนออทิสติกทัศนศึกษา
งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น 
"ผ้าไหมผูกเสี่ยว" ณ ศาลา
กลางจังหวัดขอนแก่นชมและ
ชิมอาหารOTOP ชมวิธีการ
ท าผ้าไหม พิธีการผูกเสี่ยว
และฝึกการใช้จ่าย พร้อมเน้น
การปรับตัวเข้าสู่ชุมชน 

 
25 10 

มี.ค.
60 

"ออทิสติกตามรอยไดโนเสาร์
ภูมิเวียงขอนแก่น" ร.ร.สาธิต 
มข. ฝ่ายการศึกษาพิเศษ
(ศูนย์วิจัยออทิสติก)จัด
กิจกรรม ทัศนศึกษาประจ าปี
การศึกษา2559 (ตามร้อย
ไดโนเสาร์ภูเวียงและถวาย
สังฆทานธรรมวัดผาถ้ าเกิ้ง 
ขอนแก่น) คณะครู นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์ ผู้ปกครอง
และนักเรียนออทินสิตกเข้า
ร่วมกิจกรรม 

 

 

 
 

 
 

 
 

26 7 
เม.ย.
60 

"กิจกรรมสงกรานต์
ครอบครัวออทิสติก" ได้จัด
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ไทยสงกรานต์"มีบุคลากร
ศูนย์วิจัยออทิสติก นักเรียน
และผู้ปกครองที่ลงเรียน

 
 

 
 

 

 



61 

 

ล าดับ วันที่ กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ 
กระตุ้นพัฒนาการฤดูร้อน 
ร่วมกิจกรรม  

 

 

 
 

. 

ภาพการต้อนรับการศึกษาดูงาน ประจ าปีการศึกษา 2    

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) 

............................. 

ล าดับ วันที ่ กิจกรรม จ านวน

ผู้เข้าร่วม 

หมายเหตุ 

1. 23ก.ย. 

59 

"ต้อนรับการศึกษาดูงานจาก มรภ.อุดรธานี" ต้อนรับการศึกษาดุ

งานของอาจารย์และนักศึกษา มหวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

80  

2. 18 

ตุลาคม 

2559 

"ต้อนรับการศึกษาดูงานของนักศึกษาจากอินโดนีเซีย" ศูนย์วิจัย

ออทิสติก ได้ท าการต้อนรับ คณะนักศึกษาจาก Faculty 

Education state university of Surabaya เยี่ยมชม

บรรยากาศการเรียนการสอน ห้องเรียนของศูนย์วิจัยออทิสติก  

10  

3 3พ.ย.

59 

"นศ.ศิลปกรรมพาน้องท ากิจกรรมการละครการร้องเพลงและเต้น

ให้กับนักเรียนออทิสติกของศูนย์วิจัยออทิสติก"บรรยากาศน่ารัก

มาก 

8  

4. 10พ.ย.

59 

"โครงงาน แต้มฝันปันรอยยิ้ม"นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่

ลงวิชาความสุขของชีวิต กลุ่ม 25 จากส านักศึกษาทั่วไปจัด

10  



62 

 
ล าดับ วันที ่ กิจกรรม จ านวน

ผู้เข้าร่วม 

หมายเหตุ 

กิจกรรมโครงงาน แต้มฝันปันรอยยิ้ม กับเด็กออทิสติกศูนย์วิจัย

ออทิสติก พาน้องๆร้องเพลงเต้นสนุก วาดภาพ ฝึกภาษาจีน มอบ

ก าลังใจกันและกันครับ 

5 9ก.พ.

