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คานา
รายงานการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา ๒๕๖2
จัดทาขึ้นตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖1 เพื่อรายงานผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลสาเร็จจากการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของนักเรียน กระบวนการ
บริหารและการจัดการ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อนาเสนอรายงานผลการจัด
การศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้
รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก โดยสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป
ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝุายที่มีส่วนร่วมในการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖2 ฉบับ
นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ในปีการศึกษา ๒๕๖3 ต่อไป
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ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
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ส่วนที่ 1
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ มีข้าราชการครู 27 คน พนักงานราชการ 11 คน ครู
อัตราจ้ าง 3 คน รวมครูทั้ง หมด 41 คน ให้บ ริก ารนักเรีย นตามหลัก สูต รสถานศึก ษาที่ไ ด้จัด ทาขึ้น คื อ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ สาหรับเด็กอายุแรกเกิด -6 ปี ปีการศึกษา
2562 มีผู้เรียนจานวน 597 คน ให้บริการใน ๒ ลักษณะคือ 1) การให้บริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประเภทไป-กลับ จานวน 6๓ คน 2) การให้บริการภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่ง แบ่ง เป็น ให้บริการที่
หน่วยบริการ จานวน ๓๔๘ คน และให้บริการที่บ้าน จานวน ๑๘๖ คน
ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2562 ภาพรวม ระดับดีเลิศ โดย
มาตรฐานด้านผู้เรียน ระดับดีเลิศ หมายถึง ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลที่
แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จานวน 411 คน
ร้อยละ 100 และตามแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว จานวน 186 คน ร้อยละ 100 สูงกว่า
ค่าเปูาหมายที่กาหนด
ให้บริการช่วงเชื่อมต่อด้วยรูปแบบ SSKT-EAM MODEL ทาให้ผู้เรียนมีความพร้อมเพื่อการส่งต่อ
เข้าสู่การศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษหรือโรงเรี ยนเรียนรวมหรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล สูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนด จานวน 38 คน และได้รับบริการสื่อสิ่งอานวยความ
สะดวก บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเหมาะสมตามประเภทความพิการ ทุกคน
ส่วนพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริย ธรรม และจิตสานึกตามการประเมินคุณลักษณะ อันพึง
ประสงค์ โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาน ร้อยละ ๙๙.๐๔ สูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนด
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ร้อยละ ๙๙.๕๔ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณี หรือเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริ มความเป็นไทยและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้ง ภูมิปัญญาไทย
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล จานวน ร้อยละ ๙๘.๑๓
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ระดับดีเลิศ หมายถึง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะ
เกษจัดโครงสร้างการบริห ารงานเป็น 4 กลุ่มงาน คื อกลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่ ม
บริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ โดยแต่ละกลุ่มงานนาระบบประกันคุณภาพภายใน
มาใช้ในการบริหารจัดการงานตามภาระงานของตนเอง ทาให้ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา 2562 ปรากฎดังนี้
กลุ่มบริหารงานวิชาการ จานวนภาระงาน 15 งาน 17 โครงการ บรรลุเปูาหมาย ใช้
ระยะเวลาตามกาหนด ใช้งบประมาณตามแผน ทุกงาน ทุกโครงการ ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการบริหารงาน ร้อยละ
97.6

๒
กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ จานวนภาระงาน 9 งาน เปูาบรรลุเปูาหมาย ใช้
ระยะเวลาตามกาหนด ใช้งบประมาณตามแผน ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการบริหารงาน ร้อยละ 98.00
กลุ่มบริหารงานบุคคล จานวนภาระงาน 10 งาน 2 โครงการ บรรลุเปูาหมาย ใช้ระยะเวลา
ตามกาหนด ใช้งบประมาณตามแผน ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการบริหารงาน ร้อยละ 97.00
กลุ่มบริหารงานทั่วไป จานวนภาระงาน 13 งาน 4 โครงการ บรรลุเปูาหมาย ใช้ระยะเวลา
ตามกาหนด ใช้งบประมาณตามแผน ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการบริหารงาน ร้อยละ 97.57
ส่งผลให้ปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัล 1) รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบกลไกการบริหาร
จัด การคุ ณภาพและมาตรฐานการศึ กษาเพื่ อการประกัน คุณ ภาพ ระดั บ ดีเ ด่น สานัก งานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ประจ าปี 2562 2) รางวัล หน่ วยงานที่ มี ความเป็ นเลิศ ด้า นการเบิก จ่า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 รางวัลระดับดีเลิศ ประเภทกลุ่ม XS จังหวัดศรีสะเกษ และ 3) รางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิ ศ ระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ระดับดีเลิศ หมายถึง มีการ
พัฒ นาครูแ ละบุ ค ลากร ให้ มี คุณ ภาพ มีศั ก ยภาพ และมีค วามเชี่ย วชาญ สามารถปฏิ บัติ งานตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการเข้าร่วมอบรมภายในหน่วยงานและเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงาน
ภายนอก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การศึกษาดู
งานสถานศึกษาที่จัดการศึ กษาสาหรับคนพิการ การส่ง เสริมสนับสนุนการมีวินั ย คุณธรรมจริยธรรม การ
เสริมสร้างขวัญและกาลังใจครู และบุคลากร ในโอกาสต่างๆ และมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนครู
จานวน 41 คน โดยคณะกรรมการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษได้แต่งตั้งขึ้น ซึ่งปีการศึกษา 2562 ครูได้รับรางวัล
คุรุสดุดี ระดับภาค จานวน ๑ รางวัล และรางวั ลครูสอนยอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC
AWARDS)ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชนะเลิศเหรียญทอง ๕ รางวัล และ
เหรียญเงิน ๔ รางวัล
แนวทางการพัฒนา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1. พัฒนาการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education
Program: IEP) และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Service Plan:
IFSP) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ปกครองและผู้ดูแลผู้พิการให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๓
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการ
1. พัฒนากระบวนการนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย
วิธีการที่หลากหลาย และต่อเนื่องยิ่งขึ้น
2. มีมาตรการในการกระตุ้นและโน้มน้าวให้บุคลากร นาความรู้ที่ได้จากการอบรม ประชุม
สัมมนา การศึกษาดูงาน ฯลฯ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และคุณภาพการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
2. จัดให้มีการนิเทศ กากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนให้ทั่วถึง และต่อเนื่อง

ลงชื่อ……………………………………..
( นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล )
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ

๔

ส่วนที่ 2
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
1.ข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่อาคารสานักงานสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ(เดิม)
เลขที่ ๓๖๔ ถนนวั นลู กเสื อ ตาบลเมือ งใต้ อาเภอเมื องศรีส ะเกษ จัง หวั ดศรี สะเกษ ๓๓๐๐๐ สัง กั ดส านั ก
บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ โทรศั พ ท์ ๐๔๕-๖๑๗๔๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๖๑๗๔๐๑ E-mail
:
sskspecial@hotmail.com website : www.Sisaketspecial.go.th เนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๖๑ ตารางวา เขต
พื้นที่ให้บริการ ประกอบไปด้วยอาเภอ ๒๒ อาเภอ ในจังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ประมาณ ๘,๘๔๐ ตารางกิโลเมตร
ปัจจุบันบริหารงานโดยนางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ตาแหน่งผู้อานวยการ วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ มี
การจัดการศึกษา 3 กลุ่มเปูาหมายบริการสาธารณะ ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลนักเรียนตามกลุ่มเปูาหมายสาธารณะ ปีการศึกษา 2562
ที่
กลุ่มเป้าหมาย
จานวนนักเรียน
1 นักเรียนพิการที่รับบริการในศูนย์
63
2 นักเรียนพิการที่รับบริการที่บ้าน
186
3 นักเรียนพิการที่รับบริการที่หน่วยบริการ
348
รวม
597
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
กราฟแสดงข้อมูลนักเรียนตามกลุ่มเปูาหมายสาธารณะ ปีการศึกษา 2562
400
200
0

348
63

186

๕

ตารางที่ 2 รางวัลของสถานศึกษา
ที่

ชื่อรางวัล

1 รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ
ประจาปี 2560 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 รางวัล รองชนะเลิศระดับเหรียญ
เงิน สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ
ประจาปี 2560
เข้าร่วมโครงการ โอลิมปิก บลิกซ์
พ็อพ 2018 การประกวดความคิด
3
สร้างสรรค์และการเสริมสร้าง
พัฒนาการผ่านการเล่น
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1
4
ดาว
5 รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบกลไก
การบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพ ระดับ ดีเด่น สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปี 2562
6 รางวัลหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการเบิกจ่าย ประจาปี

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ











๖

งบประมาณ พ.ศ.2562 รางวัล
ระดับดีเลิศ ประเภทกลุ่ม XS
7 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC
AWARDS) ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ
รวม
รวมทั้งหมด



-

1

1

-

-

1

7

กราฟแสดงข้อมูลรางวัลของสถานศึกษา ย้อนหลัง 3 ปี

2
1

2

1
1

0

0

1

1

0

2562

2560

0
2560

2561

1

1

2

7

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2. ข้อมูลนักเรียน
ตารางที่ 3 ข้อมูลจานวนนักเรียนจาแนกตามประเภทความพิการ
ปีการศึกษา 2560
บริการ บริการนอกศูนย์ฯ
ประเภทความพิการ
ใน
หน่วย
ที่บ้าน
ศูนย์ฯ บริการ
บกพร่องทางการเห็น
1
13
4
บกพร่องทางการได้ยิน
2
5
4
บกพร่องทางสติปัญญา
30
113
31
บกพร่องทางร่างกาย หรือสุขภาพ
18
85
71
หรือการเคลื่อนไหว
บกพร่องทางการเรียนรู้
0
0
0
บกพร่องทางการพูดและภาษา
2
2
2
บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
2
0
0
บุคคลออทิสติก
19
17
6
บุคคลพิการซ้อน
14
43
49
รวมทั้งหมด
88
278
167

ย้อนหลัง 3 ปี

รวม
18
11
174
174
0
6
2
42
106
533

กราฟแสดงข้อมูลจานวนนักเรียน ย้อนหลัง 3 ปี

ปีการศึกษา 2561
บริการนอกศูนย์ฯ
บริการ
รวม
หน่วย
ในศูนย์ฯ
ที่บ้าน
บริการ
3
9
3
15
3
4
0
7
48
111
22 181
29
66
57 152
0
2
2
17
19
123

1
1
0
24
33
249

0
1
0
7
77
167

1
4
2
48
129
539

ปีการศึกษา 2562
บริการนอกศูนย์ฯ
บริการ
หน่วย
ในศูนย์ฯ
ที่บ้าน
บริการ
0
9
4
1
3
0
18
142
32
14
85
57
0
0
0
19
11
63

0
2
4
46
57
348

0
0
0
13
80
186

รวม
13
4
192
156
0
2
4
78
148
597

8

กราฟแสดงข้อมูลจานวนนักเรียนจาแนกตามประเภทความพิการ ย้อนหลัง 3 ปี
2560

2561

2562

250
181 192
174
174
152 156

200
150

148
129
106

100
50

0

78
4248
18 15 13

11 7 4

0 1 0

6 4 2

2 2 4
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ย้อนหลัง 3 ปี
มาตรฐาน
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
4 (ดีเยี่ยม)
4 (ดีเลิศ)
4(ดีเลิศ)
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
4 (ดีเยี่ยม)
4 (ดีเลิศ)
4(ดีเลิศ)
การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
4 (ดีเยี่ยม)
4 (ดีเลิศ)
3 (ดี)
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
หมายเหตุ
ปี 2559 มีระดับการประเมิน 4 ระดับ ได้แก่ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม
ปี 2560 มีระดับการประเมิน 5 ระดับ ได้แก่ กาลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม
ปี 2561 มีระดับการประเมิน 5 ระดับ ได้แก่ กาลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม
กราฟแสดงผลการประเมินคุณภาพ ย้อนหลัง 3 ปี
2559

4

2561

4

4
4

2560

4
4

4
4

3

4
3
2
2561
1
2559

0
มาตรฐานที่ 1

มาตรฐานที่ 2

มาตรฐานที่ 3

10

ตารางที่ 5 รางวัลด้านผู้เรียน ย้อนหลัง 3 ปี
ที่
1

2

3

4

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ
การแข่งขันทักษะกลไกสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 11
เหรียญทอง
1
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ ุ6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
เหรียญทอง
12
เหรียญเงิน
1
เหรียญทองแดง
2
การแข่งขันทักษะกลไกลและแอร์โรบิค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี 2562 ระหว่าง วันที่ 11-12
กรกฎาคม 2562 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น
เหรียญทอง
4
เหรียญเงิน
2
เหรียญทองแดง
2
รางวัลอันดับที่ 4
1
รางวัลอันดับที่ 5
1
รางวัลอันดับที่ 6
1
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
29 จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
เหรียญทอง
36
เหรียญเงิน
6
เหรียญทองแดง
3
รวม
1
- 15
11 45
รวมทั้งหมด
72 รางวัล
ชื่อรางวัล