60 

“ต้อนรับการเยี่ยมชมจากผู้เชี่ยวชาญจาก Washington State 

University” ร.ร.สาธิตมหาวทิยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษา

พิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก)ได้ต้อนรับการเยี่ยมชม ของ 

Prof.Dr.Michael S. Trevisan, Dean of College of 

Education, Washington State University ผู้เชี่ยวชาญ

ทางการประเมินผลด้านการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งท่านเข้าเยี่ยมชม

ศูนย์วิจัยออทิสติกพร้อมภรรยา และมี Dr.Paula Groves Price 

(Associate dean for Diversity & International Programs) 

 

15  

6. 9 

ก.พ.60 

"ต้อนรับศึกษาดูงานจาก มรภ.สุรินทร์"ร.ร.สาธิตมข.ฝ่าย

การศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก) ได้ต้อนรับการศึกษาดูงาน

จากคณาจารย์และนักศึกษา สาขาการประถมศึกษา คณะครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์  

25  
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ล าดับ วันที ่ กิจกรรม จ านวน

ผู้เข้าร่วม 

หมายเหตุ 

 

7 3 

มี.ค.60 

"ศิลปะเพ่ือน้อง" นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียนวิชาภาวะ

ผู้น าและการจัดการ ได้มาท ากิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะเพ่ือ

น้องออทิสติกบรรยากาศสนุกสนานอย่างเต็มที่ 

 

8  

8 9 

ก.พ. ุ60 

"ต้อนรับศึกษาดูงานจาก มรภ.สุรินทร์"ร.ร.สาธิตมข.ฝ่าย

การศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก) ได้ต้อนรับการศึกษาดูงาน

จากคณาจารย์และนักศึกษา สาขาการประถมศึกษา คณะครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์ เพ่ือเป็นแนวทางในจัดการ

เรียนการสอนส าหรับเด็กพิเศษในชั้นเรียนรวม บรรยากาศแบบ

อบอุน่ด้วยกัลยาณมิตร 

 

 

40  

9 11 

ก.พ.

60   

ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก) ได้ต้อนรับ

การศึกษาดูงานจากคณาจารย์และนักศึกษา สาขาการ

ประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

45  
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ล าดับ วันที ่ กิจกรรม จ านวน

ผู้เข้าร่วม 

หมายเหตุ 

 

 

10 17 

มี.ค.60 

"ต้อนรับการศึกษาดูงานจากนิสิตมมส."ร.ร.สาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก)

ได้ต้อนรับ อาจารย์และนิสิตนักศึกษา สาขาการแนะแนวให้

ค าปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บรรยากาศวิชาการแบบเป็นกันเอง 

 

8  

11 3 

มี.ค.

60   

ตัวแทนส านักหอสมุดหอ มข.ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพ่ือ

การจัดรูปแบบบริการห้องสมุดส าหรับเด็กพิเศษ กับทางร.ร.สาธิต 

มข.ศูนย์วิจัยออทิสติก น าโดยท่านยศยาดา สิทธิวงษ์ ผช.ผอ.ฝ่าย

กิจการพิเศษฯและนางละออ ข้อยุ่นกับนางสีรุ้ง พลธานี 

บรรณารักษ์หอสมุด นับเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่เพ่ือเด็กพิเศษใน

การศึกษาค้นคว้าในมข.ต่อไป 

3  
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ล าดับ วันที ่ กิจกรรม จ านวน

ผู้เข้าร่วม 

หมายเหตุ 
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ค าสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) 
ที่   0  /2 61 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมจัดเก็บขอ้มูลการเตรียมหลักฐานร่องรอยตามมาตรฐานตัวชี้วัดเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา  2    และปีการศึกษา 2 60 

.......................................................................  
เพื่อให้การด าเนินงานเตรยีมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่าย

การศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสตกิ) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 8  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2555  จึงแต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

 

มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ รายการร่องรอยหลักฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ม.1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของ
ผู้เรยีน 
 

1. นางเจริญขวัญ  ศรีพันธ์ชาต ิ
2. นายวันชัย  จันทการกุล 
3. นางสาวชนาดา  อรศร ี
4. นางสาวระพีพรรณ  ค างาม 

1. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบคุคล 
(Individualized Education Program : IEP)   
2. แผนการจัดการเรียนรูร้ายบุคคล (IIP)  
3. สรุปผลการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีนตาม IEP  
4. ผลงานนักเรยีน  
5. สมุดสื่อสารบา้นและโรงเรียน  
6. กิจกรรมนิเทศการสอน  
7. กิจกรรมการประชุมวเิคราะห์ผูเ้รียน และจัดท า 
IEP ร่วมกับผู้ปกครอง ครเูรียนรวมและผู้เกี่ยวข้อง  
8. กิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียน สะท้อน 
ผลและทบทวนแผน IEP    
9. โล่/เกยีรติบตัร/รางวัล  
10. การใช้บริการห้องสมุด  
11. รายงานผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใน
แผนปฏิบัติการ  
12. ร่องรอยการจัดกิจกรรมตามแผนการจดัการ
เรียนรูร้ายบุคคล  
14. กิจกรรมค่ายอาเซียนสัมพันธ์  
15. กิจกรรมบริการเสริมศักยภาพนอกเวลา  
16. กิจกรรมเยีย่มบ้านสานสมัพันธ์  
16. กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  
17. กิจกรรมท าดีเพื่อแม่  
18. กิจกรรมพ่อลูกผูกพัน  
19. กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็น 
เอกลักษณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ม.1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
 

1. นายฤกษ์  สุวรรณฉาย 
2. นางสาวปิยะมาศ  ศลิาแยง 
 



67 

 
มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ รายการร่องรอยหลักฐาน 

20.  ภาพกิจกรรม  
21. สมุดบันทึกสุขภาพ น้ าหนัก สว่นสูง  
การสอบถาม การสมัภาษณ ์
- ครู ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้เรยีนและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  
ม.2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิ ที่สถานศึกษาก้าหนด
ชัดเ น 
ม.2.2 การวางแผนพัฒนา
คุณภาพการ ัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
ม.2.3 การมีส่วนร่วมของผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการ ัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและ ด้
มาตรฐาน 
ม.2.4 การก้ากับติดตามประเมินผล
การบริหารและการ ดัการศึกษา 
 

1. นางปริศนา  อานจ าปา 
2. นางสาวชินอนงค์   

ประชุมชิต 
3. ว่าที่ร้อยตรีศักดาเดช   

สิงคิบุตร 
4. นางพรมณี  หาญหัก 
5. นางสาวหฤทัย  ชัยโทนุย 

 

1. หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก  
2. โครงสร้างรายวิชาเพื่อพัฒนาศกัยภาพบุคคลออทิ
สติก ท่ีหลากหลาย  
3. แผนปฏิบัติการประจ าปี  
4. ค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบตัิงานประจ าปี  
5. ข้อมูลการวิเคราะหผ์ู้เรียน  
6. ตารางเรียนรายบุคคล  
7. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบคุคล IEP  
8. แผนการจัดการเรียนรูร้ายบุคคล IIP  
9. แผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 10. 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ 
(OD)  
11. จุลสารส่วนรวมโรงเรียน  
12. จุลสารโรงเรยีนสาธติฝ่ายการศึกษาพิเศษ  
14. เว็บไซต์โรงเรียน  
15. ข้อมูลออนไลน์  
16. ประวัตินักเรยีน  
17. สมุดสื่อสารบ้านโรงเรียน  
18. ทะเบียนรายช่ือข้อมูลนักเรียน  
19. ภาพกิจกรรม  
20. บันทึกรายงานการประชุมของผู้ที่เกี่ยวข้อง  
21. การท า MOU กับหน่วยงานตา่ง ๆ  
22.  การเป็นวิทยากรของผู้ปกครอง  
23. การเป็นวิทยากรของครู  
24. การสะท้อนผลการเรียน  
25. บันทึกการเรียนรวม  
26. รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้จากชุมชน  
27.  หลักฐานสมุดบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 28. 
การนิเทศภายในโรงเรียน  
29. ผลการประเมินคุณภาพภายในจากคณะ
ศึกษาศาสตร์  
30. รายงานประจ าปีของโรงเรียน  
31. การประเมิน TOR  
32. การพัฒนาครูด้วยกระบวนการ Lesson & 
Open Approach  
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มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ รายการร่องรอยหลักฐาน 