11

กราฟแสดงข้อมูลรางวัลด้านผู้เรียน ย้อนหลัง 3 ปี
45

45

2560

40
35
30

25

15

20
15

11

10

5
0

0 0 0

1

0

0

2561

2562
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3. ข้อมูลผู้บริหาร
ตารางที่ 6 จานวนผู้บริหารสถานศึกษา
ที่

ตาแหน่ง

1 ผู้อานวยการสถานศึกษา
รวม

จานวนผู้บริหาร
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
1
1
1
1
1
1

ตารางที่ 7 รางวัลด้านผู้บริหารของผู้บริหาร
ที่
1

2

3

ชื่อรางวัล
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้าน
วิชาการ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอน
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้าน
วิชาการ

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ
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ที่

ชื่อรางวัล

4 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC
AWARDS) ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ผู้อานวยการสถานศึกษายอด
เยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน
5 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
6 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC
AWARDS) ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
เหรียญทอง ผู้อานวยการยอด
เยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ
รวม
รวมทั้งหมด

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ





-

2

2

-

6 รางวัล

-

1

1

-

กราฟแสดงข้อมูลรางวัลด้านผู้บริหาร ย้อนหลัง 3 ปี
2

2

2

1.5
1

1

1
0.5
0 0

0

0 0

0
2560

2561

2562

14

4. ข้อมูลครูและบุคลากร
ตารางที่ 8 จานวนครูและบุคลากรจาแนกตามตาแหน่ง ย้อนหลัง 3 ปี
ปีการศึกษา/จานวน (คน)
ที่
ตาแหน่ง
2560
2561
1 ข้าราชการ
19
19
2 ลูกจ้างประจา
3 พนักงานราชการ
11
11
4 อัตราจ้าง
3
3
5 เจ้าหน้าที่ธุรการ
1
1
6 พี่เลี้ยงเด็กพิการ
56
55
7 จ้างเหมาบริการ
8 ลูกจ้างชั่วคราว
4
4
9 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
1
1
รวม
95
94

2562
27
11
3
1
49
4
1
96

กราฟแสดงจานวนครูและบุคลากรจาแนกตามตาแหน่ง ย้อนหลัง 3 ปี
56 55
49

60

50

2560

40
30
20
10
0

27
1919
11 11 11

0 00

333

111 000

444

111

2561
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ตารางที่ 9 จานวนครูและบุคลากรตามการจัดการศึกษาสาหรับกลุ่มเปูาหมายของศูนย์การศึกษาพิเศษ
จานวนครู (คน)
ที่
กลุ่มเป้าหมาย
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2560
2561
2562
1 ปฏิบัติการสอนเด็กพิการรับบริการในศูนย์
9
8
16
2 ปฏิบัติการสอนเด็กพิการรับบริการที่หน่วยบริการ
20
21
21
ปฏิบัติการสอนเด็กพิการรับบริการที่บ้าน
3 ปฏิบัติการสอนเด็กพิการรับบริการห้องเรียนเด็กเจ็บปุวย
3
3
3
เรื้อรังในโรงพยาบาล
4 ปฏิบัติการสอนเด็กออทิสติกรับบริการในโรงเรียนเรียนรวม
1
1
1
รวม
33
33
41
กราฟแสดงจานวนครูและบุคลากรตามการจัดการศึกษาสาหรับกลุ่มเปูาหมาย ย้อนหลัง 3 ปี

21
16 20

25

21

20
15
10
5
0

9

3

8

3
3

1
1

2562

1
2560

2560

2561

2562
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ตารางที่ 10 รางวัลด้านครู
ที่

ชื่อบุคลากร

1 นางสาวอารีย์ หงษ์คา

ชื่อรางวัล
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ยอดเยี่ยมวันครู ครั้งที่ 62
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ยอดเยี่ยมวันครู ครั้งที่ 63
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ยอดเยี่ยมวันครู ครั้งที่ 64
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันการตอบคาถามหมวดประเพณี
วัฒนธรรมของไทย บกพร่องทางร่างกายฯระดับชั้น
อายุ 7 - 12 ปีงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันปั้นดินน้ามันตามที่
กาหนด บกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น อายุ 1318 ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ










17

ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อรางวัล

ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมรองชนะเลิศอันดับที่2
กิจกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ามัน ตามที่กาหนด
บกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น อายุ 7-12 ปี งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางร่าง
กายฯ ระดับชั้น อายุ 3-6 ปี งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ได้รับ
รางวัล ชนะเลิศเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม (บก
พร่องทางร่างกายหรือกาเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ)
ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์
การศึกษาพิเศษ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ได้รับ
รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม (บกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคลื่อนไหวหรือสุขภาพ) ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนการศึกษา

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ
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ที่

ชื่อบุคลากร

2 นายนิรันดร์ โพธิราช

3 นายสายชล ผาดวงดี

ชื่อรางวัล
พิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ยอด
เยี่ยมวันครู ครั้งที่ 63
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี
ผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ยอด
เยี่ยมวันครู ครั้งที่ 64
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดร้องเพลง
บุคคลออทิสติก ระดับชั้นอายุ 13-18 ปีงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ได้รับ
รางวัล ชนะเลิศเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม (บก
พร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ)
ด้านวิชาการ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์
การศึกษาพิเศษ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันการตอบคาตอบหมวด

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ
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ที่

ชื่อบุคลากร

4 นางสาวประภัสสร
ศุภสุข

ชื่อรางวัล
ประเพณีวัฒนธรรมของไทยบกพร่องทางร่างกายฯ
ระดับชั้น อายุ 7 - 12 ปีงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาของจังหวัดศรีสะ
เกษ ยอดเยี่ยม
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาของจังหวัดศรีสะ
เกษ ยอดเยี่ยม
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาของจังหวัดศรีสะ
เกษ ยอดเยี่ยม
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ยอดเยี่ยมวันครู ครั้งที่ 62
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ยอดเยี่ยมวันครู ครั้งที่ 63
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่
1 กิจกรรมการประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุก

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ
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ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อรางวัล

ประเภทความพิการ ระดับชั้น อายุ 7-12 ปี
5 นางสาวภรณ์ทิพย์ ชอบ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
เสียง
ชนะเลิศกิจกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ามัน ตามที่
กาหนด บกพร่องทางร่างกายฯระดับชั้น อายุ 3-6
ปี งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ยอดเยี่ยมวันครู ครั้งที่ 62
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ยอดเยี่ยมวันครู ครั้งที่ 63
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ยอดเยี่ยมวันครู ครั้งที่ 64
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1กีฬาวอลย์เล่ย์บอลหญิง
กีฬาบุคลากรกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 4
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ
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ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อรางวัล

ชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม การแข่งขันระบายสี
รูปภาพ บกพร่องทางการได้ยินระดับชั้น อายุ 3-6
ปี ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การแข่งขันชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพ
หมวดสัตว์หมวดผลไม้หมวดของใช้ในชีวิตประจาวัน
บกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น อายุ 3-6 ปี งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศกิจกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง
รวมทุกประเภทความพิการ ระดับชั้น อายุ 3-6 ปี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ได้รับ
รางวัล เหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม (บกพร่องทาง
สติปัญญา) ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนการศึกษา
พิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
6 นางสาวชุลีพร วงศ์อนุ ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษเพื่อการศึกษาของจังหวัดศรีสะ
เกษ ยอดเยี่ยม
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ
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ที่

ชื่อบุคลากร

7 นางณัสตรี สังขะพงษ์

ชื่อรางวัล
ต้องการจาเป็นพิเศษเพื่อการศึกษาของจังหวัดศรีสะ
เกษ ยอดเยี่ยม
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การประกวดเต้น
ประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการระดับชั้น
อายุ 7-12 ปี งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย(การ
ไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ ระดับชั้น อายุ 36 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ยอดเยี่ยมวันครู ครั้งที่ 64
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ามัน ตามที่กาหนด
บุคคลออทิสติก ระดับชั้น อายุ 3-6 ปี

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ
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ที่

ชื่อบุคลากร

8 นางสาวกนกวรรณ ศรี
เลิศ

9 นายศุภฤกษ์ ดีมาก

ชื่อรางวัล
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ได้รับ
รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
(บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือ
สุขภาพ) ด้านวิชาการ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขัน ชี้หรือบอก
ชื่อจากบัตรภาพ หมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของ
ใช้ในชีวิตประจาวัน บุคคลพิการซ้อน ครั้งที่ 68 ปี
การศึกษา 2561
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่อง
ทางการเห็น ระดับชั้น อายุ 13-18 ปี งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ยอดเยี่ยม วันครู
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ได้รับ

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ
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ที่

ชื่อบุคลากร

10 นายสมพร ผัดแก้ว

11 นางสาวอรนุช ลออ
พันธ์สกุล

ชื่อรางวัล
รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
(บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1
กิจกรรมการวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้
ยิน ระดับชั้น อายุ 7-12 ปี งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ได้รับ
รางวัล ชนะเลิศเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
(บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1
กิจกรรมการแข่งขันการตอบคาถามตามที่กาหนด
บุคคลออทิสติก ระดับชั้นอายุ 3-6 ปี หกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ปี
การศึกษา 2561
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ









25

ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อรางวัล
กิจกรรมการแข่งขันการตอบคาถามหมวดประเพณี
วัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ
ระดับชั้น อายุ7–12ปี งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการเต้นประกอบเพลง
รวมทุกประเภทความพิการ ระดับชั้น อายุ 7 – 12
ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันชี้หรือบอกชื่อจากภาพบัตรภาพ
หมวดสัตว์หมวดผลไม้หมวดของใช้ หมวดของใช้ใน
ชีวิตประจาวันบุคคลออทิสติก ระดับชั้น อายุ 3-6
ปี งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ยอด
เยี่ยมวันครู ครั้งที่ 64

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ
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ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อรางวัล

12 นางสาวจินต์จุฑา เอี่ยม ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
พินิจ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเยี่ยม
วันครู ครั้งที่ 62
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเยี่ยม
วันครู ครั้งที่ 63
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเยี่ยม
วันครู ครั้งที่ 64
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2กิจกรรมการแข่งขันชี้หรือบอก
ชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้หมวดของใช้
ในชีวิตประจาวัน
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น อายุ 3-6 ปี
ครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลระดับเหรียญทองแดงรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paintตามจินตนาการบุคคลพิการซ้อน
ระดับอายุ 7-12 ปี
13 นางสาวสุพรรษา หมาย ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ
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ที่

ชื่อบุคลากร
ดี

ชื่อรางวัล
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ยอดเยี่ยมวันครู ครั้งที่ 62
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ยอดเยี่ยมวันครู ครั้งที่ 63
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ยอดเยี่ยมวันครู ครั้งที่ 64
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรมการแข่งขันปั้นดินน้ามันตามที่กาหนด
บกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น อายุ 13-18ปี
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขัน
การตอบคาถามหมวดประเพณีและวัฒนธรรมของ
ไทย บุคคลพิการซ้อน ระดับชั้น อายุ 13-18 ปี
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมประกวดร้องเพลง
บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ระดับชั้น อายุ
13-18 ปี
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ
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ที่

ชื่อบุคลากร

14 นางหนึ่งฤทัย ดีใจ

ชื่อรางวัล
การตอบคา
ถามหมวดธงอาเซียน บกพร่องทางสติปัญญา
ระดับชั้นอายุ 13-18 ปี
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ยอดเยี่ยมวันครู ครั้งที่ 62
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ยอดเยี่ยมวันครู ครั้งที่ 63
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ยอดเยี่ยมวันครู ครั้งที่ 64
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันชี้หรือบอกชื่อ
จากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ใน
ชีวิตประจาวัน บกพร่องทางร่างกายฯระดับชั้น อายุ
3 - 6 ปีงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ
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ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อรางวัล

ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง
รวมทุกประเภทความพิการ ระดับชั้น อายุ 3-6 ปี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2กิจกรรมการประกวดมารยาท
งาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความ
พิการ ระดับชั้นอายุ 7-12 ปีงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ครั้งที่ 69
15 นางสาวศรารัตน์ สุริสุข ครูผู้สอนสอนนักเรียน ได้เข้าร่วม ชนะเลิศ
กิจกรรมการแข่งขันการตอบคาถามหมวดประเพณี
วัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางพฤติกรรมหรือ
อารมณ์ ระดับชั้นอายุ 7-12ปี
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษา จังหวัดศรีสะ
เกษ ยอดเยี่ยม วันครู ครั้งที่64
16 นายจักรพงษ์ ปันทวัง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม
การแข่งขันการปั้นดินน้ามันตามที่กาหนดบุคคล
ออทิสติก ระดับชั้น อายุ 3-6 ปี

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ
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ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อรางวัล

ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ยอดเยี่ยมวันครู ครั้งที่ 64
17 นางสาวทิพยาภรณ์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
สิทธิจินดา
ชนะเลิศกิจกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ามัน ตามที่
กาหนด บกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้น อายุ 7 12 ปี
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ยอด
เยี่ยม วันครู ครั้งที่ 64
18 นางปภาวรินท์ สุวรรณ ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
เจริญ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ยอดเยี่ยม วันครู
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพ
หมวดสัตว์ หมวดผลไม้หมวดของใช้ในชีวิตประจา
วัน บกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้น อายุ 3-6 ปี
ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่าง
ไทย (การไหว้)รวมทุกประเภทความพิการ ระดับชั้น