33. สรุปผลการสัมมนาประจ าปี  
34. เล่มการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ ตาม
แผนการจดัการเรียนรู้เฉพาะบุคคล IEP  
35. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
36. แบบฝึกหัด/ ใบงาน  
37. สถานท่ี/ภาพถ่ายสถานท่ี   
38. แฟ้มสะสมงานครู  
 การสอบถาม การสัมภาษณ์  
- ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง กรรมการสมาคม ชมรม 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้องทุกฝ่าย 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ม.3.1.1 การมีกระบวนการเรียน
การสอนที่สร้างโอกาสใหผู้้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วมตามประเภทและ
ระดับความพิการ 
ม.3.2.1 การจัดการเรยีนการสอน
ที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
ม.3.3.1 การตรวจสอบและ
ประเมินความรูค้วามเข้าใจด้วย
วิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของ
ผู้เรยีนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

1. นางสาวเบญจมาภรณ์      
ช้อยเครือ 
2. นางอรจิรา  จะแรบรัมย ์
3. นางสาวสาวิตรี              
วงศ์กิติรุ่งเรือง 
 

1. แบบบันทึกรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตาม IEP  
2. แผนการจัดการศึกษา เฉพาะบคุคล 
(Individualized Education Program : IEP) 3. 
กิจกรรมนเิทศการสอน  
4. กิจกรรมการประชุมวเิคราะห์ผูเ้รียน และจัดท า 
IEP ร่วมกับผู้ปกครอง ครเูรียนรวมและผู้เกี่ยวข้อง   
5. กิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียน สะท้อน 
ผลและทบทวนแผน IEP  
6. แผนปฏิบัติการประจ าปี  
7. แผนการพัฒนาผูเ้รียนโดยการจดักิจกรรมให้
ผู้เรยีนไดม้ีกระบวนการเรียนรูจ้ากแหล่งการเรียนรู้
และภมูิปัญญาท้องถิ่น  
8. หนังสือเชิญบุคลากรหรือหน่วยงานภายนอก
สถานศึกษา  
9. หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 
10. แบบสรุปรายงานผลการใช้ประโยชน์จากแหล่ง
การเรยีนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น  
11. ภาพกิจกรรม   
12. หลักสูตรหรือโครงสร้างรายวชิาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคคลออทิสติก  
13. เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้  
14. แผนการจัดการเรยีนรู/้บันทึกผลหลังการจดั
กิจกรรม  
15. ช้ินงานหรือผลงานของนักเรียน/แฟ้มสะสมงาน  
16. สมุดสื่อสารบ้านโรงเรียนท่ีแสดงให้เห็นการให้
ข้อมูลย้อนกลับ  
17. เอกสาร/หลักฐานการวดัและประเมินผล  
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18. สื่อการเรียนการสอน  
19. การสังเกตกระบวนการเรียนการสอน 
พฤติกรรมการสอนของครู (นิเทศการสอน)  
20. สัมภาษณ์นักเรียนและครูเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน  
การสอบถาม การสัมภาษณ์ 
- ครู ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้เรยีนและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ม.4.1.1 การใช้ระบบการประกัน
คุณภาพภายในเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี
ยิ่งข้ึน 

1. นางอาพร  ตรีสูน 1. แผนปฏิบัติการ  
2. รายงายประจ าป ี
3. รายงานการประชมประจ าเดือน 
4. สรุปโครงการ,กิจกรรม 
5. แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจ 
6. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
7. ข้อมูลและสารสนเทศเกีย่วกับระบบการประกัน
คุณภาพ 
8. ค าสั่งแต่งตั้ง 
9. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
10. วีดิทัศน ์
11. website 
12. การรายงานและติดตามกิจกรรมโครงการใน
แผนปฏิบัติการ 
13. คู่มือการประกันคณุภาพการศกึษา 
การสอบถาม การสัมภาษณ์ 
- ครู ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้เรยีนและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานด้าน
ก า ร ม ีบ ท บ า ท ใ น ก า ร เป ็น
โรงเรียนสาธิต 
ม.5.1 มาตรฐานโรงเรียนสาธิต 
ม.5.1.1 เป็นแหล่งร่วมผลติบัณฑิต 
ม.5.1.2 เป็นแหล่งด้านการศึกษา
วิจัยค้นคว้าทดลองและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา 
ม.5.1.3 บริการด้านวิชาการทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
ม.5.1.4 ร่วมท านุบ ารุงศาสนา
วัฒนธรรมและประเพณ ี