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ
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ที่

ชื่อบุคลากร

19 นางสาวนภาพร
กระมล

20 นางสาวสุทธิดา ชัย
ชาญ

ชื่อรางวัล
อายุ3-6 ปี ครั้งที่ 69
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันปั้นดินน้ามัน ตามที่กาหนด บกพร่องทาง
ร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี งานศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา
2562 ระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
การศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ยอดเยี่ยม วันครู ครั้งที่ 64
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC
AWARDS) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม (บกพร่องทาง
ร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ) ด้าน
วิชาการ
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษทางการศึกษายอดเยี่ยม
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การประกวดมารยาท
ไทย อายุ 7-12 ปี

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ
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ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อรางวัล
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษทางการศึกษายอดเยี่ยม
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับชั้นอายุ 7-12 ปี งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการประกวดเต้น
ประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ
ระดับชั้นอายุ 7-12 ปี งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2กิจกรรมการประกวดมารยาท
งาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความ
พิการ ระดับชั้นอายุ 7-12 ปีงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ
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ที่

ชื่อบุคลากร

21 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพิน
ปิ่นหอม

ชื่อรางวัล
ระดับชาติ ครั้งที่ 69
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC
AWARDS) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านวิชาการ
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษทางการศึกษายอดเยี่ยม
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษทางการศึกษายอดเยี่ยม
ครูผู้สอนดีเด่น ประจาปี 2562
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม
การแข่งขัน การตอบคาถามหมวดประเพณี
วัฒนธรรมไทย สติปัญญาระดับชั้นอายุ 7-12 ปี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม
การแข่งขัน การตอบคาถามหมวดประเพณี
วัฒนธรรมไทย สติปัญญาระดับชั้นอายุ 13-18 ปี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม
การแข่งขันประกวดมารยาทไทย 13-18 ปี งาน

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ
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ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อรางวัล

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม
การแข่งขัน ปั้นกินน้ามัน สติปัญญาระดับชั้นอายุ 36 ปี งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม
การแข่งขันปั้นดินน้ามัน สติปัญญาระดับชั้นอายุ 712 ปี งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
22 นางสาวปุณยนุช บุญ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
เย็น
กิจกรรมการแข่งขันการเต้นประกอบเพลงรวมทุก
ประเภทความพิการะดับชั้น อายุ 13-18ปี
23 นางสงกรานต์ ธรรมโหร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรมการแข่งขันการแข่งขันปั้นดินน้ามัน ตามที่
กาหนด บกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้น อายุ 712 ปี
24 นายธรรศพล เอกชัยวร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
วุฒิ
เหรียญทอง การแข่งขันประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น
ป.1-6 ประเภทบกพร่องออทิสติก ครั้งที่ 69
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพ
ด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทาง

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ
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ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อรางวัล

25 นายนัธวัช สมภักดี

26 นายชัยพัฒนา
ยงค์

ชัย

27 นางสาววิภา ปิยะสา

ร่างกายฯ ระดับชั้น อายุ 7 - 12 ปีงานศิลปหัตถ
กรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรมการแข่งขันปั้นดินน้ามันตามที่กาหนด
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น อายุ 3-6ปี
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรมการแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลพิการ
ซ้อน อายุ3-6ปี
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรมประกวดร้องเพลง บกพร่องทางสติปัญญา
ระดับชั้น อายุ13-18ปี
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม
การแข่งขัน การตอบคาถามหมวดประเพณี
วัฒนธรรมไทย บุคคลอทิสติกระดับชั้นอายุ 7-12 ปี
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรม
การแข่งขัน วาดภาพระบายสีบุคคลอทิสติกระดับชั้น
อายุ 13-18ปี งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่
69
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ
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ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อรางวัล
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ยอดเยี่ยมวันครู ครั้งที่ 62
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ยอดเยี่ยมวันครู ครั้งที่ 63
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขัน การตอบ
คาถามหมวดประเพณีวัฒนธรรมของไทย บกพร่อง
ทางร่างกายฯ ระดับชั้น อายุ 13-18 ปี งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขัน การตอบ
คาถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคล
พิการซ้อน ระดับชั้น อายุ 7-12 ปี งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขัน ปั้นดินน้ามัน ตามที่
กาหนด บกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น อายุ 36 ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ
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ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อรางวัล

ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขัน การ
ประกวดร้องเพลง บกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น
อายุ 7-12 ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่
69
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขัน การ
ประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการเห็น ระดับชั้น
อายุ 7-12 ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่
69
28 นางสาวปาจรีย์ นน
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ทวงษ์
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเยี่ยม
วันครู ครั้งที่ 62
29 นายกัมปนาท ปิยะวงศ์ ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเยี่ยม
วันครู ครั้งที่ 62
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเยี่ยม
วันครู ครั้งที่ 63
30 นายเฉลิมพงษ์ หล้า

ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ











38

ที่

ชื่อบุคลากร
เพชรงาม

31 นายภารพ ไตรวงค์
ย้อย

32 นางสาวสุภาวดี อุดม
ศักดิ์ศรี

33 นางวรารักษ์ เสาเวียง

ชื่อรางวัล
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเยี่ยม
วันครู ครั้งที่ 62
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเยี่ยม
วันครู ครั้งที่ 62
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเยี่ยม
วันครู ครั้งที่ 63
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเยี่ยม
วันครู ครั้งที่ 62
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเยี่ยม
วันครู ครั้งที่ 63
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเยี่ยม
วันครู ครั้งที่ 62
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเยี่ยม
วันครู ครั้งที่ 63

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ
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ที่

ชื่อบุคลากร

34 นายสุนัน ชมภู

35 ว่าที่ร.ต.หญิงนิตยา
เบาะแฉะ

36 นางสาวประนอม
ไพรวรรณ

ชื่อรางวัล
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเยี่ยม
วันครู ครั้งที่ 62
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเยี่ยม
วันครู ครั้งที่ 63
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเยี่ยม
วันครู ครั้งที่ 62
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเยี่ยม
วันครู ครั้งที่ 63
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ามันบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับชั้น อายุ 13-18 ปี งานงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ยอดเยี่ยมวันครู ครั้งที่ 62
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ
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ที่

ชื่อบุคลากร

37 นางสาวเสาวลักษณ์ ดี
สา

38 นายนิติพัฒน์
พิพัฒน์ภัทรกุล

ชื่อรางวัล
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ยอดเยี่ยมวันครู ครั้งที่ 63
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ยอดเยี่ยมวันครู ครั้งที่ 64
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันระบายสีรูปภาพ
บกพร่องทางร่างกายฯระดับชั้น อายุ 3-6 ปี งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
เทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา
2561
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ยอดเยี่ยมวันครู ครั้งที่ 62
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ยอดเยี่ยมวันครู ครั้งที่ 63
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวอลย์เล่ย์บอลชาย
กีฬาบุคลากรกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 4

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ
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ที่

ชื่อบุคลากร

39 นางกาญจณนภา นิล
ขันธ์

ชื่อรางวัล
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ยอดเยี่ยมวันครู ครั้งที่ 64
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม แข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทาง
ร่างกาย ระดับชั้น อายุ 7 - 12 ปี ระดับชาติ ครั้งที่
69
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ยอดเยี่ยมวันครู ครั้งที่ 62
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ยอดเยี่ยมวันครู ครั้งที่ 63
ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทองแดงการแข่งขันนักอ่านข่าวรุน่ เยาว์ ชั้น
ป.1-6 ออทิสติก ครั้งที่ 67 ระดับภาคฯ
ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทองแดงการแข่งขันการเล่านิทาน ชั้น ป.1-6
ออทิสติก ครั้งที่ 67 ระดับภาคฯ
ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ
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ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อรางวัล
เหรียญเงิน การแข่งขันมารยาทงามอย่างไทย ชั้น ป.
1-6 สติปัญญา ครั้งที่ 67 ระดับภาคฯ
ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทองแดงการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษ
วัสดุเหลือใช้ ชั้น ป.1-6 สติปัญญา ครั้งที่ 67 ระดับ
ภาคฯ
ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ชั้น ป.
1-6 ออทิสติก ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ฯ
ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันการเล่านิทาน ชั้น ป.1-6
สติปัญญา ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ฯ
ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันมารยาทงามอย่างไทย ชั้น
ป.1-6 สติปัญญา ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ฯ
ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น
ป.1-6 สติปัญญา ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ฯ
ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ
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ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อรางวัล
paint ชั้น ป.1-6 สติปัญญา ครั้งที่ 67 ระดับเขต
พื้นที่ฯ
ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ ชั้น ป.1-6 สติปัญญา ครั้งที่ 67 ระดับเขต
พื้นที่ฯ
ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษ
วัสดุเหลือใช้ ชั้น ป.1-6สติปัญญา ครั้งที่67ระดับ
เขตพื้นที่ฯ
ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันอ่านข่าวรุ่นเยาว์สาหรับ
บุคคลออทิสติก ป.4– ป.6 ครั้งที่68 ระดับเขต
พื้นที่
ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
บกพร่องทางสติปัญญา กาหนดช่วงชั้น ป.4 – ป. 6
ครั้งที่68 ระดับเขตพื้นที่
ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานบกพร่องทาง

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ
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ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อรางวัล

สติปัญญา กาหนดช่วงชั้น ป.4 – ป. 6 ครั้งที่68
ระดับเขตพื้นที่
ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันอ่านข่าวรุ่นเยาว์บกพร่อง
ทางสติปัญญา ป.4– ป.6 ครั้งที่68 ระดับเขต
พื้นที่
ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันอ่านข่าวรุ่นเยาว์สาหรับ
บุคคลออทิสติก ป.4– ป.6 ครั้งที่68 ระดับภาค
40 นางสาวธัญวรรณ ใจดี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุก
ความพิการ ระดับชั้นอายุ 13 -18 ปี งานศิลปะหัต
กรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 69
41 นางสาวลภัสรดา แสง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
อุไรธนา
กิจกรรม การการแข่งขันการตอบคาถามหมวดธง
ชาติอาเซียน บุคคลพิการซ้อนระดับชั้นอายุ 13 18 ปี เดี่ยวงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69
42 นางสาวอารยา พิมพ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รอง
ทอง
ชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วย

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ
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ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อรางวัล

โปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับชั้น อายุ 7-12 ปี
43 นางวิลาวัลย์ แก้วธานี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน ชั้น ป.1-6
ประเภทบกพร่องออทิสติก ครั้งที่ 68
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น
ป.1-6 ประเภทบกพร่องออทิสติก ครั้งที่ 69
44 นายวิทยา ซุยซวง
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็ก ที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทาง การศึกษาจังหวัดศรีสะ
เกษ ยอดเยี่ยม วันครู ครั้งที่ 64
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม
การแข่งขันปั้นดินน้ามัน สติปัญญาระดับชั้นอายุ
13-18 ปี งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
45 นางสาวกมลรัตน์ วรรณ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันปั้นดิน
หลวง
น้ามัน ตามที่กาหนด บุคคลออทิสติก ระดับชั้น อายุ
7-12 ปี
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกาย
ระดับชั้น อายุ13-18 ปี

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ
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ที่

ชื่อบุคลากร

46 นางสาวยุภา ลาพูล

47 นายสุบรรณ์ สาเภา

ชื่อรางวัล
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ยอดเยี่ยมวันครู ครั้งที่ 63
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ยอดเยี่ยมวันครู ครั้งที่ 64
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรีบญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 5 กิจกรรม การแข่งขัน วาดภาพ
ระบาลสีครามจินตนาการ สติปัญญา 13-18 ปี ปี
2562
รวม 47 คน
รวมรางวัลทั้งหมด

กราฟแสดงข้อจานวนรางวัลด้านครู ย้อนหลัง 3 ปี

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ
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5. ข้อมูลงบประมาณ
ตารางที่ 11 ข้อมูลงบประมาณ ย้อนหลัง 3 ปี
ปีงบประมาณ 60
ประเภทงบประมาณ
รายรับ
รายจ่าย
เงินงบประมาณ
1. งบบุคลากร
2,772,020
2,727,310
2. งบดาเนินงาน
11,340,880
11,339,960.33
3. งบลงทุน
1,489,300
1,486,332
4. เงินอุดหนุน
10,788,925
10,788,925
เงินนอกงบประมาณ
1,653,320
1,653,320
รวม
28,044,445
27,995,847.33

ปีงบประมาณ 61
รายรับ
รายจ่าย
2,890,780
10,544,649
996,000
8,816,300
1,462,720
24,710,449

2,890,685
10,373,988.75
996,000
8,816,300
1,462,720
24,539,694

ปีงบประมาณ 62
รายรับ
รายจ่าย
3,003,980
9682296
1722380
8,800,910
1,483,455
24,693,021

2,948,685
9,681,594.49
1,722,380
8,800,910
1,483,455
24,637024

48

กราฟแสดงข้อมูลงบประมาณ ย้อนหลัง 3 ปี

29,000,000
28,000,000
27,000,000

28,044,445

27,995,847.33

24,693,021
24,710,449

24,637,024
24,539,694

26,000,000

25,000,000

ปีงบประมาณ 2562

24,000,000

ปีงบประมาณ 2561

23,000,000

ปีงบประมาณ 2560

22,000,000
ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2562

๔๙

6. ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา
ตารางที่ 12 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่สถานศึกษาใช้จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์
แหล่งเรียนรู้ภายนอกศูนย์
1. หน้าเสาธง
๑. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า(Aquarium)
2. ธาราบาบัด
๒. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ
3. ลานธรรม
๓. วัดพระธาตุเรืองรอง
4. ห้องดนตรี
๔. เกาะกลางน้า
5. ห้องกระตุ้นประสาทสัมผัส
๕. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี
6. สหกรณ์ร้านค้า
8. ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส
7. สนามเด็กเล่น
9. ห้างสรรพสินค้าซุ่นเฮง
8. ห้องศิลปะ
10. SSK Park อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ
9. ห้องฝึกอาชีพ
11. กรมทหารพรานที่ 23 ค่ายสิงห์ดา
10. ห้องสมุด
11. E-Classroom
12. ลานกระตุ้นประสาทสัมผัส
7. ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพย้อนหลัง
ตารางที่ 14 ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพย้อนหลัง 3 ปี
รายการข้อมูล
1. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกย้อนหลัง
1.1 ผลการประเมินรอบ 2 ระบุ...............-..............
1.2 ผลการประเมินรอบ 3 ระบุ................-.............
2. ผลการประเมินคุณภาพภายในย้อนหลัง (ระดับคุณภาพ)
2.1 มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน
2.2 มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารจัดการ
2.3 มาตรฐานด้านกระบวนการการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ปีการศึกษา
2559

ข้อมูลย้อนหลัง
ปีการศึกษา
2560

ปีการศึกษา
2561

4 (ดีเยี่ยม)
4 (ดีเยี่ยม)
4 (ดีเยี่ยม)

4 (ดีเลิศ)
4 (ดีเลิศ)
4 (ดีเลิศ)

4 (ดีเลิศ)
4 (ดีเลิศ)
3 (ดี)

๕๐
ส่วนที่ 3
ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประเมินคุณภาพภายใน โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
และประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สรุปผลดังต่อไปนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
วิธีดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2562 ได้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนจานวน 597 คน แบ่งตามรูปแบบการให้บริการ ใน ๒
รูปแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การให้บริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประเภทไป-กลับ จานวน 6๓ คน
2. การให้บริการภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยแบ่งเป็น
2.1 ให้บริการที่หน่วยบริการ จานวน ๓๔๘ คน
2.2 ให้บริการที่บ้าน จานวน ๑๘๖ คน
ปีการศึกษา 2562
ที่
ประเภทความพิการ
บริการนอกศูนย์ฯ
บริการ
รวม
ในศูนย์ฯ หน่วยบริการ ที่บ้าน
1 บกพร่องทางการเห็น
0
๙
๔
13
2 บกพร่องทางการได้ยิน
1
๓
0
4
3 บกพร่องทางสติปัญญา
๑๘
14๒
3๒
192
4 บกพร่องทางร่างกาย หรือสุขภาพ หรือการเคลื่อนไหว
1๔
8๕
๕๗
156
5 บกพร่องทางการเรียนรู้
0
0
0
0
6 บกพร่องทางการพูดและภาษา
0
2
๐
2
7 บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
0
4
0
4
8 บุคคลออทิสติก
๑๙
4๖
1๓
78
9 บุคคลพิการซ้อน
๑๑
57
๘๐
148
รวมทั้งหมด
6๓
3๔๘
1๘๖
597
พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ เด็กอายุแรก
เกิด -6 ปี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ พุทธศักราช 2562 ให้บริการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรก
พบความพิการ โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักสหวิชาชีพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามขั้นตอน
กระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI ) ๗ ขั้นตอน คือ

๕๑
๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กพิการ ด้วยการสังเกต การสอบถาม การสัมภาษณ์ การซัก
ประวัติ การทาสังคมมิติ การเยี่ยมบ้าน ฯลฯ
๒) การคัดกรองประเภทความพิการ เป็นการค้นหาในเบื้องต้นว่าเด็กมีความผิดปกติ หรือมี
อัตราเสี่ยงสูงต่อความผิดปกติ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือด้วยแบบคัดกรองที่เหมาะสม
๓) การประเมินความสามารถพื้นฐาน 6 ทักษะ และทักษะจาเป็นเฉพาะความพิการ ตาม
หลักสูตรและส่งต่อภายในเพื่อให้ผู้เรียนได้รับบริการที่เหมาะสม
๔) การจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individual Education Plan : IEP) หรือ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individual Family Services Plan : IFSP) ให้เหมาะสมกับ
สภาพของแต่ละบุคคล
๕) การให้บริการด้วยกิจกรรมที่เหมาะสม ตามหลักสูตรกาหนด ได้แก่ ทักษะกล้ามเนื้อมัด
ใหญ่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน ทักษะการรับรู้และการแสดงออก
ทางภาษา ทักษะทางสังคม ทักษะทางสติปัญญาและเตรียมความพร้อมทางวิชาการ และทักษะจาเป็นเฉพาะ
ความพิการ
๖) การประเมินความก้าวหน้า โดยมีการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดย
การสังเกต สัมภาษณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง บันทึกพัฒนาการทุกครั้งที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการทบทวนแผน
ฯ เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ ๑ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน และมีการสรุปความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละ
คนเพื่อรายงานความก้าวหน้าโดยให้ผู้บริหาร ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๗) การนิเทศ ติดตามประเมินผลและการส่งต่อ เป็นการกากับ ติดตามผลการให้บริการ การ
จัดกิจกรรมที่สอดคล้อง เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนสื่อ สิ่งอานวยความสะดวก
ครูมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคลที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ
ทักษะตามที่ระบุตามหลักสูตร โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual
Education Plan : IEP)/แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individual Family Service Plan :
IFSP และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมเสริมทักษะ กิจกรรม
ธาราบาบัด กิจกรรมทักษะกลไก กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมส่ง เสริมจริยธรรมและส่ง เสริมความเป็นไทย
และมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก ทาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนดไว้
ผู้เรียนได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อ/ส่งต่อ โดยได้รับการเตรียมความพร้อมตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) ควบคู่กับแผนเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล (ITP) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ
มีรูปแบบการเปลี่ยนผ่านเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ใช้โมเดล SSK TEAM โดยความร่วมมือของ
ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักสหวิชาชีพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการประกันว่าผู้เรียนจะได้ รับการเตรียมความ
พร้อมในการจัดช่วงเชื่อมต่อตามความเหมาะสมของแต่ละบุคล มีการวางแผนอนาคตเกี่ยวกับชีวิตของผู้เรียน
โดยมีการวางเปูาหมายระยะยาว ออกแบบประสบการณ์ในการจัดการศึกษาแต่ละระดับเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียน
ได้รับการฝึก ทักษะที่ จาเป็ น เชื่ อมโยงความสาเร็ จตามเปู าหมาย เพื่อเตรียมพร้อมก่ อนส่ง ต่ อเข้า สู่ระบบ
โรงเรียนตามความเหมาะสมต่อไป

๕๒
การบริการช่วงเชื่อมต่อ คือ กระบวนการเตรียมความพร้อมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ก่อนการ
เคลื่ อ นย้ า ยจากศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษไปสู่ ร ะบบโรงเรี ย น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งและกลมกลื น กั บ กิ จ กรรม
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนใหม่ เป็นการเชื่อมต่อภายในสถานศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเด็กยังอยู่ที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ โดยแบ่งเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
1. ด้ านการศึก ษา เป็ น การเตรี ย มความพร้ อมผู้ เรี ยนด้ านการศึ ก ษา โดยให้บ ริ การตาม
รูปแบบไป-กลับ หน่วยบริการ และที่บ้าน ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล/แผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว มีการเตรียมความพร้อมระหว่างช่วงชั้น จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคล
2. ด้านการแพทย์ เป็นการให้บริการช่วงเชื่อมต่อเพื่อแก้ไขความพิการหรือฟื้นฟูสมรรถภาพ
ตามความต้องการจาเป็นของแต่ละบุคคล ให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
3. ด้านสังคม เป็นการให้บริการช่วงเชื่อมต่อ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมในชุมชน
ตามความต้องการจาเป็นของแต่ละบุคคล ให้สามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม
4. ด้านอาชีพ เป็นการให้บริการช่วงเชื่อมต่อ เพื่ อเตรียมความพร้อมหรือฝึกอาชีพสาหรับ
ผู้เรียนให้สามารถนาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้
การส่งต่อ คือ การเคลื่อนย้ายผู้เรียนจากสถานที่หนึ่ง ไปยัง อีกที่หนึ่ง ในระดับที่สูง ขึ้นหรือใน
สภาพแวดล้อมที่ดีกว่า เป็นการส่งต่อภายนอกสถานศึกษา
การเปลี่ยนผ่านเด็กที่มีความต้องการพิเศษสู่ระบบโรงเรียน หมายถึง กระบวนการเตรียมความ
พร้อมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ก่อนการเคลื่อนย้ายจากศูนย์การศึกษาพิเศษไปสู่ระบบโรงเรียน เพื่อให้
สอดคล้องและกลมกลืนกับ กิจกรรม สภาพแวดล้อมของโรงเรียนใหม่
รูปแบบกระบวนการเปลี่ยนผ่านเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษสู่ระบบโรงเรียน (SSKTEAM MODEL)

๕๓
๑. ผลการพัฒนาผู้เรียน
๑.๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ
ทักษะ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
ตารางสรุปผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2562
จานวน
จานวน
ผู้เรียน
ระดับคุณภาพ (คน)
ผู้เรียน
ประเภทการให้บริการ
ร้อยละ แปลผล
ทั้งหมด
ที่ผ่าน
(คน)
๑ ๒ ๓
๔
๕
(คน)
1. รับบริการในศูนย์แบบไป-กลับ
63
0 0 0 25 38
63
100 ยอดเยี่ยม
2. รับบริการในหน่วยบริการ
348
0 0 0 269 79 348 ๑๐๐ ยอดเยี่ยม
3. รับบริการที่บ้าน
186
0 0 0 150 36 186 100 ยอดเยี่ยม
รวม
597
0 0 0 444 153 597 ๑๐๐ ยอดเยี่ยม
แผนภูมิแท่งแสดงผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ปีการศึกษา 2562
300

269

250
200

150

150

79

100
50
0

0 0 0 0
1

0 0 0
2

1. รับบริการในศูนย์แบบไป-กลับ

0 0 0
3

25
4

2. รับบริการในหน่วยบริการ

38

36

5
3. รับบริการที่บ้าน

จากตาราง ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีผลการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคลที่แสดงออกถึง
ความรู้ความสามารถ มีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามประเภทการให้บริการ คือ รับบริการในศูนย์แบบไปกลับ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จานวน ๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รับบริการในหน่วยบริการ
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จานวน ๓๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และรับบริการที่บ้าน ตาม
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว จานวน ๑๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ภาพรวมนั กเรี ยนมี พัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลที่แ สดงออกถึง ความรู้ ความสามารถ
ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
จานวน 597 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งสูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนดไว้ ร้อยละ 96

๕๔
๑.๒ ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือ
การส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
ผู้เรียนได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อ/ส่ ง ต่อ โดยได้รับการเตรียมความพร้ อมตามแผนการจั ด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ควบคู่กับแผนเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล (ITP) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
ศรีสะเกษ มีรูปแบบการเปลี่ยนผ่านเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ใช้โมเดล SSK TEAM โดยความร่วมมือ
ของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักสหวิชาชีพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการเตรียม
ความพร้อมในการจัดช่วงเชื่อมต่อตามความเหมาะสมของแต่ละบุคล มีการวางแผนอนาคตเกี่ยวกับชีวิตของ
ผู้เรียนโดยมีการวางเปูาหมายระยะยาว ออกแบบประสบการณ์ในการจัดการศึกษาแต่ละระดับเพื่อให้มั่นใจว่า
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะที่จาเป็นเชื่อมโยงความสาเร็จตามเปูาหมาย เพื่อเตรี ยมพร้อมก่อนส่งต่อเข้าสู่ระบบ
โรงเรียนตามความเหมาะสมต่อไป
ตารางแสดงผลการบริการช่วงเชื่อมต่อและการส่งต่อในปีการศึกษา ๒๕๖๒

100

5
3
0
8

0
1
0
1
38
6.3๗

หมาย
เหตุ
อื่นๆ

4
1
0
5

กศน.