1. นาง รินทร์  บุญสุชาติ - ส ารวจในหน่วยงาน มีนักศึกษาที่มาศึกษาบริบท
สภาพแวดล้อมการเรียนการสอน  สังเกตการณ์สอน
ทดลองสอน ทดลองเครื่องทางการศึกษา  ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ   ให้มีองค์ความรู้และทักษะ
การปฏิบัติงานท่ีมคีุณภาพในรายวชิาต่าง ๆ เช่น   
  - รายวิชาการปฏิบัต ิ
  - ฝกึปฏิบัติประกอบวิชาชีพ 
  - รายวิชาอื่น ๆ 

- ส ารวจในหน่วยงานมีคณาจารย์ที่เป็นผู้สอน
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
- ส ารวจในหน่วยงานมีนวัตกรรมทาง
การศึกษา ที่มีการเผยแพร่ผลงาน(สื่อการ
เรียนรู้ สื่ออิเล็กโทรนิกส์ เอกสาร
ประกอบการเรียนรู้ นวัตกรรมรูปแบบการ
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จัดการเรียนการสอน) 
- ส ารวจในหน่วยงานมีคณาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คนละ
มากกว่า 3 ครั้งต่อปี   

 
       ขอบข่ายภาระหน้าที ่

1. ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐานเป็นผู้จัดเกบ็ข้อมูลและรวบรวมเอกสารร่องรอยหลักฐาน และน ามาจัดในห้อง 
      นิทรรศการ 
2. ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐานประสานงานกับมาตรฐานต่างๆ ทีม่ีความเกี่ยวข้องกัน 
3. บุคลากรทุกท่านจดัเตรียมและน าส่งเอกสารรายบคุคล เพื่อใช้เป็นรอ่งรอยหลักฐานรับการประเมินคณุภาพ

ภายใน 
4. บุคลากรทุกท่านร่วมประชุม เตรยีมงานเตรยีมความพร้อม เตรียมเอกสาร  เตรียมสถานท่ี ให้พร้อมใช้งานและมี

ประสิทธิภาพ และก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุด โดยพร้อมเพรียงกันทุกคน 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

         สั่ง ณ วันที่   24  ธันวาคม  2561 
 
 

     
                           (นางพรมณี  หาญหัก) 
                           รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

                        ฝ่ายการศึกษาพิเศษ 
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ค าสั่ง  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสตกิ) 

ที่   671 / 2 61 
เร่ือง ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมจัดเก็บข้อมูลการเตรียมหลักฐานร่องรอยตามมาตรฐานตัวชี้วัดเพ่ือการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2    และปีการศึกษา 2 60 
 

 ………………………………………………………. 
 ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีการประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษา ในวันที่  6  มกราคม  2562  เพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูลการเตรียมหลักฐานร่องรอยตามมาตรฐาน

ตัวชี้วัดเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2    และปีการศึกษา 2 60  ด าเนินงานไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555  จึงขอให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม  ดังนี้ 
 

1. นางพรมณี   หาญหัก    2.  นางสาวเบญจมาภรณ์   ชอ้ยเครือ 
3.   นางปริศนา   อานจ าปา   4.  ว่าที่ร้อยตรี ศักดาเดช  สิงคิบุตร 
5.   นางอาพร  ตรีสูน      6.  นายฤกษ์   สุวรรณฉาย 
7.   นายวันชัย   จันทการกุล   8.  นางสาวชินอนงค์   ประชุมชิต 
9.   นางสาวสาวิตรี   วงศ์กิติรุ่งเรือง  10.  นางสาวระพีพรรรณ   ค างาม 
11.  นางเจริญขวัญ   ศรีพันธ์ชาติ   12.  นางสาวปิยะมาศ   ศิลาแยง 
13.  นางอรจิรา   จะแรบรัมย์   14.  นางจรินทร์   บุญสุชาติ 
15.  นางสาวชนาดา   อรศรี     
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  24  ธันวาคม  พ.ศ.  2561 
 
 
 

                       (นางพรมณี     หาญหัก) 
                                                รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

                   ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) 
 