60 1
324 15
150 0
534 16

โรงเรียนเฉพาะความ
พิการ
โรงเรียนเรียนรวม

56
312
120
488

อาชีพ

63
348
186
597

ข้อมูลที่ส่งต่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ไป-กลับ
หน่วยบริการ
ที่บ้าน
รวม
รวมทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละ

สังคม

๑
๒
๓

รูปแบบการให้บริการ

การแพทย์

ที่

การศึกษา

ข้อมูลการบริการช่วง
เชื่อมต่อ

0
2
0
2

0
18
4
22

๕๕
แผนภูมิแท่งแสดงการให้บริการช่วงเชื่อมต่อ
จานวนผู้เรียนที่ให้บริการช่วงเชื่อมต่อ (คน)
600
500
400
300
200
100
0

การศึกษา
การแพทย์
สังคม
อาชีพ

348 312 324
186

63 56 60

15

1

หน่วยบริการ

ไปกลับ

120 150

รูปแบบการให้บริการ

ที่บ้าน

แผนภูมิแท่งแสดงการส่งต่อ
จานวนผู้เรียนทีส่ ่งต่อ (คน)
รร.เฉพาะความพิการ
รร.เรียนรวม
18
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

กศน.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4

5

4

3
1

1

อื่นๆ

2

รูปแบบการให้บริการ

๕๖
๑.3 ผู้เรียนได้รับบริการสื่อ สิ่งอานวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาเหมาะสมตามประเภทความพิการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษได้มีการจัดสื่อ สิ่ง อานวยความสะดวกบริการและ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเหมาะสมตามประเภทความพิการให้กับผู้เรียนทุกคน ตามความต้องการ
จาเป็นพิเศษแต่ละบุคคล
ตารางแสดงจานวนผู้เรียนได้รับบริการสื่อ สิ่งอานวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาเหมาะสม
สื่อ สิ่งอานวยความสะดวก บริการและความช่วย
เหลื่ออื่นใด
ทุนการศึกษา
ทางการศึกษา
หมาย
ประเภท จานวน
เหตุ
ที่ การรับ นักเรียน
สื่อตาม
มูลนิธิ
บริการ ทั้งหมด บัญชี บัญชี บัญชี โครงการ
ทุน
ร้อย
รวม ร้อยละ คุณ
รวม
ก
ข
ค
ปรับ
อื่นๆ
ละ
พุ่ม
บ้าน
1 ไป-กลับ 63
- 53 53 84.12 39 - 39 100
2 หน่วย 348
- 338 338 97.12 114 - 114 100
บริการ
3 ที่บ้าน 186
180 180 97.29 82 - 82 100
รวม
5๙๗
- ๕๙๗ ๑๘๐ ๕๗๑
235 - 235 จากตารางแสดงจานวนผู้เรียนได้รับบริการสื่อ สิ่งอานวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษาเหมาะสม ทั้งหมดจานวน 597 คน คิดเป็นร้อยละ 100
แผนภูมิแท่งแสดงจานวนผู้เรียนได้รับบริการสื่อ สิ่งอานวยความสะดวกบริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเหมาะสม
400
350
300
250
200
150
100
50
0

338
180
114
0 0 0

53

0

0 0 0

ไป-กลับ

39

0 0

หน่วยบริการ

ที่บ้าน

82
0 0 0

๕๗
๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๒.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจัง หวัดศรีสะเกษมีการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพึ่ง พาตนเองได้
และมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ตามคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ที่ ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาที่ ก าหนด ๑๐ ข้ อ
ประกอบด้วย
๑) ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขนิสัยที่ดี
2) กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรง
3) ร่าเริงแจ่มใส มีความสุขและมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
4) มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ
5) ช่วยเหลือตนเองได้เต็มศักยภาพ
6) สนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว
7) เล่นและทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
8) ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
9) ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
10) มีความสามารถในการดารงชีวิตประจาวันได้เต็มศักยภาพ
ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การศึกษาประจาจังหวัดศรีสะเกษได้จัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทากิจวัตรในชีวิตประจาวันได้เต็มศักยภาพ การอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุขตามประเภทและสภาพความพิการเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการสอดแทรกกิจกรรม
ตั้งแต่ผู้เรียนเข้ามารับบริการที่ศูนย์ฯ จนผู้ปกครองมารับกลับบ้าน ในส่วนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
กาหนดในอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “ยิ้มได้ ไหว้เป็น เล่นเหมาะ ” ได้จัดกิจกรรมโดยการส่ง เสริมให้
ผู้เรียนกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสมตามอัตลักษณ์ของศูนย์ฯ ซึ่งได้สอดแทรกจากการทากิจวัตรประจาวั น
ของผู้เรียน เช่น การไหว้ครู ในตอนเช้า การไหว้ทักทายครู และเพื่อนในกิจกรรมหน้าเสาธง และการให้ผู้เรียน
เข้าใช้แหล่งเรียนรู้ก่อนเข้าเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาที่หลากหลาย
ปีการศึกษา 2562 มีโครงการ กิจกรรม งานที่ส่ง เสริมพัฒนาศักยภาพ และส่ง เสริมให้ผู้ เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด ดังต่อไปนี้
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ กิจกรรมปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู
2. โครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิค (Special Olympics Young Athletes)
3. โครงสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การให้บริการตามกระบวนการ ช่วยเหลือเด็กพิการในระยะ
แรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ พุทธศักราช ๒๕62
5. โครงการวันสาคัญ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันออก
พรรษา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมพิธีไหว้ครู
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ร้อยละ

0
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รวม

0
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3
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ที่บ้าน

0

3
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๗

ในศูนย์

๕

รวม
ร้อยละ
ทั้งห
มด

27 45.5 3
2
6 1
28 48.4 ๒
9
1 ๐

92

ร้อยละ

๕

1
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รวม
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ในศูนย์

ร้อยละ

รวม

1. ร่างกายเจริญเติบโตและ
มีสุขนิสัยที่ดี
2. กล้ามเนื้อมัดใหญ่และ
กล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรง
3. ร่าเริงแจ่มใส มีความสุข
และมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
และผู้อื่น
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มี
วินัยในตนเอง และมีความ
รับผิดชอบ
5. ช่วยเหลือตนเองได้เต็ม
ศักยภาพ
6. สนใจต่อการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆรอบตัว

ที่บ้าน

ในศูนย์
หน่วย

ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ระดับคุณภาพ (คน)
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ดี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

30 51.5 59
8
9
7
26 44.3 58
5
9
3

22 37.8 58
6
6
5
28 47.7 59
5
4
7

100
97.63

98.05
100
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0
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๐

๖๐

22 38.0 59
7
2
0

98.74

5

ระดับคุณภาพ (คน)
ดี

ที่บ้าน

รวม

21 35.3 58
1
4
8

98.47

๓
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1.3 1
5
๑๙
30 16
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6
๘

79

29 49.7 ๓
7
5 ๐
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๘๘

23 39.5 59
6
3
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98.88

สรุปภาพรวมผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ

ร้อยละ

หน่วย

๖๐

ร้อยละ

๑๑
๕

ร้อยละ

30 50.5 3
2
9 6

รวม

10
0

ที่บ้าน

1 1.8 1
7 12.2
18
41 20
15
1 4 2
3 3
7

หน่วย

๖

ร้อยละ

๕

รวม

0

ที่บ้าน

ในศูนย์

รวม
ร้อยละ
ทั้งห
มด

รวม

ดีเยี่ยม

ที่บ้าน

ผ่านเกณฑ์
ในศูนย์

ไม่ผ่านเกณฑ์

5

หน่วย

9.ความสามารถในการ
คิดและแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
10. มีความสามารถใน
การดารงชีวิตประจาวัน
ได้เต็มศักยภาพ

๔

ในศูนย์
หน่วย

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

0

ในศูนย์

7. เล่นและทากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข
8. ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม

๙๙.๐๔

๖๐
จากตาราง ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งหมดจานวน 597 คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๔ สูงกว่าเปูาหมายที่
สถานศึกษากาหนด ร้อยละ 90 โดยผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 1. ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขนิสัยที่ดี 3. ร่าเริงแจ่มใส มีความสุขและมีความรู้สึ กที่ดีต่อตนเอง
และผู้อื่น 4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ 6. สนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ผ่านตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๖๑

ร้อยละ

รวม

ที่บ้าน

หน่วย

ในศูนย์

ร้อยละ

รวม

ที่บ้าน

หน่วย

ในศูนย์

ร้อยละ

รวม

ที่บ้าน

ในศูนย์
หน่วย

ร้อยละ

ในศูนย์
หน่วย
ที่บ้าน
รวม

๒.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษมีการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “ยิ้มได้ ไหว้เป็น เล่นเหมาะ” ซึ่งได้สอดแทรกจากการทา
กิจวัตรประจาวันของผู้เรียน เช่น การไหว้ครู ในตอนเช้า การไหว้ทักทายครู และเพื่อนในกิจกรรมหน้าเสาธง และการให้ผู้เรียนเข้าใช้แหล่ งเรียนรู้ก่อนเข้าเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาที่หลากหลาย
ตารางแสดง แสดงผลการประเมินคุณลักษณะของผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ (คน)
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ดี
ดีเยี่ยม
รวม
อัตลักษณ์
ร้อยละ
ทั้งห
มด
1. ร่าเริงแจ่มใส มีความสุขและ
0.0
1.0
18
26 44.8 3 16 12 32 54.1
มี ค วามรู้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ ตนเองและ 0 0 0 0
2 2 2 6
25
63
597 100
0
1
0
8 9 6 6 1 3
0
ผู้อื่น
2. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินั ย
0.0
1
2 4.5
15 15 31 53.1 4 18
25 42.3
ในตนเอง
และมี ค วาม 0 0 0 0
7
10
15
26
597 100
0
0
7 2
2 0 7 0 1 6
3
8
รับผิดชอบ
3. เล่นและทากิจกรรมร่วมกับ
1 1.6
1 2.5
14 10 28 47.5 1 ๑๙
28 48.2
0 ๔ ๖
5 5 5
41
๗๕
589 98.61
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
0 8
5 1
3 0 4 7 7 ๖
8
4
สรุปภาพรวมผู้เรียนมีอัตลักษณ์ ร้อยละ

๙๙.๕๔

จากตาราง แสดงผล ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ทั้งหมดจานวน 597 คน ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๔ สูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษา
กาหนด ร้อยละ 80

๖๒
แผนภูมิแท่งแสดง จานวนผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
จานวนคน
350
300
250
200

1. ร่าเริงแจ่มใส มีความสุขและมีความรู้สึก
ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น

150

2. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง
และมีความรับผิดชอบ

100

3. เล่นและทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข

50
0
ไม่ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์

ดี

ดีเยี่ยม

๖๓
๒.3) ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและส่งเสริมความเป็นไทย และมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รั บการพัฒนาจากแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอก ทาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สถานศึกษาที่กาหนดไว้
ตารางผลการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

348 348 348 348

41
1 408 411
๙๙.๒
๗
๑๐๐

411 411 411 382
๙๒.
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๔๔

10
๙๖.
5
5
0
๒๗
34 34
10
10
3
5
5
8 8
0
0
41 41
1 1
10
๙๘.
6
5
5
0
๑๓
๑๐ ๑๐
๐ ๐
63 63 3

ผ่าน
ไม่ผ่าน

348

ระดับคุณภาพ

348 348

๙๒.
5 63
๕๓
10
34
6
5
0
8
41
1
1 ๙๖.
5
2 ๒๗
๑๐
๐

ร้อยละ

34 6

ร้อยละ
ระดับคุณภาพ

63

รวมการเข้าร่วมกิจกรรม

63

3. กิจกรรมวันมาฆบูชา

63

กิจกรรมส่งเสริมทางศาสนา

ระดับคุณภาพ
2. กิจกรรมวัน
1. กิจกรรมวันวิสาขบูชา
อาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา

63

ร้อยละ

2. กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ

60

63

1. กิจกรรมวันไหว้ครู

6.กิจกรรมวันสงกรานต์
รวมการเข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

5. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

รวม

4. กิจกรรมวันปีใหม่

2

รับบริการในศูนย์ แบบ
ไป-กลับ
รับบริการในหน่วย
บริการ

3. กิจกรรมวันลอยกระทง

1

ประเภทการรับบริการ

จานวนผู้เรียน

ลาดับ

กิจกรรมส่งเสริมขนบธรรมเนียมตามประเพณีไทยวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ผลรวมทั้ง ผลการ
เข้า
ร่วม
2
กิจกรร
กิจกรรม
ม

/

-

/

-

/

-

๖๔
จากตาราง การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษได้กาหนดผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ๒ กลุ่ม คือ ผู้เรียนที่รับบริการในศูนย์
แบบไป-กลับ และรับบริการในหน่วยบริการ ส่วนผู้เ รียนที่รับบริการที่บ้าน ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
เนื่องจากผู้เรียนมีความพิการรุนแรง มียากลาบากในการเข้าร่วมกิจกรรม สรุปผลผู้เรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นไทยและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นตามศักยภาพของแต่ละบุคคลเป็น จานวน ๔๐๓ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๘.๑๓ ซึ่งสูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนดไว้ ร้อยละ 90
แผนภูมิแท่งแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

๑๐๐.

๙๒.๕๓

100

100

๙๐.
๘๐.
๗๐.
๖๐.

๕๐.
๔๐.
๓๐.
๒๐.
๑๐.
๐.
กิจกรรมส่งเสริมขนบธรรมเนียมตามประเพณีไทยวัฒนธรรมท้องถิ่น
รับบริการในศูนย์ แบบไป-กลับ

รับบริการในหน่วยบริการ

100
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ผลการพัฒนาผู้เรียน
รายการ
๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน
๑) ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลที่แสดงออกถึง
ความรู้ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
๒) ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่ง
ต่อ เข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือการอาชีพหรือการดาเนิน
ชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
3) ผู้เรียนได้รับบริการสื่อสิ่งอานวยความสะดวก บริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเหมาะสมตามประเภทความพิการ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
สถานศึกษา
2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
3) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยและประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นตามศักยภาพของ

จานวนผู้เรียนที่ผ่าน
(คน)
597

ร้อยละ
๑๐๐

38

6.37

597

100

59๒

๙๙.๐๔

5๘๖
4๐๓

๙๙.๕๔
๙๘.๑๓

สรุปผลการดาเนินงาน ระดับ ดีเลิศ คือ
1.1 ด้านผลการพัฒนาผู้เรียน
๑) ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ
ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จานวน 411 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว จานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ภาพรวมของผู้ เ รี ย นมี พั ฒ นาการตามศั ก ยภาพของแต่ ล ะบุ ค คลที่ แ สดงออกถึ ง ความรู้
ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว จานวน 597 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนดไว้ ร้อยละ 96
๒) ผู้เรียนมีความพร้อมเพื่อการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษหรือโรงเรียน
เรียนรวมหรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล สูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนด
จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 6.37 ซึ่งสูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนดไว้ ร้อยละ 6
3) ผู้ เรียนได้รับบริการสื่อสิ่ง อานวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาเหมาะสมตามประเภทความพิการ ทั้งหมดจานวน 597 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้ เ รี ย นมี พ ฤติ ก รรมเป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ จิ ต ส านึ ก ตามการประเมิ น
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาน สูง กว่าเปูาหมายที่สถานศึกษา
กาหนด ทั้งหมดจานวน 59๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๔ สูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนด ร้อยละ 90
2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ทั้ ง หมดจานวน 5๘๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๙๙.๕๔ สูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนด ร้อยละ 80
3) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี หรือเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นไทยและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล จานวน
4๐๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๓ ซึ่งสูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนดไว้ ร้อยละ 90
มีร่องรอย หลักฐานประกอบ ดังนี้
1. รายงานการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ
2. สมุดรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน
3. สรุปผลการพัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัดการศึก ษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education
Program: IEP) หรือ แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Service Plan:
IFSP) ประจาปีการศึกษา 2562
4. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ สาหรับเด็กอายุแรกเกิด - 6 ปี
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ พุทธศักราช 2562
5. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2564
6. แผนปฏิบัติการประจาปี 2562
จุดเด่น
๑. มีการจัดทาแผนเปลี่ยนผ่าน (Individual Transition Plan : ITP) เพื่อพัฒนาระบบช่วงเชื่อมต่อ
และการส่งต่อผู้เรียนที่เป็น ระบบมีโครงการเปลี่ยนผ่านเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษสู่ระบบโรงเรียน
๒. มีการจัดทาแผนการให้บริการแบบบูรณาการเฉพาะบุคคล (Individualized Integrated Service
Plan: IISP) สาหรับผู้เรียนที่ได้รับการให้บริการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized
Education Program: IEP)
จุดควรพัฒนา
๑. ควรพัฒนาการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program:
IEP) และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Service Plan: IFSP) ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒. ควรให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลผู้พิการที่ยังขาดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการดูแล
ช่วยเหลือเด็กพิการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
วิธีดาเนินงาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2560-2564) โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ตัวแทนผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกัน
วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ระเบียบ กฎหมาย นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด สภาพบริบทของ
ชุมชนและของสถานศึกษา รวมทั้งผลการดาเนินงานที่ผ่านมา นามากาหนด วิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นเปูาหมายการจัด
การศึกษาที่กาหนดว่า “พัฒนาผูพ้ ิการ เปลี่ยนผ่านเป็นระบบ ครบทุกมาตรฐาน ร่วมงานเครือข่าย มากมาย
แหล่งเรียนรู้ ” โดยในปีการศึกษา 2562 ได้มีโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ดังนี้
วิสัยทัศน์
โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาผู้พิการ
-โครงการนักกีฬาอนุชลเปเชียลไทย
-โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการด้านศิลปะ
-โครงการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
-โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพพื้นฐานเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล
เปลี่ยนผ่านเป็นระบบ -โครงการพัฒนาระบบการเปลี่ย นผ่านเด็ กที่มีความต้องการพิเศษจากศูน ย์การศึก ษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษสู่ระบบโรงเรียน
ร่วมงานเครือข่าย
-โครงการประชุ ม อนุ ก รรมการส่ ง เสริม การจั ด การศึก ษาส าหรั บ คนพิ ก ารจั ง หวั ดศรี สะเกษ
ประจาปี 2562
-โครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มากมายแหล่งเรียนรู้ -โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี 2562
ได้กาหนดพันธกิจ ซึ่งเป็นภาระงานที่จะต้องปฏิบัติให้บรรลุวิสัยทัศน์ไ ว้ 5 ประการ คือ 1) พัฒนา
ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึงภายใต้การ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 2) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ด้วยกระบวนการเปลี่ยนผ่าน และ
การส่งต่ออย่างเป็นระบบ 3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง 4) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษเพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 5)พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อนวัตกรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การจัดทาวิจัยในชั้นเรียน และความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้กาหนดกลยุทธ์ ในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานสู่แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562 จานวน 5 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาบริหาร
จัดการองค์กร กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่
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สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ซึ่ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของ
สถานศึกษามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
วิสัยทัศน์
พัฒนาผู้พิการ เปลี่ยนผ่านเป็นระบบ ครบทุกมาตรฐาน ร่วมงานเครือข่าย มากมายแหล่งเรียนรู้
ภารกิจตามกฎหมาย
ประเด็นวิสัยทัศน์ย่อย
พันธกิจ
จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาใน พัฒนาผู้พิการ , มากมายแหล่ง พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการ
ลั ก ษณะศู น ย์ บ ริ ก ารช่ ว ยเหลื อ ระยะ เรียนรู้ , ครบทุกมาตรฐาน
ทางการศึ ก ษาอย่ า งเป็ น ระบบ ให้ ส ามารถ
แรกเริ่ม (Early Intervention : EI)
พึ่ ง พาตนเองได้ แ ละมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
และเตรี ยมความพร้อ มของคนพิการ
ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
อนุบาล โรงเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะ
ความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความ
พิการ หน่วยงาน
พัฒนา และฝึก อบรมผู้ดูแ ลคนพิ การ พั ฒ นาผู้ พิ ก าร,
ครบทุ ก พันธกิจที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
บุ ค ล า ก ร ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น ก า ร จั ด มาตรฐาน
ศึก ษาให้ มีค วามรู้ ความเข้ าใจกระบวนการ
การศึกษาสาหรับคนพิการ
จัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อนวัตกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
จั ด ระบบและส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การ พั ฒ นาผู้ พิ ก าร,
ครบทุ ก พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการ
จั ด ท าแผนการจั ด การศึ ก ษาเฉพาะ มาตรฐาน
ทางการศึ ก ษาอย่ า งเป็ น ระบบ ให้ ส ามารถ
บุค คล (IEP) สิ่ งอ านวยความสะดวก
พึ่ ง พาตนเองได้ แ ละมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด
ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา
บริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ
พันธกิจที่ 5 พัฒนาแหล่ง เรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ความต้องการจาเป็นพิเศษและผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง
จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อ สาหรับ เปลี่ยนผ่านเป็นระบบ , ครบทุก พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการ
คนพิการ (Transitional Services)
มาตรฐาน
ทางการศึ ก ษาอย่ า งเป็ น ระบบ ให้ ส ามารถ
พึ่ ง พาตนเองได้ แ ละมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา
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วิสัยทัศน์
พัฒนาผู้พิการ เปลี่ยนผ่านเป็นระบบ ครบทุกมาตรฐาน ร่วมงานเครือข่าย มากมายแหล่งเรียนรู้
ภารกิจตามกฎหมาย
ประเด็นวิสัยทัศน์ย่อย
พันธกิจ
บริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ
ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการ ร่ว มงานเครื อ ข่ า ย , ครบทุ ก พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการ
โ ด ย ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ ชุ ม ช น ด้ ว ย มาตรฐาน
ทางการศึ ก ษาอย่ า งเป็ น ระบบ ให้ ส ามารถ
กระบวนการทางการศึกษา
พึ่ ง พาตนเองได้ แ ละมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ 4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคี
เครื อ ข่ า ยในการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา
สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูล ร่ว มงานเครื อ ข่ า ย , ครบทุ ก พันธกิจที่ 4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคี
สารสนเทศด้านการศึก ษาสาหรับคน มาตรฐาน
เครื อ ข่ า ยในการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา
พิการ
สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
จั ด ระบบสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย น พั ฒ นาผู้ พิ ก าร , ร่ ว มงาน พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการ
ร่วมและประสานงานการจัดการศึกษา เครือข่าย , ครบทุกมาตรฐาน
ทางการศึ ก ษาอย่ า งเป็ น ระบบ ให้ ส ามารถ
สาหรับคนพิการในจังหวัด
พึ่ ง พาตนเองได้ แ ละมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ 4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคี
เครื อ ข่ า ยในการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา
สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
มีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน 4 กลุ่มงาน คือ 1) กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 2) กลุ่มบริหารงานทั่วไป 3) กลุ่มบริหารงานบุคคล และ 4) กลุ่มบริหารแผนงานและ
งบประมาณ โดยมีการบริหารงานด้วยกระบวนการ PDCA ซึ่งให้แต่ละกลุ่มงานนาระบบประกันคุณภาพภายใน
มาใช้ใ นการบริ หารจั ดการงานตามภาระงานของตนเองอย่า งเป็น ระบบ ประกอบด้ว ยการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน โดยทุกกลุ่มงานจะจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับงาน มีการดาเนินงานตามปฏิทินที่
แต่ละงานกาหนดไว้ มีการนิเทศกากับติดตามการดาเนินงานโดยคณะกรรมการ นอกจากนี้ทุกกลุ่มงานได้
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน จัดทาสารสนเทศกลุ่มงาน และมีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง
การบริหารงานแต่ละกลุ่มงานอย่างเป็นระบบ ผลการดาเนินงานส่งผลให้ปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัล ดังนี้
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1. รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการ
ประกันคุณภาพ ระดับ ดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี 2562
2. รางวัลหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการเบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รางวัลระดับ
ดีเลิศ ประเภทกลุ่ม XS จังหวัดศรีสะเกษ
3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอด
เยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ
มีการพัฒนางานวิชาการเพื่อให้ บุคลากรมีทิ ศทางในการจัดการศึกษาให้กับ เด็กที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภท โดยมีการจัดอบรม
พัฒนาบุคลากรในเรื่องการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ประเภทความพิการและการคัดกรองประเภท
ความพิการ เทคนิคการสอนเด็กที่มีความจาเป็นพิเศษ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคลที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถตามทักษะที่ระบุไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ ปรับปรุง
และจัด ทาหลั กสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่ วนร่ว มของครูทุก คน ส าหรับครูที่มาปฏิบัติ ง านใหม่ จะต้องมี
การศึกษาหลักสูตร ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ ทักษะต่างๆ ให้มีความรู้เพื่อที่จะสามารถนาไปสู่ การปฏิบัติ โดยครู
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individual Education Plan : IEP) และมีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนเช่น กิจกรรมเสริมทักษะ ได้แก่ กิจกรรมธาราบาบัด กิจกรรมทักษะกลไก
กิจกรรมส่ง เสริมจริยธรรมและส่งเสริมความเป็นไทย และมีการส่ง เสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจากแหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอก มีรูปแบบการให้บริการโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้เรียนที่มารับ
บริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ แบบไป-กลับ และกลุ่มผู้เรียนที่มารับบริการนอกศูนย์ ซึ่งนอกศูนย์แบ่งเป็น 2
รูปแบบคือ ให้บริการที่หน่วยบริการ ที่กระจายอยู่ในแต่ละอาเภอ รวม ๑๗ หน่วยบริการ และให้บริการที่บ้าน
ซึ่งกลุ่มผู้เรียนที่มารับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษและที่หน่วยบริการ ได้ให้บริการตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล(Individual Education Plan : IEP) และกลุ่มผู้เรียนที่รับบริการที่บ้าน เป็นกลุ่มที่มีความ
เจ็บปุวยและสภาพความพิการที่รุนแรง ไม่สามารถมารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ และหน่วยบริการต่างๆ
ได้ จึงจัดให้มีการบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างนักสหวิชาชีพ ( นักกายภาพบาบัด, นักกิจกรรมบาบัด )
และครูการศึกษาพิเศษ ออกให้บริ การที่บ้าน ตามแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individual
Family Services Plan : IFSP) ปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ คือ
1. การแข่งขันทักษะกลไกลและแอร์โรบิค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี 2562 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศเหรียญทอง 4 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน 2 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญ
ทองแดง รวมทั้งสิ้น 11 รางวัล
2. งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา
2562 ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง 36 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ
1 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน 6 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 5 รางวัล
รวมทั้งสิ้น 47 รางวัล
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มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการวิเคราะห์ ปรับปรุงและจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมของครูทุกคน ครูพัฒนางานด้านวิชาการในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น
การดาเนินงานหน่วยบริการ การให้บริการเด็กและผู้ปกครองที่บ้าน โดยมีการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา การ
อบรมให้ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ เทคนิคการสอน การให้คาปรึกษาทางการศึกษาแก่ผู้รับบริการ ตลอดจน
การเข้าร่วมอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ทั้งที่จัดอบรมภายในหน่วยงานและเข้ าร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอก
ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การนาครูและ
บุคลากรไปศึกษาดูงานสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสาหรับคนพิการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางานในศูนย์
การศึกษาพิเศษ นอกจากนี้มีการส่งเสริมสนับสนุนการมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ให้กับบุคลากร ด้วยการเข้า
ร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการและชุม ชนตามเทศกาล วันสาคัญ ต่างๆ เสริมสร้างขวัญ และกาลั ง ใจครู และ
บุคลากร ในโอกาสต่างๆ เพื่อให้บุคลากรเกิดความรัก ตระหนักในความสาคัญของอาชีพครู ประพฤติตนตาม
จารีตประเพณีที่ดีงามและปฏิบัติราชการด้วยความสานึกรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ของส่วนราชการและเด็ก
พิการเป็นสาคัญ ปีการศึกษา 2562 ครูได้รับรางวัล คุรุสดุดี ระดับภาค จานวน ๑ รางวัล และได้รับรางวัลครู
สอนยอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๙ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน ๙ รางวัล คือชนะเลิศเหรียญทอง ๕ รางวัล และเหรียญเงิน ๔ รางวัล
มีการปรับปรุง พัฒนาอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ภายใน
โดยการจัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ และมี ความปลอดภัยต่อผู้เรียน
ที่มารับบริการ มีสถานที่ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกให้กับผู้เรียนทั้งหมด ๙ แหล่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์
สัตว์น้า(Aquarium) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วัดพระธาตุเรืองรอง เกาะกลางน้า ห้างสรรพสินค้า
บิ๊กซี ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส กรมทหารพรานที่ 23 ค่ายสิงห์ดา จัดให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในทั้งหมด
12 แหล่ง ได้แก่ ห้องกระตุ้นการรับรู้ประสาทสัมผัส ห้องสมุด ร้านค้าสหกรณ์ สนามเด็กเล่น ห้องประกอบ
อาหาร ธาราบาบัด ลานธรรม ห้องศิลปะ ห้องดนตรี ห้อง E-Classroom ลานห้องกระตุ้นการรับรู้ประสาท
สัมผัส เป็นต้น โดยมีการเก็บสถิติการเข้าใช้งานทั้งหมด 1,320 คน จานวน 5,623 ครั้ง
จัด ให้มี ร ะบบรัก ษาความปลอดภัย ในสถานศึก ษา โดยการจั ด อบรมให้ ความรู้ และฝึก ซ้ อมจาก
สถานการณ์จริงกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ จัดปูายเตือนการใช้อุปกรณ์ไฟฟูาตามจุดต่างๆ จัดให้ครูและบุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
สาหรั บการจัด ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของศู นย์ การศึ กษาพิเ ศษประจ าจั ง หวั ดศรีส ะเกษได้
ดาเนินการดังนี้
1. จัดระบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยการนาเทคโนโลยีม าใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้ Application ในโทรศัพท์มือถือ เป็นสื่อในการจัดการ
เรียนการสอน เป็นต้น
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2. การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ ได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศการจัด
การศึกษาพิเศษ และการศึกษาสงเคราะห์ (SET) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ผ่านเว็บไซต์/เพจ Facebook จัดทาฐานข้อมูลนักเรียนและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการ
มอบหมายงานผ่าน Application line มีการใช้ Google form เพื่อติดต่อ สื่อสาร และรายงานผลการ
ให้บริการ มีเว็บไซต์สถานศึกษา http://www.sisaketspecial.go.th และมีเครือข่ายออนไลน์ Facebook
เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา
จากการขั บเคลื่อนการบริหารจัดการปีการศึกษา 2562 ผ่านแผนปฏิบัติการประจาปี การศึกษา
2562 สรุปดังต่อไปนี้
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ตาราง ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562
จานวนภาระ
งาน
ที่

กลุ่มงาน

เป้าหมาย
บรรลุ

ระยะเวลา
ไม่บรรลุ

ตามกาหนด

การใช้งบประมาณ

ไม่ตามกาหนด

ตามแผน

ไม่ตามแผน

งาน

โครง
การ

งาน

โครงการ

งาน

โครงการ

งาน

โครงการ

งาน

โครงการ

งาน

โครงการ

งาน โครงการ

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยว
ข้อง

1

บริหารงานวิชาการ

15

17

15

17

-

-

15

17

-

-

15

17

-

-

97.6

2

บริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ

9

-

9

-

-

-

9

-

-

-

9

-

-

-

98

3

บริหารงานบุคคล

10

2

10

2

-

-

10

2

-

-

2

-

-

-
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4

บริหารงานทั่วไป

13

4

13

4

-

-

13

4

-

-

13

4

-

-

97.68

รวมทั้งหมด

47

23

47

23

-

-

47

23

-

-

47

23

-

-

97.57

จากตาราง สรุปการผลการดาเนินงานฝุายบริหารงานวิชาการ จานวนภาระงาน 15 งาน 17 โครงการ บรรลุเปูาหมาย 15 งาน 17 โครงการ ใช้ระยะเวลาตาม
กาหนด 15 งาน 17 โครงการ การใช้งบประมาณตามแผน 15 งาน 17 โครงการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 97.6
ผลการดาเนินงานฝุายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ จานวนภาระงาน 9 งาน เปูาบรรลุเปูาหมาย 9 งาน ใช้ระยะเวลาตามกาหนด 9 งาน การใช้
งบประมาณตามแผน 9 งาน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 98
ผลการดาเนินงานฝุายบริหารงานบุคคล จานวนภาระงาน 10 งาน 2 โครงการ บรรลุเปูาหมาย 10 งาน 2 โครงการ ใช้ระยะเวลาตามกาหนด 10 งาน 2
โครงการ การใช้งบประมาณตามแผน 10 งาน 2 โครงการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 97
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ผลการดาเนินงานฝุายบริหารงานทั่วไป จานวนภาระงาน 13 งาน 4 โครงการ บรรลุเปูาหมาย 13 งาน 4 โครงการ ใช้ระยะเวลาตามกาหนด 13 งาน 4
โครงการ การใช้งบประมาณตามแผน 13 งาน 4 โครงการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 97.57
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สรุปผลการดาเนินงาน ระดับ ดีเลิศ คือ
มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ซึ่ง ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มี
ระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับ ดีเด่นจาก สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี 2562 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญ
ทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายอย่างต่อเนื่อง
มีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่มีคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามความต้องการของครูและสถานศึกษา
มีการจัดหรือปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการ
เรียนรู้
มีการจัดเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากแหล่งเรียนรู้ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ
มีการจัดหา พัฒนา และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ
ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง
1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2560 – 2564
2. แผนปฏิบัติการประจาปี 2562
3. แผนปฏิบัติการ 4 กลุ่มงาน
4. สารสนเทศศูนย์ฯ ปี 2562
5. สารสนเทศ 4 กลุ่มงาน
6. คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ฯ
7. คู่มือปฏิบัติงาน 4 กลุ่มงาน
8. ปฏิทินปฏิบัติงาน
9. รายงานประจาปี 2562
10. สรุปรายงานผลการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรม
11. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของครู
12. สมุดบันทึกการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้
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จุดเด่น
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ มีการปฏิบัติงานที่ร่วมมือกับหน่วยงาน ภายนอกหน่วยงาน
และองค์กรต่างๆในชุมชน มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง
จุดควรพัฒนา
1. ควรจัดระบบควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มีความชัดเจน มีระบบนิเทศภายในที่เป็นกระบวนการ
และสร้างความศรัทธาเชื่อถือ ในระบบนิเทศภายในให้มากยิ่งขึ้น
2. ควรมีมาตรการในการกระตุ้นและโน้มน้าวให้บุคลากร นาความรู้ที่ไ ด้จากการอบรม ประชุม สัมมนา
การศึกษาดูงาน ฯลฯ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และคุณภาพการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
วิธีดาเนินงาน
1. ครูจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวั ดศรีสะเกษได้พัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะการจัดทา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีจุดหมายมุ่งให้เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ และมี
ความพร้อมในการเรียนรู้
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจัง หวัดศรีสะเกษให้บริการเด็กพิการในช่วงอายุ
แรกเกิด - ๒๕ ปี โดยมีกลุ่มเปูาหมายที่ให้บริการ แบ่ง ออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้เรียนที่มารับบริการในศูนย์
การศึกษาพิเศษ แบบไป-กลับ และกลุ่มผู้เรียนที่มารับบริการนอกศูนย์ ซึ่งนอกศูนย์แบ่งเป็น2รูปแบบคือ ให้บริการ
ที่หน่วยบริการ และให้บริการที่บ้าน ซึ่งผู้เรียนที่มารับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ แบบไป-กลับ และที่หน่วย
บริ การ ให้ บริ ก ารตามแผนการจัด การศึ กษาเฉพาะบุ คคล จ านวน ๔๑๑ แผน และผู้ เรี ย นที่ ใ ห้บ ริ การที่บ้ า น
ให้บริการตามแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว จานวน ๑๘๖ แผน รวมทั้งสิ้น ๕๙๗ แผน
2. ครู จั ด การเรี ย นรู้ ผ่ า นกระบวนการคิ ด และปฏิ บั ติจ ริ ง สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ตได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมกับสภาพความพิการของแต่ละบุคคล
มีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามทักษะความจาเป็นของแต่ละบุคคลผ่านกระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการ สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์จริง เช่น การพาเด็กไปทัศนศึกษา การเข้าร่วม
กิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา การออกร้านขายของ การฝึกงานบริการที่ห้องฝึกอาชีพและ
สหกรณ์ร้ านค้า ของศู นย์ การศึ กษาพิ เศษประจาจัง หวั ดศรีส ะเกษ รวมไปถึง ส่ง เสริม ทัก ษะการด ารงชี วิต และ
ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน ในการใช้จ่ายเงิน เป็นต้น
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3. ครูใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีความ
ปลอดภัย
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ ส่งเสริมให้ครูมีการสร้าง ผลิตสื่อนวัตกรรม และพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษาอย่างหลากหลายและทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน สามารถนาไปใช้ควบคู่กับ
เครื่องมือที่จะเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน และมีการใช้แหล่งเรียนเรียนรู้ภายใน
และภายนอกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
3.1 ครูแต่ละบุคคลผลิตสื่อที่ตรงต่อความต้องการของผู้เรียนโดยสนับสนุนให้ครู ผลิตสื่อการสอนอย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 1 ชิ้น จานวน 84 ชิ้น พร้อมจัดทาคู่มือการผลิตสื่อ แยกเป็นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา
จานวน 61 รายการ ประเภท ออทิสติก จานวน 13 รายการ และประเภทบกพร่องทางร่างกาย หรือการ
เคลื่อนไหวหรือสุขภาพ จานวน 10 รายการ
3.2 จัดให้นักเรียนได้รับสื่อสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ การบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ให้กับผู้เรียนครบทุกคน จานวน 597 คน
3.3 จัดทา ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กพิการให้มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียนอย่างหลากหลาย ได้แก่ หน้าเสาธง ธาราบาบัด ลานธรรม ห้องดนตรี ห้องกระตุ้นประสาท
สัมผัส สหกรณ์ร้านค้า สนามเด็กเล่น ห้องศิลปะ ห้องฝึกอาชีพ ห้องสมุด E-Classroom ลานกระตุ้นประสาทสัมผัส
พร้อมทั้งบันทึกการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ทุกครั้ง
3.4 ครูใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกในการจัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กพิการให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน
อย่างหลากหลาย ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า (Aquarium) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วัดพระธาตุเรืองรอง
เกาะกลางน้า ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ห้างสรรพสินค้าซุ่นเฮง SSK Park อุทยานการ
เรียนรู้ศรีสะเกษ กรมทหารพรานที่ 23 ค่ายสิงห์ดา เป็นต้น
4. ครู จั ด ห้ อ งเรี ย นให้ เ อื้ อ ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ แ ละบริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย น โดยเน้ น ปฏิ สั ม พั น ธ์
เชิงบวก
ครูมีการปรับสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ห้ องกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้เหมาะสมเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ จัดสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมเพื่อให้บริการแก่เด็กพิการ ได้แก่ จัดทาทางลาดชัน จัดให้มีโต๊ะ
เก้าอี้ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ตามขนาดตัวของนักเรียน และความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนภายใน
ชั้นเรียน มีตู้เก็บสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน มีการจัดมุมการจัดการเรียนการสอนตามทักษะพื้นฐาน เช่น
มุมสาหรับเล่นอิสระ มีการจัดทาตารางกิจวัตรประจาวันติดไว้บริเวณหน้าชั้นเรียน จัดทาบอร์ดความรู้ตามหน่วยจัด
ประสบการณ์หรือหน่วยจัดการเรียนรู้ มีการจัดเตรียม walker สาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคลื่อนไหวหรือสุขภาพ มีการจัดเตรียมรถเข็นสาหรับเด็กพิการที่มีบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
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หรือสุขภาพ มีเบาะรองนั่งสาหรับการทากิจกรรม มีการติดตั้งราวฝึกเดิน จัดเตรียมเบาะกายภาพบาบัดเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการใช้งานที่เหมาะสมตามความต้องการจาเป็นพิเศษสาหรับผู้เรียน
ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สร้างบรรยากาศที่เสริมความสุขภายในห้องเรียน
ให้ ครู รัก เด็ก เด็ก รั กครู และรัก ที่จ ะเรี ยนรู้ร่ ว มกั นอย่ างมีค วามสุข ผ่า นกิจ กร รมวงกลม กิจ กรรมคุ ณธรรมจริยธรรม กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น วัด ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ อุทยานการเรียนรู้ SSK PARK
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และส่งเสริมทักษะทางสัง คม กิจกรรมฝึกอาชีพ
เช่น กิจกรรมการทาขนมเค้กหน้านิ่ม การฝึกขายสินค้าที่สหกรณ์ร้านค้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะ
เกษ เป็นต้น
5. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการที่หลากหลายและนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
มีก ารประเมิ น ผู้เ รี ย นจากสภาพจริ ง โดยครู มี การออกประเมิน ความสามารถพื้ น ฐานของผู้ เรี ย นเ ป็ น
รายบุคคล โดยใช้แบบเก็บข้อมูลพื้นฐานผู้เรียนเพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน แบบสังเกต
พฤติกรรม แบบคัดกรอง และแบบประเมินความสามารถพื้นฐาน ก่อนการพัฒนา เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวางแผนการ
จัดทาแผนการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคล
ครูมีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัด ประเมินผลที่เหมาะสมกับผู้เรียนอย่างหลากหลาย เช่น มีแบบประเมิน
พัฒนาการ แบบประเมินพฤติกรรม แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง แบบทดสอบที่เหมาะสม
กับประเภทความพิการและความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน นาผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพ
6. ครูมีการจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ กาหนดให้ครูมีการจัดทาวิจัยอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1
เรื่อง เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
ปีการศึ กษา 2562 มี งานวิจั ย 48 เรื่อ ง จานวน 3 ประเภท ซึ่ง เป็น งานวิจั ยประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญามากที่สุด ส่วนรองลงมา คือ งานวิจัยประเภทบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ และ
งานวิจัยประเภทออทิสติก
7. ครูมีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ครู มีก ารประชุ มเพื่อ วางแผนและจัด ทาแผนจัด การศึ กษาเฉพาะบุ ค คลระหว่า งครู ผู้ป กครองและผู้ ที่
เกี่ยวข้องโดยมีการให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง พร้อมทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้ไ ด้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและต่อเนื่อง
มีการให้ข้อมูลการพัฒนาระหว่างเรียนกับผู้ปกครองด้วยวิธีที่หลากหลายเช่น ทาง Application line สมุด
รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนและโทรศัพท์ เพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทั้งในศูนย์
การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยบริการและที่บ้าน
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มีการนาผลการให้ข้อมูลระหว่างครูและผู้ปกครองมาใช้ในการทบทวนปรับปรุง แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
8. ครูมีการพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้การให้มีคุณภาพ
ครูมี การพัฒ นาตนเองโดยการเข้ าร่ว มอบรม ประชุ ม/สั มมนา มีก ารศึ กษาค้ น คว้า /ศึ กษาดู ง าน สรุ ป
รายงานผลการเข้ า ร่ ว มอบรม/ประชุ ม สั ม มนา มี ก ารเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการเข้ า ร่ ว มอบรม /
ประชุ มสั ม มนา และแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ห รือ ขยายผลสู่ เพื่ อ นร่ วมงาน พร้อ มทั้ ง จัด ทาแผนพัฒ นาตนเอง ซึ่ ง ปี
การศึกษา 2562 การพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมอบรม ประชุม/สัมมนา มีการศึกษาค้นคว้า/ ศึกษาดูงาน รวม
236 ครั้ง โดยครูมีการเข้าร่วมอบรม เฉลี่ย 4 ครั้ง ประชุม/สัมมนา เฉลี่ย 1 ครั้ง และการศึกษาค้นคว้า/ศึกษาดู
งาน เฉลี่ย 1 ครั้ง
9. ครูเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อนาผลไปพัฒนาผู้เรียน
มีการแบ่งกลุ่ม ระดมปัญหาที่ครูแต่ละคนค้นพบเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา ออกแบบกิจกรรม
การแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนเสนอแนะ นาสู่การปฏิบัติ/สังเกตการณ์สอน และสะท้อนผลเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
ที่พบในห้องเรียน โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจัง หวัดศรีสะเกษมีการแบ่งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพ
(PLC) เป็นทั้งหมด 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแก้วกัลยา 1 กลุ่มแก้ วกัลยา 2 กลุ่มสวนสมเด็จ กลุ่มวัดสระกาแพงใหญ่
กลุ่มช่องสะงา และกลุ่มทะเลหมอก ซึ่งมีชั่วโมงการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เฉลี่ยคนละ 70
ชั่วโมง

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลการดาเนินงาน
จากการตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการปฏิบัติงานสอน และนิเทศการจัดการเรียนการสอนครู จานวน 41
คน โดยคณะกรรมการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษได้แต่งตั้งขึ้น สรุปผลดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับคุณภาพ
ครูจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการ
๔.๑๗
83.41
ดีเลิศ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนความคิด และปฏิบัติจริง สามารถนาไป
๔.๐๒
80.49
ดีเลิศ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความพิการของแต่ละบุคคล
ครูใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกที่
๔.๑๐
81.95
ดีเลิศ
เอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย
ครูจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการชั้นเรียน
๔.๐๕
80.98
ดีเลิศ
โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการที่
๔.๒๒
84.39
ดีเลิศ
หลากหลายและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ครูมีการจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอน
๔.๒๐
83.90
ดีเลิศ
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7. ครูมีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
8. ครูมีการพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้การให้มีคุณภาพ
9. ครูเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อนาผลไปพัฒนาผู้เรียน
สรุปภาพรวม

85
84
83
82
81
80
79
78

84.39
83.41

๔.๐๒
๔.๐๕

80.49
80.98

ดีเลิศ
ดีเลิศ

๔.๐๒
4.09

80.49
81.90

ดีเลิศ
ดีเลิศ

83.9

81.95
80.49

80.98

80.49

80.98

80.49

แผนภูมิแสดงผลข้อมูลหลักฐานการปฏิบัติงานสอน และนิเทศการจัดการเรียนการสอนครู จานวน 41 คน
สรุปผลการดาเนินงาน ระดับ ดีเลิศ คือ
ครูมีการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนความคิด และปฏิบัติจริง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพความพิการของแต่ละบุคคล
ครูใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย
ครูจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการที่หลากหลายและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
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ครูมีการจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอน
ครูมีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ครูมีการพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้การให้มีคุณภาพ
ครูเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อนาผลไปพัฒนาผู้เรียน
ร่องรอยหลักฐาน
1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
ศรีสะเกษ พ.ศ.2562
2. รายงานผลการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
3. รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (SAR)
4. รายงานการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
5. รายงานการสรุปการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้
6. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562 งานการวัดและประเมินผลนักเรียน
จุดเด่น
-ไม่มีจุดที่ควรพัฒนา
1. มีบุคลากรที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และครูอัตราจ้างที่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายจึงขาดความต่อเนื่องของงาน
2. ควรมีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 4
แนวทางการพัฒนา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีระดับที่สูงขึ้น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทาแนวทางการพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้
มาตรฐานที่
แนวทางการพัฒนา
มาตรฐานที่ 1
1. พั ฒ นาการจั ด ท าแผนการจั ด การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล (Individualized
คุณภาพผู้เรียน
Education Program: IEP) และแผนการให้บริ การช่วยเหลือเฉพาะครอบครั ว
(Individualized Family Service Plan: IFSP) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้ปกครองและผู้ดูแลผู้พิการให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 2
การบริหารจัดการ

1. พัฒนากระบวนการนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร
ด้วยวิธีการที่หลากหลายยิ่งขึ้น
2. มีมาตรการในการกระตุ้นและโน้มน้าวให้บุคลากร นาความรู้ที่ได้จากการอบรม
ประชุ ม สั มมนา การศึ กษาดูง าน ฯลฯ มาใช้ในการพัฒนาคุณ ภาพนักเรียน และ
คุณภาพการปฏิบัติ ง านให้มากยิ่ง ขึ้น เช่ นกิจกรรมสร้างขวัญ และกาลั ง ใจ โหวต
บุคลากรดีเด่นในดวงใจ เป็นต้น

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจั ด การเรี ย น
การสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น
สาคัญ

1. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึงและตรงกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่าง
ต่อเนื่อง
2. มีการนิเทศ กากับ ติดตาม การปฏิบัติงานต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 5
การรับรองผลการประเมินคุณภาพภายใน
1. การรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในโดยผู้อานวยการสถานศึกษา
 รับรอง
 ไม่รับรอง
ลงชื่อ………………………………………….
(นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
วันที่.........................................................
2. การรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
 รับรอง
 ไม่รับรอง
ลงชื่อ………………………………………..
(นางสุรางค์ วิสุทธิสระ)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่................................................................
3. การรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในโดยประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
 รับรอง
 ไม่รับรอง
ลงชื่อ…………………………………………
(นายธนภัทร ส่งเสริม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
วันที่.................................................................
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ส่วนที่ 6
ภาคผนวก

1. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
2. คาสั่งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลหลักฐานการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
3. หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพภายใน
4. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานประจาปีการศึกษา 2562
5. เกียรติบัตร รางวัล
5.1 รางวัลของสถานศึกษา
5.2 รางวัลของผู้บริหาร
5.3 รางวัลของครูหรือบุคลากร
5.4 รางวัลของนักเรียน

ภาคผนวก
1.ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ภาคผนวก
2.คาสั่งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลหลักฐานการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา

ภาคผนวก
3. หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพภายใน

ภาคผนวก
๔. คาสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทารายงาน
ประจาปีการศึกษา 2562

ภาคผนวก
5. เกียรติบัตร รางวัล
5.1 รางวัลของสถานศึกษา

๕.๑ รางวัลของสถานศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทองด้านสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ จากการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น
ที่ ป ระสบความส าเร็ จ และเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ (OBEC AWARDS) ครั้ ง ที่ ๙ ประจ าปี ๒๕๖๒ ระดั บ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพระดับ ดีเด่น จากสานักกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจาปี ๒๕๖๒

ภาคผนวก
5. เกียรติบัตร รางวัล
5.2 รางวัลของผู้บริหาร

๕.๒ รางวัลของผู้บริหาร

ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง ด้านผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ
จากการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสาเร็จและเป็นที่ประจักษ์ (OBEC AWARDS) ครั้งที่
๙ ประจาปี ๒๕๖๒ ระดับ ภาตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคผนวก
5. เกียรติบัตร รางวัล
5.3 รางวัลของครูหรือบุคลากร

๕.๓ รางวัลของครูหรือบุคลากร

ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ด้านครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ) ด้านบริหารจัดการและด้านวิชาการ จาก
การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสาเร็จและเป็นที่ประจักษ์ (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๙
ประจาปี ๒๕๖๒ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ด้านครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียน
การศึ ก ษาพิ เ ศษ (บกพร่ อ งทางสติ ปัญ ญาและร่ า งกายหรื อ การเคลื่ อ นไหวหรื อ สุข ภาพ) ด้ า นนวั ตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จากการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสาเร็จและเป็นที่
ประจักษ์ (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๙ ประจาปี ๒๕๖๒ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ด้านครูผู้สอนยอด
เยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จาก
การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสาเร็จและเป็นที่ประจักษ์ (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๙
ประจาปี ๒๕๖๒ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ ครูสดุดี ” ในฐานะเป็นผู้
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด จากคุรุสภา เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

ภาคผนวก
5. เกียรติบัตร รางวัล
5.4 รางวัลของนักเรียน

๕.๔ รางวัลของนักเรียน

นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันปั้น
ดินน้ามัน ตามที่กาหนด บกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้นอายุ ๑๓ - ๑๘ ปี จากงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ

