
๑ 

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ   ตั้งอยู่ อาคารส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะ
เกษ(เดิม)  ถนนวันลูกเสือ  ต าบลหนองครก  อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐   สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษโทรศัพท์๐๔๕-๖๑๗๔๐๑  โทรสาร ๐๔๕-๖๑๗๔๐๑ E-mail : sskspecial@hotmail.com   
website : www.Sisaketspecial.go.th  เนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๖๑ ตารางวา   เขตพ้ืนที่ให้บริการ ประกอบไป
ด้วยอ าเภอ ๒๒ อ าเภอ ในจังหวัดศรีสะเกษ  มีเนื้อท่ีประมาณ ๘,๘๔๐ ตารางกิโลเมตร          

ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๓   ก รมส ามัญ ศึ กษ า  โด ยกอ งก ารศึ กษ า เพ่ื อคน พิ ก ารก รมส ามัญ ศึ กษ า  

กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดขึ้น  โดยให้โรงเรียนการศึกษา
พิเศษเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  โดยความรับผิดชอบคือ
โรงเรียนศึกษาพิเศษสุรินทร์ ผู้อ านวยการนริศร  นุชถาวร  ได้มอบหมายให้นายวีรวัฒน์  มุ่งสุข  ต าแหน่งผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ  โรงเรียนศึกษาพิเศษสุรินทร์มาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดศรีสะ
เกษ  และได้มาประสานขอใช้สถานที่ของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  ซึ่งสมัยนั้นนายวรรณกิจ  อินทรประพงศ์  
เป็นผู้อ านวยการ  ได้อนุญาตให้ใช้ส่วนหนึ่งของห้องฝ่ายปกครอง  เป็นส านักงานชั่วคราวของ  ศูนย์การศึกษา
พิเศษ  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  ได้เริ่มด าเนินงานที่ส านักงานชั่วคราวที่โรงเรียนไกร
ภักดีวิทยาคม  ตั้งแต่วันที่  ๕  ตุลาคม ๒๕๔๓ เป็นต้นมา  โดยได้รับการสนับสนุนบุคลากร  วัสดุ  ครุภัณฑ์  
และงบประมาณจากกรมสามัญโดยผ่านโรงเรียนศึกษาพิเศษสุรินทร์  ได้เริ่มด าเนินการค้นหาเด็กพิการ  เพื่อให้
มารับการบริการ  และจัดเก็บข้อมูลเด็กพิการของจังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อด าเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว  พบว่า
ส านักงานชั่วคราวในโรงเรียนไกรภักดีไม่สะดวกส าหรับผู้พิการที่มารับบริการ  จึงได้มีการประสานกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่มีอาคารว่าง   จึงพบว่าอาคารส านักงานลูกเสือชาวบ้านว่างซึ่งอยู่ภายในส านักงาน
ศึกษาธิการ  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นส านักงานเพ่ือด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของศูนย์ฯ   สถานที่แห่งนี้
ตั้งอยู่กลางใจเมือง  มีรั้วรอบขอบชิด  เอ้ือต่อการให้บริการ  และสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รวดเร็ว  ท่านศึกษาธิการคือนายธวัชชัย  พินปุระ  อนุญาตให้ใช้เป็นที่ท าการได้และต่อมานายวี
ระวัฒน์  มุ่งสุข มีปัญหาเรื่องสุขภาพ  จึงขอกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนศึกษาพิเศษสุรินทร์ตามเดิม    
จากนั้นกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งสิบเอกสมหวัง   พิลาทอง  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ า
จังหวัดศรีสะเกษ  จนถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๔  กรมสามัญได้มีค าสั่งให้นางวัชรี  ดอนหมื่นศรี อาจารย์  ๑  
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล  จังหวัดอุบลราชธานี  มาปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัด

http://www.ssk327.net/


๒ 

 

ศรีสะเกษ  แทนเนื่องจากสิบเอกสมหวัง   พิลาทอง   สอบขึ้นรองผู้อ านวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดสุ
ราษฎร์ธานี  ซึ่งขณะนั้นผู้อ านวยการวิศิษฐ์วิทยวรการ รักษาการ  จึงได้ พิจารณาส านักงานศูนย์ฯแห่งใหม่ใน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๒๙  จังหวัดศรีสะเกษ    นางวัชรี  ดอนหมื่นศรี  เล็งเห็นว่าสถานที่ที่ก าลัง
ปรับปรุงอยู่ห่างไกลตัวเมืองไม่มีรถโดยสารผ่าน  ไม่สะดวกแก่ผู้พิการที่มารับบริการ  จึงมีความประสงค์ที่จะอยู่
ที่เดิมและได้จัดหางบประมาณจากชมรมผู้ปกครองมาปรับปรุงอาคารเพ่ือให้เอ้ือต่อการให้บริการอย่างดีและมี
คุณภาพ   
 ต่อมาวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ได้มีการประกาศปฏิรูปการศึกษา  นางวัชรี พิทักษ์โคธากุล  หัวหน้า
ศูนย์ ๑  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  ได้มีการประสานขอใช้อาคารสามัญเดิมเป็นส านักงาน
และได้ย้ายเข้าในวันที่ ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๔๖  โดยได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารสามัญศึกษาเป็นการถาวร  ลง
นามโดยท่านไพฑูรย์  เสียงก้อง รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา  จนถึงปัจจุบัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

 
แผนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 

 
 
 

 

 

 



๔ 

 

๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  
   ชื่อ – สกุล นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล   โทรศัพท์ ๐๖-๑๙๕๘-๙๘๘๙   e-mail : 
vp9991@hotmail.com วุฒกิารศึกษาสูงสุด ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษาพิเศษ ด ารง
ต าแหน่งที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน เป็น
เวลา ๑๓ ปี ๒ เดือน 
  ๒) รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
   ชื่อ – สกุล นายสรุศักดิ์ วิเวกวินย์   โทรศัพท์ ๐๘-๑๒๖๕๐๙๔๖   e-mail : surasuk
๑๒๕๘@hotmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา การบริหารการศึกษา ด ารง
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙  
จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๐ ปี ๑ เดือน 
 

๓.   ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) 
 ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ทั้งสิ้น ๑๘,๐๙๖ คน 
หมายเหตุ  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  หมายถึง  นักเรียนพิการอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงระดับอุดมศึกษาที่อยู่

ในพ้ืนที่จังหวัด 
 ๒) ข้อมูลนักเรียนที่รับบริการ (จ าแนกตามประเภท /เพศ /อายุ)  

ที ่ ประเภทความพิการ 

จ านวนผู้พิการ 
อายุ  ๐ – ๕ ปี 

จ านวนผู้พิการ  
อายุ ๖ - ๑๙  

ปีขึ้นไป 

รวม 
(คน) 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
๑ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ๑ ๑ ๕ ๒ ๙ 

๒ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ 

๓ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ๒๖ ๒๕ ๒๘ ๑๘ ๙๗ 

๔ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ๓๑ ๑๙ ๒๘ ๓๒ ๑๑๐ 

๕ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ - ๑ - ๑ ๒ 

๖ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา - - ๒ ๒ ๔ 

๗ บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ - - - - - 

๘ บุคคลออทิสติก ๕ ๒ ๑๒ ๙ ๒๘ 

๙ พิการซ้อน ๑๖ ๘ ๒๙ ๒๖ ๗๙ 

รวม ๘๐ ๕๗ ๑๐๕ ๙๑ ๓๓๓ 

mailto:vp9991@hotmail.com
mailto:surasuk๑๒๕๘@hotmail.com
mailto:surasuk๑๒๕๘@hotmail.com


๕ 

 

หมายเหตุ  นักเรียนจ าแนกตามประเภทความพิการ  หมายถึง  นักเรียนพิการที่รับบริการในศูนย์การศึกษา
พิเศษและรับบริการที่บ้าน  

 ข้อมูลนักเรียนที่รับบริการ  (จ าแนกตามเขตการบริการ) 
ข้อมูลนักเรียนที่รับบริการ  (จ าแนกตามเขตการบริการ) 

ที ่ ระดับการศึกษา 
จ านวน/คน 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๑ ในเขตจังหวัด ๒๗๗ ๓๓๐ 
๒ นอกเขตจังหวัด ๓ ๓ 

รวม ๒๘๐ ๓๓๓ 
  

๓)  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ 

ที ่ กลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ 
จ านวน/คน รวม/

คน ชาย หญิง 
๑ นักเรียนพิการรับบริการในศูนย์ ๔๙ ๓๑ ๘๐ 
๒ นักเรียนพิการรับบริการที่บ้าน ๑๒๕ ๑๒๘ ๒๕๓ 

๓ นักเรียนพิการที่รับบริการที่โรงเรียนเรียนร่วม ๗ ๘ ๑๕ 
๔ นักเรียนรับบริการที่ห้องเรียนเจ็บป่วยเรื้อรัง ๖๗ ๓๔ ๑๐๑ 

รวม ๒๔๘ ๒๐๑ ๔๔๙ 
หมายเหตุ  นักเรียนพิการที่รับบริการที่โรงเรียนเรียนร่วมหมายถึง  นักเรียนที่เป็นผลผลิตของครูที่เป็นครูของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

  ๔)  จ านวนนักเรียนที่ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาตามระบบคูปองการศึกษา 

ที ่ สังกัด จ านวนคน จ านวน(บาท) 
๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔,๒๖๐ ๘,๕๒๐,๐๐๐ 
๒ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๑๙๓ ๓๘๖,๐๐๐ 

หมายเหตุ  นักเรียนที่ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตาม
ระบบคูปองการศึกษา  หมายถึง  นักเรียนพิการทุกคนในเขตพ้ืนที่บริการที่ได้รับเงินตามระบบคูปองการศึกษา 
 
  ๕)  จ านวนนักเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษส่งต่อ  ๑๕  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
  ๖)  อัตราส่วนครู  : นักเรียน ๑ : ๑๒ 
  ๗) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และนันทนาการ ๓๓๓  คน  คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 



๖ 

 

 
 



๖ 

 

๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 
๔.๑  ข้าราชการคร ู

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 

 
 

อายุ 

 
ประสบการณ์
ในการสอน

(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

ว/ด/ป  
ปฏิบัติราชการ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนเด็กพิการ

กลุ่มเป้า 
หมายสาธารณะ 

๑ นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล ๕๑ ๒๕ ผอ./คศ.๓ ๐๗ ต.ค. ๒๕๓๔ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ๗ 
๒ นางราชมาลี  ต้อนรับ ๔๐ ๑๑ ครู/คศ.๒ ๐๑ พ.ย ๒๕๔๘ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ๑๐ 
๓ นางสาวปาจรีย์  นนทวงษ์ ๓๕ ๗ ครู/คศ.๒ ๐๑ เม.ย ๒๕๕๒ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ๘ 
๔ นางสาวสายสมร  ศิริญาณ ๓๑ ๗ ครู/คศ.๒ ๑๕ พ.ค.๒๕๕๒ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ๘ 
๕ นางสาวอารีย์  หงษ์ค า ๓๓ ๕ ครู/คศ.๑ ๒๐ ก.ค.๒๕๕๔ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ๘ 
๖ นายวัชรินทร์  ผมพันธ์ ๓๘ ๗ ครู/คศ.๒ ๒๗ ก.ค ๒๕๕๒ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ๗ 
๗ นางสาวประภัสสร  ศุภสุข ๒๘ ๔ ครู/คศ.๑ ๒๖ พ.ย.๒๕๕๕ กศ.บ. การศึกษาพิเศษ ๑๕ 
๘ นายสายชล  ผาดวงด ี ๔๓ ๓ ครู/คศ.๑ ๑๗ เม.ย ๒๕๕๖ บธ.บ. การบัญชี ๑๕ 
๙ นางสาวจันจิรา  สีลับส ี ๒๗ ๒ ครู/คศ.๑ ๒๙ ม.ค.๒๕๕๗ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ๙ 

๑๐ นายภารพ  ไตรวงค์ย้อย ๔๒ ๒ ครูผู้ช่วย ๐๙ มิ.ย ๒๕๕๗ ค.บ. อุตสาหกรรม ๒๑ 
๑๑ นายกัมปนาท  ปิยะวงศ์ ๓๔ ๒ ครูผู้ช่วย ๐๑ ก.ค ๒๕๕๗ ศบ. สุขศึกษา ๑๗ 
๑๒ นางสาวทัศนีย์  ปันต๊ะ ๓๘ ๒ ครูผู้ช่วย ๐๑ ก.ค ๒๕๕๗ บธ.บ. การตลาด ๑๘ 
๑๓ นางสาวหนึ่งฤทัย  จ้อยสว่าง ๓๐ ๒ ครูผู้ช่วย ๐๑ ก.ค ๒๕๕๗ กศ.บ. การศึกษาพิเศษ ๘ 

  
 



๗ 

 

 
ที ่

 
ชื่อ – ชื่อสกุล 

 
 

อายุ 

 
ประสบการณ์
ในการสอน 

 

 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

 
ว/ด/ป 

ปฏิบัติราชการ 

 
วุฒิ 

 
วิชาเอก 

 
สอนเด็กพิการ

กลุ่มเป้า 
หมายสาธารณะ 

๑๔ นางสาวภรณ์ทิพย์  ชอบเสียง ๒๘ ๒ ครูผู้ช่วย ๐๑ ก.ค ๒๕๕๗ ค.บ. การศึกษาพิเศษ ๒๑ 
๑๕ นางสาวสุภาวดี  อุดมศักดิ์ศรี ๒๘ ๑ ครูผู้ช่วย ๐๓ พ.ย ๒๕๕๗ ค.บ. คอมพิวเตอร์ ๑๕ 
๑๖ นายเฉลิมพงษ์  หล้าเพชรงาม ๓๓ ๑ ครูผู้ช่วย ๐๓ พ.ย ๒๕๕๗ ค.บ. อุตสาหกรรม ๑๙ 
๑๗ นางสาวชุลีพร  วงศ์อนุ ๒๗ ๑ ครูผู้ช่วย ๐๕ ม.ค ๒๕๕๘ ค.บ. คณิตศาสตร์ ๑๖ 



๘ 

 

๔.๒ พนักงานราชการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์การ

สอน (ปี) 
วุฒิ วิชา เอก 

สอนเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมายสาธารณะ 

จ้างด้วยเงิน 

๑ นางวรารักษ์  เสาเวียง ๔๐ ๙ ปี ค.บ. การศึกษาพิเศษ ๑๖ งบประมาณ 
๒ ว่าที่ร.ต.หญิงอรพิน ปิ่นหอม ๒๙ ๖ ปี บธ.บ. การบัญชี ๘ งบประมาณ 
๓ นายสุนันชมภู ๓๐ ๕ ปี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ๑๖ งบประมาณ 
๔ นางสาวสุธิดา  ชัยชาญ ๓๒  ๓ ปี บธ.บ. การจัดการทั่วไป ๗ งบประมาณ 
๕ นางสาวเสาวลักษณ์  ดีสา ๓๐ ๗ ปี วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๒๒ งบประมาณ 
๖ นางสาวประนอม ไพรวรรณ ๔๐ ๓ ปี วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา ๑๔ งบประมาณ 
๗ นางสาวนิตยา  เบาะแฉะ ๓๐ ๒ ปี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ๘ งบประมาณ 
๘ นางสาวพัทราพรรณ  แสนค าปา ๒๘ ๑ ปี ศ.บ. หูหนวกศึกษา ๘ งบประมาณ 
๙ นางสาวภานุมาศ  ประมวล ๒๖ ๑ ปี บธ.บ การบัญชี ๕ งบประมาณ 

๑๐ นายเอกราช  ต้อนรับ ๔๑ ๑ ปี ค.บ. ศิลปศึกษา ๘ งบประมาณ 
๑๑ นายนิติพัฒน์  พิพัฒน์ภัทรกุล ๒๕ ๑ ปี วท.บ. สาธารณสุขชุมชน ๕ งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

๔.๓  ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์การ

สอน (ปี) 
วุฒิ วิชา เอก 

สอนเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย

สาธารณะ 
จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวสะใบทิพย์  ขาววิเศษ ๓๓ ๕ ปี บธ.บ. บริหารธุรกิจ ๔ งบประมาณ 
๒ นางสาวคณิตา  เป็งทอง ๓๐ ๓ ปี บธ.บ. การบัญชี ๔ งบประมาณ 
๓ นางสาววิรัชนี ศรีชมภ ู ๒๖ ๑ ปี ค.บ. การศึกษาพิเศษ ๔ งบประมาณ 
๔ นางสาวชนิดา  อันนอก ๒๗ ๒ ปี บธ.บ. การบัญชี - งบประมาณ 

 
 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ............๑๐.......... คน คิดเป็นร้อยละ ....๔๗.๖๒........  
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด .........๒๑.......... คน คิดเป็นร้อยละ .....๑๐๐.......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

๔.๔  ลูกจ้างประจ า 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์การ

ท างาน (ปี) 
วุฒิ วิชา เอก 

ดูแลเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย

สาธารณะ 

จ้างด้วยเงิน 

- - - - - - -  

 

๔.๕  พี่เลี้ยงเด็กพิการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์การ

ท างาน (ปี) 
วุฒิ วิชาเอก 

ดูแลเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย

สาธารณะ 
จ้างด้วยเงิน 

๑ น.ส. ปรียาพร  ทองพันชั่ง ๓๓ ปี ๒ ปี ป.ตรี การตลาด ๑ งบประมาณ 
๓ นางบุญเกิด  แก้ววิชัย ๔๐ ปี ๒ ปี ม.๖ - ๑ งบประมาณ 
๔ น.ส. กมลทิพย์  สิงห์คะเณย์ ๓๘ ปี ๑ ปี วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา ๑ งบประมาณ 
๕ นางพริ้มพักตร์  ทัพวิโรจน์   ๓๕ ปี ๒ ปี ศศ.บ. การปกครอง (ท้องถิ่น) ๑ งบประมาณ 
๖ นางวิลาวัลย์ แก้วธาน ี  ๓ ปี     
๗ น.ส. เบญวรรณ  พละศักดิ์  ๓๖ ปี ๒ ปี ม.๖ - ๑ งบประมาณ 
๘ น.ส. อรนุช  พิลากรณ์ ๒๕ ปี ๒ ปี ศศบ. การพัฒนาชุมชน ๒ งบประมาณ 
๙ นายกานต์ชนก  วสุนันต์ ๒๘ ปี ๒ ปี ม.๖ - ๑ งบประมาณ 

๑๐ นางอรุณศรี  สัมฤทธิ์ ๓๗ ปี ๒ ปี ม.๖ - ๑ งบประมาณ 
๑๑ น.ส. พัชราพรรณ  ไพรอนันต์ ๒๘ ปี ๒ ปี ม.๖ - ๑ งบประมาณ 
๑๒ น.ส. ขนิษฐา  พิมพ์ศร  ๒๗ ปี ๑ ปี ม.๖ - ๑ งบประมาณ 



๑๑ 

 

ที ่
 

ชื่อ – ชื่อสกุล 

 

อายุ 
ประสบการณ์การ

ท างาน (ปี) 
วุฒิ  

วิชาเอก 
ดูแลเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย

สาธารณะ 
จ้างด้วยเงิน 

๑๓ นายกิตติศักดิ์ ซื่อสัตย์ ๔๓ ปี ๑ ปี ป.ตรี คอมฯธุรกิจ ๑ งบประมาณ 
๑๔ นายชาตรี  เคนทองที ๒๙ ปี ๒ ปี ป.ตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ๑ งบประมาณ 

๑๕ นายสุบรรณ์  ส าเภา ๒๗ ปี ๒ ปี ปวส. คอมฯธุรกิจ ๑ งบประมาณ 
๑๖ นางทองพูน ศรีค า ๕๔ ปี ๔ ปี  ป.๔ - ๑ งบประมาณ 
๑๗ นายศักดิ์ชาญ บัวค าศรี ๒๙ ปี ๑ ปี ป.ตรี คอมพิวเตอร์ ๑ งบประมาณ 
๑๘ นางจุฬาลักษณ์ หันพรมมา ๒๒ ปี ๒ ปี ม.๖ - ๑ งบประมาณ 
๑๙ นางเพ็ญศรี นัยพัฒน์ ๔๓ ปี ๒ ปี  บธ.บ. การจัดการทั่วไป ๑ งบประมาณ 
๒๐ น.ส.ศันสนีย์ ภูมิล าเนา ๓๐ ปี ๒ ปี  ปวส.  การจัดการ ๑ ปี งบประมาณ 
๒๑ นางรัศมี ศิริบูรณ์ ๓๔ ปี  ๒ ปี  ม.๖ - ๑ ปี งบประมาณ 
๒๒ นางสาวอัจฉริยา  ภูมิล าเนา ๓๙ ปี ๒ ปี ปวส. คหกรรม ๔ งบประมาณ 
๒๓ นายอิสรภาพ  พรหมเสนา ๒๗ ปี ๒ ปี ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ ๔ งบประมาณ 
๒๔ น.ส. ลภัสรดา แสงอุไรธนา ๓๐ ปี ๒ ปี บธ.บ. คอมฯธุรกิจ ๑ งบประมาณ 
๒๕ นางจิราภรณ์  แก้วพิลา ๔๐ ปี ๒ ปี ม.๖ - ๑ งบประมาณ 
๒๖ น.ส. วรรณิภา  สุพลวงค์ ๓๒ ปี ๒ ปี ปวช. พานิชยกรรม ๒ งบประมาณ 
๒๗ นางวิลัยวรรณ  นัยเนตร ๔๖ ปี ๒ ปี ม.๖ - ๑ งบประมาณ 
๒๘ น.ส. วิไล  ทองเบ้า ๒๙ ปี ๑ ปี ม.๖ - ๑ งบประมาณ 
๒๙ น.ส. ภาวณี  พวงพลอย ๒๕ ปี ๑ ปี บธ.บ. การจัดการทั่วไป ๒ งบประมาณ 
๓๐ นางสาวอ าไพ  ภาพันธ์ ๓๖ ปี ๒ ปี ม.๖ - ๒ งบประมาณ 



๑๒ 

 

 
ที ่

 
ชื่อ – ชื่อสกุล 

 
อายุ 

ประสบการณ์การ
ท างาน (ปี) 

วุฒิ 
 

วิชาเอก 

ดูแลเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย

สาธารณะ 
จ้างด้วยเงิน 

๓๑ น.ส. จิราพร  สัจจา ๒๖ ปี ๒ ปี วท.บ วิทยาการคอมฯ ๒ งบประมาณ 
๓๒ นางสาวชัญญาภัค สาลี ๒๖ ปี ๒ ปี รบศ. การเมืองการปกครอง ๑ งบประมาณ 
๓๓ น.ส. กอบแก้ว  ไชยสุนทร ๓๑ ปี ๒ ปี ม.๓ - ๒ งบประมาณ 
๓๔ น.ส. สวุนันท์  พรมโสภา ๓๕ ปี ๒ ปี ม.๖ - ๒ งบประมาณ 
๓๕ น.ส. ภัทรวรินทร์  กระสันด์ ๓๙ ปี ๒ ปี ม.๖ - ๑ งบประมาณ 
๓๖ นายพลวรรธน์  สู่บุญ ๒๓ ปี ๒ ปี ปวช. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๑ งบประมาณ 
๓๗ นางลัดดา  มาร์คัส ๓๗ ปี ๒ ปี ปวส คอมฯธุรกิจ ๒ งบประมาณ 
๓๘ นางนิตยา  สีสัน  ๓๖ ปี ๒ ปี ม.๖ - ๒ งบประมาณ 
๓๙ นางอุบลพรรณ  ศรีชัย ๓๖ ปี ๒ ปี ม.๖ - ๒ งบประมาณ 
๔๐ นางวิภาวดี  ไชยเดช ๓๗ ปี ๒ ปี ปวส คอมฯธุรกิจ ๒ งบประมาณ 
๔๑ นางสาวละม้าย  จอกนอก ๒๙ปี ๔ ปี ม.๖ - ๒ งบประมาณ 
๔๒ นางสาวสุนิสา  ฉุใจ ๔๒ ปี ๒ ปี บธ.บ. การจัดการทั่วไป ๑ งบประมาณ 
๔๓ นางสาวกนกพร วิชาพูล ๒๖ ๒ ปี คบ. การศึกษาพิเศษ ๑ งบประมาณ 
๔๔ นางสาวรินดา พวงพลอย ๒๙ ปี ๒ ปี วท.บ. วิทยศาสตร์ ๑ งบประมาณ 
๔๕ นางสาวกมลชนก  สีหาบุตร ๓๘ ปี ๒ ปี ปวส. คหกรรม ๔ งบประมาณ 
๔๖ นางสาวแสงฟ้า  จันทสาร ๒๖ ปี ๒ ปี ปวส. บัญชี ๔ งบประมาณ 
๔๗ นางสาวศิริรัตน์  ภูมิลี ๒๔ ปี ๒ ปี บธ.บ. การศึกษาพิเศษ ๑ งบประมาณ 
๔๘ นางสาวทิศารัตน์ พรหมทา ๒๖ ปี ๒ ปี ปวส. - ๑ งบประมาณ 



๑๓ 

 

ที ่
 

ชื่อ – ชื่อสกุล 
 

อายุ 

ประสบการณ์การ
ท างาน (ปี) 

วุฒิ  
วิชาเอก 

ดูแลเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย

สาธารณะ 
จ้างด้วยเงิน 

๔๙ นางสาวขวัญชนก  แข็งธัญกรณ์ ๓๙ ปี ๑ ปี ม.๖ - ๑ งบประมาณ 
๕๐ นางสาวจันทิพย์ โพธิสาร ๒๖ ปี ๑ ปี ป.ตรี ภาษาไทย ๑ งบประมาณ 
๕๑ นายทิวากร ทองอ่อน ๒๖ ปี ๖ เดือน  ป.ตรี พละศึกษา ๑ งบประมาณ 
๕๒ นางสาวศศิประภา ตลุนจันทร์ ๒๖ ปี ๖ เดือน ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ๑ งบประมาณ 
๕๓ นายอนุสรณ์ มิจกาศ ๓๑ ปี ๖ เดือน ป.ตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา ๑ งบประมาณ 
๕๔ นางสาวศิรินทรา ราชธานี ๒๖ ปี ๓ เดือน ป.ตรี ภาษาไทย ๑ งบประมาณ 
๕๕ นางสาวกชพร เพ็งสอน ๒๘ ปี ๓ เดือน ป.ตรี - ๑ งบประมาณ 

 
  ๔.๖  ลูกจ้างเหมาบริการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์การ

ท างาน (ปี) 
วุฒิ วิชา เอก 

ดูแลเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย

สาธารณะ 
จ้างด้วยเงิน 

๑ นายทองค าพรมพิลา ๔๒ ปี ๑ปี ม.3 -  งบประมาณ 
๒ นายปิยะพงษ์ ชมสมุทร์  ๓๙ ปี ๑ปี ม.๖ -  งบประมาณ 
๓ นายอภิเดช  ศรีธัญรัตน์ ๓๓ ปี ๑ปี ปวส. ช่างอุตสาหกรรม  งบประมาณ 
๔ นางถนอม  อัสดร - ๒ ปี ๖ เดือน ป.ตรี คหกรรมศาสตร์  งบประมาณ 



๑๔ 

 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 - อาคารเรียน  จ านวน   ๑  หลัง    

- อาคารประกอบ  จ านวน   ๑  หลัง     
- ส้วม    จ านวน  ๑  หลัง  
- สระว่ายน้ า   จ านวน  ๑  สระ  
- สนามเด็กเล่น   จ านวน  ๑  สนาม  
 

๖. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
คิดเป็นร้อยละ                  
ของรายรับ 

เงินงบประมาณ ๒๓,๐๖๖,๖๕๕ งบบุคลากร ๒,๓๗๑,๔๔๕ ๑๑.๙๘ 
เงินนอกงบประมาณ  งบด าเนินงาน ๙,๒๑๗,๕๖๐ ๒๕.๗๘ 
เงินอ่ืนๆ 
(เทศบาลเมืองศรีสะเกษ) 

๔๐,๐๐๐ งบลงทุน ๙๘๕,๓๐๐ ๓๒.๘๑ 

  งบอุดหนุน ๑๐,๓๓๐,๐๐๐ ๒๓.๙๑ 
  งบนอก ๒๒,๙๖๕,๘๑๐ ๕.๔๔ 

รวมรายรับ ๒๓,๐๙๖,๖๔๕ รวมรายจ่าย ๔๕,๘๗๐,๑๑๕ ๙๙.๙๒ 
  
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษ  มีลักษณะ เป็นชุมชนเมือง มีประชากรประมาณ 
๑,๑๒๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบศูนย์การศึกษาพิเศษ  ได้แก่ สถานศึกษา หน่วยงานราชการ อาชีพหลัก
ของชุมชน คือ ค้าขาย ธุรกิจห้องเช่า เสริมสวย ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือประเพณีสี่เผ่าไทยและงานเทศกาลดอกล าดวนบาน งานเงาะ ทุเรียนของดีศรีสะเกษ  
งานกาชาด 

 ๒) จงัหวัดศรีสะเกษ  มี  ๒๒ อ าเภอ ๒๐๖ ต าบล  ๒,๖๔๑ หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยอง์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๒ แห่ง คือ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเทศบาล
เมืองกันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบล ๑๙๑ แห่ง เทศบาลต าบล ๒๓ แห่ง  ลักษณะภูมิศาสตร์ เป็นพ้ืนที่
ราบสลับกับทุ่งนา จ านวนประชากร ๑,๔๕๒,๔๗๑ คน จ านวนคนพิการที่จดทะเบียนแล้วจ านวน ๔๒,๕๓๗ คน 
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

  ทิศเหนือ เขตอ าเภอกันทรารมย์ยางชุมน้อย ราษีไศล และกิ่งอ าเภอศิลาลาด ติดกับจังหวัด
อุบลราชธานี ยโสธรและร้อยเอ็ดโดยมีแม่น้ าชี และพ้ืนที่ ทุ่งกุลาร้องไห้บางส่วนเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัด 



๑๕ 

 

  ทิศใต้ เขตอ าเภอกันทรลักษ์ ขุนหาญ ขุขันธ์และภูสิงห์ ติดกับประเทศกัมพูชา โดยมีเทือกเขา
พนมดงเร็กหรือพนมดงรักเป็นแนวแบ่งเขตแดนประเทศ 

  ทิศตะวันออก เขตอ าเภอกันทรารมย์ โนนคูณ เบญจลักษ์และกันทรลักษ์ ติดกับจังหวัด
อุบลราชธานี โดยมีบางส่วนของล าห้วยขะยูงเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัด 

  ทิศตะวันตก เขตกิ่งอ าเภอศิลาลาด อ าเภอราษีไศลบึงบูรพ์ กิ่งอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อ าเภอ
เมืองจันทร์ ห้วยทับทัน ปรางค์กู่ขุขันธ์และภูสิงห์ ติดกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์โดยมีบางส่วนของ
ทุ่งกุลาร้องไห้ ล าห้วยทับทันและห้วยส าราญเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัด 
  ๓) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ต่ ากว่าปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ  ท านา ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ประมาณ  ๓๐,๐๐๐ บาท จ านวน
คนเฉลี่ยต่อครอบครัว  ๔คน 
  ๔) โอกาสและข้อจ ากัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ   

         ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งอยู่ ถนนวันลูกเสือ  ต าบลหนองครก  
อ าเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๐๐๐ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางเมืองศรีสะเกษ   มีความสะดวกสบายในการ
โดยสารรถประจ าทางของผู้ปกครองที่น าเด็กมารับบริการ เนื่องจากอยู่ใกล้กับสถานีขนส่ง รวมทั้งอยู่ใกล้กับ
ส่วนราชการอ่ืนๆ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ เช่น สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ห้างสรรพสินค้า  สวนสาธารณะ ฯลฯ 
พ้ืนที่บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  ประกอบไปด้วยอ าเภอทั้งจังหวัด  ๒๒อ าเภอ 
ในจังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early  Intervention) 

 

   

 

 

 

  

ขั้นตอนที่ 1 
รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 

 ซักประวัติโดยละเอียด 

 ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ให้ค าแนะน าปรึกษา 

 

งานทะเบียนและข้อมูลนักเรียน 

ขั้นตอนที่ 2 คัดกรอง

ประเภทความพิการทาง

การศึกษาพิเศษและส่งต่อ 

 

 คัดกรองประเภทความพิการทาง
การศึกษา 

 ส่งต่อประเมิน/วินิจฉัยอย่างละเอียด 
 
 

คุณครปูาจรีย์  นนทวงษ ์
คุณครสูุทธิดา  ขัยชาญ 
นางบุญเกิด แก้ววิชัย 
 

ขั้นตอนที่ 3  ประเมิน
ความสามารถพื้นฐาน 

 ประเมินทางจิตวิทยา 

 ประเมินพัฒนาการด้านต่าง ๆ 

 ระบุจุดเด่น  จุดด้อย 

คุณครปูาจรีย์  นนทวงษ ์
คุณครสูุทธิดา  ขัยชาญ 
นางบุญเกิด แก้ววิชัย 
ครูผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

ขั้นตอนที่ 4  จัดท าแผน 

IFSP/IEP 

 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

 ก าหนดจุดมุ่งหมาย 1 ปี พร้อมเกณฑ์ชีวัด 

 ก าหนดสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกบริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 

 จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
ครอบครัว  (IFSP) 

 จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) 

 
 
 

ครูผู้รับผิดชอบทุกคน 

ขั้นตอนที่ 5 ให้บริการด้วย

กิจกรรมที่เหมาะสม 

 พัฒนาศักยภาพตามจุดมุ่งหมายที่
ก าหนด 

 ประเมินศักยภาพเด็กและปรับปรุง
แผนการให้บริการ 

 สรุปผลการพัฒนาตามเกณฑ์ช้ีวัดใน
แผนการให้บริการ 

ครูผู้รับผิดชอบทุกคน 
ผู้ปกครอง 

ขั้นตอนที่ 6 ประเมิน
ความก้าวหน้า  วิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพและ

ทบทวนจุดมุ่งหมายในการพัฒนาและ
วิธีการ 

 ปรับปรุงแผนการให้บริการ 

ครูผู้รับผิดชอบทุกคน 
ผู้ปกครอง 

 

ขั้นตอนที่ 7 นิเทศ  ติดตาม 
ประเมินผลและส่งต่อ 

 ก ากับติดตามผลการให้บริการตามแนว
ทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 

 ประสานหน่วยงานที่จะส่งต่อ 

 จัดท าเอกสารเพื่อส่งต่อ 

 สนับสนุนการพัฒนาตามศักยภาพ 

ผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบ 

ผู้ปกครอง 

 

 



๑๗ 

 

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ๑) ห้องสมุดมีขนาด  ๓๐  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด  ๔๑๐ เล่ม การสืบค้นหนังสือ
และการยืม - คืน ใช้ระบบ ลงทะเบียนยืม - คืน 
   จ านวนผู้ที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๒๐ คน ต่อ วัน  
  ๒) คอมพิวเตอร์    จ านวน   ๑๕   เครื่อง 
 ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน  ๕   เครื่อง 
  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จ านวน  ๕ เครื่อง 
 ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  จ านวน   ๑๐ เครื่อง 
  ๓) แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ   

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. ห้องกระตุ้นการรับรู้ประสาทสัมผัส ๔๘๐ 
๒. ห้องสมุด ๔๘๐ 

๓. สวนเศรษฐกิจพอเพียง ๔๘๐ 

๔. สนามเด็กเล่น ๔๘๐ 

๕. ห้องประกอบอาหาร ๔๘๐ 

๖. ธาราบ าบัด ๔๘๐ 

 
  ๔) แหล่งเรียนรู้ภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ     

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า(Aquarium) ๑ ครั้ง/ป ี
๒. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ๑ ครั้ง/ป ี

๓. วัดพระธาตุเรืองรอง ๑ ครั้ง/ป ี

๔. เกาะกลางน้ า ๑ ครั้ง/ป ี

๕. สวนสัตว ์ ๑ ครั้ง/ป ี

๖. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ๑ ครั้ง/ป ี

 
  ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเชิญมาให้ความรู้แก่
ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 
   ๖.๑ นายมงคล ทองแปล ให้ความรู้เรื่อง การจักสาน สถิติการให้ความรู้ในศูนย์การศึกษา
พิเศษ  แห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 



๑๘ 

 

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
๑๐.๑ ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ - - 
ผู้บริหาร(ระบุชื่อ) รางวัลครูดีเด่น ส านักงานจังหวัด 
คร ู รางวัลครูดีเด่น ส านักงานจังหวัด 

๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑ โครงการปรับบ้านเป็น

ห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่
เป็นครู  

เพ่ือให้ผู้ดูแลเด็กพิการรุนแรงที่มารับ
บริการทางการศึกษาที่บ้านมีเจคติความรู้
และทักษะในการจัดการศึกษาให้เด็กพิการ
และเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
โดยปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่
ให้เป็นครู 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

- ผู้ดูแลเด็กพิการ
รุนแรงตามบ้านเข้า
ร่วมโครงการ 
จ านวน ๖๐ 
ครอบครัว/ร้อยละ 
๑๐๐ 

๒ กิจกรรมให้บริการผู้
พิการเคลื่อนที่จังหวัดศรี
สะเกษ 

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้พิการเชิงรุกอย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง   
-เพ่ือรณรงค์ให้ผู้พิการ ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรเครือข่ายผู้พิการ หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ด้านการปกป้องคุ้มครองและพัฒนาอย่าง
ทั่วถึง มีความรู้ความเข้าใจสามารถน า
ความรู้ไปใช้ส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการ 

- ส ารวจข้อมูล
ผู้พิการตาม
บ้านที่ยังไม่ได้
รับความ
ช่วยเหลือทาง
การศึกษา 

- ผู้พิการในพื้นที่
บริการที่ยังไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือทาง
การศึกษาได้รับ
ความช่วยเหลือทาง
การศึกษา ร้อยละ 
๘๐ 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

สรุปคะแนนตัวบ่งช้ีปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

 มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ร้อยละ 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการ
ประเมินฯ/
คะแนนที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล ๙๑.๑๓ ๓๐ ๒๗.๓๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการตามท่ีก าหนดไว้ใน 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 

๙๘.๘๙ ๒๐ ๑๙.๗๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๒  ผู้เรียนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และมี 
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๗๕.๖๔ ๑๐ ๗.๕๖ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ๒๐ ๑๓.๖๘ ๓ ดี 

๒.๑ ครูมีคุณวุฒิหรือความรู้ความสามารถ 
ตรงกับงานที่รับผิดชอบ และครูมีเพียงพอ ๖๔ ๒ ๑.๒๘ ๓ ดี 

๒.๒ ครูเข้าใจปรัชญาการจัดการศึกษา 
ส าหรับคนพิการและสามารถประยุกต์ใช้ได้ ๖๘ ๒ ๑.๓๖ ๓ ดี 

๒.๓ ครูมีความเมตตา และอดทนต่อการเอา 
ใจใส่ดูแลผู้เรียน ๖๘ ๒ ๑.๕๒ ๔ ดีมาก 

๒.๔ ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล และรับรู้ 
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับผู้เรียน ๖๔ ๒ ๑.๒๘ ๓ ดี 

๒.๕ ครูจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ 
บุคคลและแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัวตามข้อก าหนดของการจัดท าแผน และ
มีการทบทวนแผนเป็นระยะ 

๖๘ ๒ ๑.๓๖ ๓ ดี 

  
 
 
 
 



๒๐ 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ร้อยละ 
ค่า

น้ าหนัก 

ผลการ
ประเมินฯ/
คะแนนที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๒.๖ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนโดย 
ใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก(Assistive 
Technology)สื่อการเรียนรู้ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาได้ตรงตามความ
ต้องการจ าเป็นของผู้เรียน 

๖๘ ๓ ๒.๐๔ ๓ ดี 

๒.๗ ครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ 
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย  และสรุปรายงานผลการพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อเข้าสู่ระบบช่วงเชื่อมต่อ   

๖๘ ๓ ๒.๐๔ ๓ ดี 

๒.๘ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ 
จัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการ
ปรับการสอน 

๗๒ ๒ ๑.๔๔ ๓ ดี 

๒.๙ ครูมีทักษะในการท างานร่วมกับ 
ผู้ปกครองและทีมสหวิทยาการ ๖๘ ๒ ๑.๓๖ ๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ๑๐ ๑๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า ความคิด
ริเริ่ม และมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้พิการ 

๕ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็น
ฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

๕ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ 
การศึกษาส าหรับผู้พิการให้บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ 

๕ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู   
บุคลากร  ผู้ปกครอง  และผู้เกี่ยวข้องให้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 

๕ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 



๒๑ 

 

 มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ร้อยละ 
ค่า

น้ าหนัก 

ผลการ
ประเมินฯ/
คะแนนที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๓.๕ ผู้บริหารสามารถประสานงานภาคี
เครือข่าย ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ
แก่บุคลากรในศูนย์ และปฏิบัติหน้าที่เต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา  

๕ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๖ ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และผู้เกี่ยวข้องพึง 
พอใจผลการจัดการศึกษา ๕ ๑ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการ 
จัดท าหลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน และระบบการให้บริการผู้เรียนตาม 
ภาระหน้าที่ที่ก าหนด 

 ๒๕ ๑๙.๒๐ ๔ ดีมาก 

๔.๑ มีหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มท่ีสอดคล้องกับประเภท
ความพิการ 

๔ ๓ ๒.๔๐ ๔ ดีมาก 

๔.๒ จัดหรือปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้เรียน
อย่างมีความสุขโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม ๔ ๓ ๒.๔๐ ๔ ดีมาก 

๔.๓จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ๔ ๔ ๓.๒๐ ๔ ดีมาก 

๔.๔ จัดให้มีเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ
การเรียนรู้ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาส าหรับผู้พิการเพียงพอ 

๔ ๔ ๓.๒๐ ๔ ดีมาก 

๔.๕ ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดย 
ครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทาง
การศึกษา  

๓ ๔ ๒.๔๐ ๓ ดี 

๔.๖ จัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในโรงเรียน
เรียนร่วม                       

๔ ๔ ๓.๒๐ ๔ ดีมาก 

 ๔.๗ สนับสนุนการจัดการเรียนร่วมอย่าง 
เป็นระบบ และประสานงานการจัดการศึกษา 
ส าหรับคนพิการในจังหวัด 

๔ ๓ ๒.๔๐ ๔ ดีมาก 



๒๒ 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ร้อยละ 
ค่า

น้ าหนัก 

ผลการ
ประเมินฯ/
คะแนนที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ๑๐ ๙.๒๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์ให้ผู้พิการและ
ครอบครัวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 
บุคลากรภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ   
ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษกับครอบครัว 
ชุมชนและภาคีเครือข่าย  

๔ ๔ ๓.๒ ๔ ดีมาก 

๕.๓ พัฒนาผู้ปกครองและอาสาสมัครใน 
ชุมชนเข้าร่วมรับผิดชอบและช่วยเหลือผู้ 
พิการภายในท้องถิ่น     

๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๖   ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบ
การประกันคุณภาพภายในตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 ๕ ๓.๕๐ ๓ ดี 

๖.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ ๓ ๑.๐๐ ๐.๖ ๓ ดี 

๖.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา 
คุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษา 
พิเศษที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา   
เต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

๔ ๑.๐๐ ๐.๘ ๔ ดีมาก 

๖.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

๓ ๑.๐๐ ๐.๖ ๓ ดี 

๖.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ 

๔ ๐.๕ ๐.๔ ๔ ดีมาก 



๒๓ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ร้อยละ 
ค่า

น้ าหนัก 

ผลการ
ประเมินฯ/
คะแนนที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๖.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ 
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓ ๐.๕๐ ๐.๓ ๓ ดี 

๖.๖จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน ๔ ๑.๐๐ ๐.๘ ๔ ดีมาก 

รวมคะแนนการประเมินคุณภาพของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษทุกมาตรฐาน  ๑๐๐ ๘๒.๙๒ ๔ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

สรุปเป็นรายมาตรฐาน 

 มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ร้อยละ 
ค่า

น้ าหนั
ก 

ผลการ
ประเมินฯ/
คะแนนที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล ๙๑.๑๓ ๓๐ ๒๗.๓๔ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๖๘.๔๐ ๒๐ ๑๓.๖๘ ๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๕ ๑๐ ๑๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔   ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการ 
จัดท าหลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน และระบบการให้บริการผู้เรียนตาม 
ภาระหน้าที่ที่ก าหนด          

๔ ๒๕ ๑๙.๒๐ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ๕ ๑๐ ๙.๒๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๖   ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

๓ ๕ ๓.๕๐ ๓ ดี 

รวมคะแนนการประเมินคุณภาพของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษทุกมาตรฐาน  ๑๐๐ ๘๒.๙๒ ๔ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



๒๕ 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
ด้านที่ ๑  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        
 มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของ

แต่ละบุคคล 
    √ 

ด้านที่  ๒  มาตรฐานด้านครู        
 มาตรฐานที่  ๒  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
  √   

ด้านที่  ๓  มาตรฐานด้านผู้บริหาร      
 มาตรฐานที่ ๓  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท 

หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
    √ 

ด้านที่  ๔  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา        
 มาตรฐานที่  ๔  ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดท า 

หลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แลระบบ 
การให้บริการผู้เรียนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนด   

   √  

ด้านที่  ๕  มาตรฐานด้านสังคมแห่งการเรียนรู้      
 มาตรฐานที่  ๕  ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการสร้าง  

ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้      
    √ 

ด้านที่  ๖  มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ      
 มาตรฐานที่  ๖  ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการ 

ประกันคุณภาพภายในตามท่ีก าหนดใน 
กฎกระทรวง   

  √   

 
ศูนย์การศึกษาพิเศษมีผลการประเมินระดับคุณภาพ     ดีมาก    โดยมีค่าเฉลี่ย  ๔ 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ..........-............................................................. 
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๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 เพือ่พัฒนาศ ูนยการศ ึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
  ๑.  ควรมีการทบทวนแผนการให้บริการ และการนิเทศ ติดตามการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และมีการประเมินความสามารถพ้ืนฐาน การเลือกสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ที่เหมาะสมกับลักษณะความพิการของเด็กเป็น
รายบุคคล 
 ๒.  การสรุปรายงานผลตามโครงการ งาน หรือกิจกรรม ควรมีร่องรอยและเครื่องมือในการนิเทศและ
ประเมินผลที่ชัดเจน 
 ๓. การติดตามและตรวจสอบคุณภาพควรมีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และทุกคนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ และมีการตรวจสอบเป็นกระบวนการจากระดับบุคคล ระดับฝ่าย และระดับสถานศึกษา 
  ระยะเวลาในการพ ัฒนาศ ูนยการศ ึกษาพ ิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ใหจัดการศ ึกษาไดมาตรฐาน 
ในภาพรวม  ๑ ป.....เดอืน 

 

๑๔.   สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สภาพปัญหา  
ด้านบุคลากร 
    ๑) จ านวนบุคลากรที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาด้านการศึกษาพิเศษมีจ านวนมาก ส่วนใหญ่ขาด
ความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษ 
    ๒) บุคลากรหลายคนยังขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ทางการจัดการศึกษา
พิเศษ ขาดการพัฒนาอย่างเนื่อง 
    ๓) มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อยๆ โดยเฉพาะต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ๑) การประกันคุณภาพการศึกษา หลายภาคส่วนยังไม่มีการร่วมมือเท่าท่ีควร 
    ๒) กระบวนการท างานแบบ PDCA ยังไม่มีความชัดเจน และขาดการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินมาใช้วางแผนในการท างาน 
    ๓) บุคลากรยังขาดความเข้าใจในการท างานรูปแบบ PDCA 
ด้านผู้เรียน 
   ๑) คนพิการที่ยังไม่ได้รับการศึกษามีมากอยู่กระจายในพ้ืนที่ต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษ 
โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก การระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานยังไม่
เพียงพอ 

 จุดเด่น  
ด้านผู้บริหาร 

๑. จัดระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
๒. จัดระบบบริหารและสารสนเทศอย่างเป็นระบบทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
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๓. การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๔. การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 

ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๑. พัฒนาการจัดอาคารเรียน/ห้องเรียนต่างๆ ให้ครบทุกประเภทความพิการ  จัดห้องสื่ออุปกรณ์

ในการให้บริการที่เป็นระบบและทันสมัย  จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานศึกษาให้
สะอาด ร่มรื่น  สวยงาม และปลอดภัย 

๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย  เอื้อต่อความพิการโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
๓. พัฒนาครูให้มีความรู้มาต่อยอดในการพัฒนาตนเองต่อไป 
๔. พัฒนาผู้ปกครอง และอาสามสมัครในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนพิการในท้องถิ่น 

 จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านคร ู
๑. ให้มีการขยายผลและถ่ายถอดความรู้ที่ได้อบรมมาให้บุคคลอ่ืนทราบด้วย 
๒. เก็บรวบรวมข้อมูล ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน 
๓. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 
๔. ส่งเสริมให้มีการเรียนอย่างต่อเนื่องโดยขอให้ผู้ปกครองมีความรู้มีส่วนร่วมในการสอนผู้เรียน 

๕. จัดให้มีการอบรมในการใช้แผนการให้บริการช่วยเหลือให้กับผู้ปกครอง 
๖. จัดให้มีการท าสื่อที่มีราคาถูกและมีประสิทธิภาพใช้งานได้จริง 
๗. ควรให้มีการสรุปผลรายงานผลประจ าทุกปีเมื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบการเชื่อมต่อ 
๘. จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการผู้เรียน 
๙. ควรให้มีการร่วมมือกับทีมสหวิทยากรด้านวิชาชีพเมื่อเพ่ิมอาชีพและพัฒนาผู้เรียน 

ด้านการจัดการศึกษา 
๑. จัดท าคู่มือนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตรและแนวทางการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
๒. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
๓. เพ่ิมกิจกรรมที่หลากหลายและสอดคล้องต่อการพัฒนาผู้เรียน 
๔. จัดท าคู่มือสื่อ – สิ่งอ านวยความสะดวก บริการอื่นใดทางการศึกษา ตามกฎกระทรวงและ

ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕. ขยายพ้ืนที่การให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการ

ทางการศึกษาให้มากข้ึน 
๖. จัดอบรมให้องค์ความรู้เพ่ิม เรื่องการประเมิน/คัดกรองให้แก่คณะครูโรงเรียนเรียนร่วม 
๗. มีแผนการนิเทศ ติดตามการใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและคูปองการศึกษา 
๘. ส่งเสริมงานการจัดการเรียนร่วมให้ครอบคลุมทุกเขตพ้ืนที่ 
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ตอนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
๑. การบริหารจัดการศึกษา  
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น๔ ด้าน 
ได้แก่ด้าน บริหารงานวิชาการ  บริหารงานบุคคล  บริหารงานแผนงานและงบประมาณ  และบริหารงานทั่วไป
ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ SBM ร่วมกับการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA 
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คณะกรรมการสถานศึกษา 
   
   
    

คณะอนุกรรมการ/การจดัการ
ศึกษาส าหรับคนพิการจงัหวดั
   
   
   

  

คณะกรรมการบริหารศูนยฯ์
   
   
    

  
  
  
   

รองผูอ้  านวยการ  - นายสุรศกัด์ิ วิเวกวินย ์

 
โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
มูลนิธิ/สมาคม           
 
 

 
 

 
      

 
 

 
  
 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพเิศษ  ประจ ำจงัหวดัศรีสะเกษ 

( นางเกตอรอินท ์ พิทกัษโ์คชญากลุ ) 

๑. งานแผนปฏิบัตกิารและ
สารสนเทศ 
๒. งานสรรหา บรรจุและแต่งต้ัง 
๓. งานทะเบียนประวัติบุคลากร 
๔. งานพัฒนาครูและบุคลากร 
๕. งานสวัสดิการครูและบุคลากร 
๖. งานวินัยและรักษาวินยั 
๗. งานพิจารณาความดีความชอบ 
๘. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๙. งานมาตรฐานวิชาชพีและ 
วิทยฐานะ 
๑๐.งานประกันคุณภาพภายใน 
๑๑. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล 
๑๒.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑. งานแผนปฏิบัตกิารและ
สารสนเทศ 
๒. งานอาคารสถานที ่
3. งานรักษาความปลอดภยั 
๔. งานยานพาหนะ 
๕. งานสัมพันธ์ชุมชนเครือข่าย
และวิเทศสัมพันธ ์
๖. งานประชาสัมพันธ์เผยแพร ่
๗. งานอนามัยและโภชนาการ 
๘. ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
๙. งานโสตทัศนูปกรณ์ 
๑๐. งานกิจกรรมนักเรียน 
๑๑. งานระดมทุนและ
ทรัพยากร 
๑๒. งานธุรการและสารบรรณ 
๑3.งานประกันคุณภาพภายใน 
๑3. งานนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผล 
๑๔.งานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 

๑. งานแผนปฏิบัตกิารและ
สารสนเทศ 
๒. งานแผนงานและจัดตั้ง
งบประมาณ 
๓.งานประกันคุณภาพภายใน 
๔.งานศูนย์ข้อมูลและสาน
สนเทศ 
๕. งานการเงิน 
๖.งานบัญชี 
๗.งานพัสดุและสินทรัพย ์
๘. งานควบคุมภายใน 
๙.งานประกันคุณภาพภายใน 
๑๐. งานนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผล 
๑๑. งานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

๑. งานแผนปฏิบัตกิารและ
สารสนเทศ   
 ๒. งานบริการชว่ยเหลือระยะ
แรกเร่ิม( EI)และเตรียมความพร้อม
ก่อนการส่ง 
 3. งานบริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว 
๔. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ
เรียนร่วม 
๕. การจัดการศึกษาในหอ้งเรียน
คู่ขนาน 
๖. งานส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัว
และชุมชน  
๗. งานทะเบียนนักเรียน 
 ๘. งานวัดผลและ 
 ๙. งานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู ้
๑๐. งานบริการสิ่งอ านวยความ
สะดวก สือ่ บริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา(ระบบ
คูปองการศึกษา) 
๑๑. งานพัฒนาและฝกึอบรมผู้ดูแล
คนพิการ บุคลากร และผู้ที่เกีย่วขอ้ง 
๑๒. งานให้ค าปรึกษา แนะแนว และ
เช่ือมต่อสู่การส่งต่อ 
๑3.งานจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
เจ็บป่วยเร้ือรังใน 
 ๑๔. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล 
 
 

 

งานบริหารแผนงานและ
งบประมาณ 

นางสาวอารีย์ หงษ์ค า 

งานบริหารงานวิชาการ 
นางสาวปาจรีย์  นนทวงษ ์

 

งานบริหารงานบุคคล 

นางสาวจันจิรา สีลับส ี
 

งานบริหารงานทั่วไป 
นายวัชรินทร์ ผมพันธ์ 

 
 

 



๓๐ 

 

๒. วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรหลักจัดการศึกษา  พัฒนาคนพิการ  สืบสานความเป็นไทย  สานสายใยเปลี่ยนผ่าน  ก้าวสู่อาเซียน 

อัตลักษณ์ 
ยิ้มได้  ไหว้เป็น เล่นเหมาะ 

เอกลักษณ์ 
บริการดี  มีเครือข่ายเข้มแข็ง  ใจกลางแหล่งเรียนรู้ 

ปรัชญา 
โยคา  เว ชายเต  ภูร ิ

ปัญญาย่อมเกิดขึ้นจากการฝึกฝน 

ปณิธาน 
ผู้พิการมีทักษะการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระของครอบครัว ใช้ชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

พันธ์กิจ 
๑. จัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  และเตรียมความพร้อมคนพิการ 
๒. วางแผน  ก าหนดนโยบาย  และแผนงานการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการให้สอดคล้องกับนโยบาย                             

การจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการแห่งชาติและน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
๓. จัดท า ส่งเสริม และประสานงานการจัดท า แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้แก่คนพิการ 

และแผนบริการเฉพาะครอบครัว 
๔. จัดระบบส่งต่อคนพิการ  และสร้างเครือข่ายการท างานกับสถานศึกษาและชุมชนในพ้ืนที่ 
๕. จัดระบบสนับสนุนการเรียนการสอนจัดสื่อสิ่งอ านวยความสะดวกบริการ และความช่วยเหลือ 

อ่ืนใดทางการศึกษา   รวมถึงการจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา 
๖. เป็นศูนย์ข้อมูล  รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพ่ือคนพิการระดับจังหวัด 
๗. ประสานงานด้านการศึกษาเพ่ือคนพิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๘. จัดท าและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการในจังหวัด 
๙. จัดท ารายงานการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการในจังหวัด 
๑๐. จัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยเพ่ือคนพิการในจังหวัด 
๑๑. จัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ(เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังใน

โรงพยาบาล ) 
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



๓๑ 

 

เป้าประสงค์ 
 “ผู้พิการมีทักษะในการด ารงชีวิต  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข” 
 

๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรโดยบุคลากรทุกฝ่ายและบุคลากรภายนอก ได้แก่คณะกรรมการ

สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน โดยยึดหลักการบริหารเชิงระบบ PDCA ตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน การ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผล การปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๒ 
        สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างท่ัวถึง 
  กลยุทธ์ที่ ๓ 

พัฒนาครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ ๔ 

ส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กร ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
  กลยุทธ์ที่ ๕ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

๕. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการวันส าคัญกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เชิงปริมาณ 

-    ครอบครัวเด็กพิการ ๙ ประเภท ที่มารับบริการ  จ านวน  ๔๐ 
ครอบครัว 
เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนสามารถแสดงออกถึงความรักต่อแม่ได้ร้อยละ ๘๕ 

 
มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 

๔.๓ 

โครงการวันส าคัญกิจกรรมวันลอยกระทง เชิงปริมาณ 
-  เด็กพิการ   จ านวน ๔๐  ครอบครัว 
เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากระทงกับครอบครัวได้ร้อยละ ๘๐ 
นักเรียนสามารถร่วมประเพณีลอยกระทงกับครอบครัวร้อยละ ๙๐ 

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 
๔.๓ 

โครงการวันส าคัญกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เชิงปริมาณ  
    ผู้ปกครอง  เด็กพิการ  บุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
เชิงคุณภาพ 
 ผู้ปกครอง  เด็กพิการ  บุคลากรศูนย์ฯ  ได้แสดงความกตัญญูกตเวที  

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 
๔.๓ 



๓๔ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
และเป็นการท าความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ร้อยละ  
๘๐ 

โครงการวันส าคัญกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เชิงปริมาณ 
- เด็กนักเรียนที่มารับบริการประจ าวันที่ศูนย์ การศึกษาพิเศษ  ประจ า
จังหวัดศรีสะเกษจ านวน   ๑๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเด็กร้อยละ ๙๐ 

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 
๔.๓ 

โครงการวันส าคัญกิจกรรมวันสงกรานต์ เชิงปริมาณ 

- ผู้พิการที่เข้ารับบริการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรี
สะเกษจ านวน ๒๒๐ คน  

-     ผู้ปกครอง / สนใจ/ผู้ติดตาม ๒๒๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
  -  ผู้พิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสงกรานต์      ร้อยละ ๙๐ 
 -   ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันแสดงออกถึงวัฒนธรรมการเล่น
สงกรานต์ได้อย่างถูกต้อง 

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 
๔.๓ 

โครงการวันส าคัญกิจกรรมวันไหว้ครู เชิงปริมาณ 
- เด็กนักเรียนที่มารับบริการประจ าวันที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ า
จังหวัดศรีสะเกษจ านวน ๔๐ คน 

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 
๔.๓ 



๓๕ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
เชิงคุณภาพ 
-เด็กพิการได้แสดงออกถึงการร าลึกพระคุณครูได้อย่างน้อยละ ๙๐ 

โครงการวันส าคัญกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ เชิงปริมาณ 
- เด็กนักเรียนที่มารับบริการประจ าวันที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ า
จังหวัดศรีสะเกษจ านวน ๑๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนสามารถร่วมท ากิจกรรมในวันปีใหม่ ร้อยละ ๙๐  
   นักเรียนปฏิบัติตามประเพณีวันปีใหม่ได้ 

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 
๔.๓ 

 
 
 
 

 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม
(เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลออทิสติก)
จัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกทั้งหมด  ๑๐  คน 
- ครูห้องเรียนคู่ขนาน  3  คน 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนได้รับอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสม 
- ครูมีอุปกรณ์การสอนสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียน 

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 
/๔.๔ 



๓๖ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการเข้าค่ายส่งเสริมสมรรถภาพและการด าเนินชีวิตอิสระ
ของเด็กออทิสติก 

เชิงปริมาณ 
-   บุคคลออทิสติกและผู้ปกครอง  จ านวน ๑๕๐  คน 
เชิงคุณภาพ 
  - บุคคลออทิสติกสามารถร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตร้อยละ ๘๕ 
ผู้ปกครองมีความรู้ในการกระตุ้นพัฒนาการร้อยละ ๙๐     

 
มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 

๔.๓ 
 

 
โครงการวันคนพิการสากล เชิงปริมาณ 

  - เด็กพิการจ านวน  ๔๐ ครอบครัว 
เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนสามารถร่วมโครงการวันคนพิการสากล  ได้ร้อยละ ๘๕ 

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 
๔.๓ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เชิงปริมาณ 
     นักเรียนที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะ
เกษ  จ านวน  ๙๓  คน 
เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ส าหรับ
รายการหนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 
 
 

มฐ.๑/ตัวบ่งชี้ที่ 
๑.๑/๑.๒ 

 
มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 

๔.๓ 



๓๗ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู  
 

เชิงปริมาณ 
  - ครอบครัวเด็กพิการและเด็กพิการที่บ้าน  จ านวน  ๑๖๐ ครอบครัว 
เชิงคุณภาพ 
  -ผู้ปกครองมีเจคติและความรู้ทักษะในการจัดการศึกษาให้กับลูกของ
ตนร้อยละ ๙๐               
  -เด็กพิการรุนแรงที่เข้าร่วมโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยน
พ่อแม่ให้เป็นครูได้รับการพัฒนา ร้อยละ ๙๐ 

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 
๔.๒,๔.๓,๔.๔,๔.๕ 
มฐ.๕/ตัวบ่งชี้ที่ 

๕.๒ ,๕.๓ 

โครงการศูนย์การเรียนส าหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังใน
โรงพยาบาล 

เชิงปริมาณ 
      จ านวนของศูนย์การเรียนที่ให้บริการจัดการศึกษาสามารถรองรับ
เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลได้ 
เชิงคุณภาพ 
      จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ ๑๐๐ 

มฐ.๓/ตัวบ่งชี้ที่ 
๓.๓ / ๓.๔ 

 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

 
กลยุทธ์ที่ ๒   

  สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนเรียนร่วม 
(ห้องเรียนคู่ขนานส าหรับบุคคลออทิสติก) 

เชิงปริมาณ 
   ครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนาน ๕คน นักเรียนจ านวน ๙ คน 
เชิงคุณภาพ 
   -ห้องเรียนคู่ขนานได้ด าเนินงานตามโครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
   -นักเรียนมีผลการพัฒนาการเรียนรู้ก้าวหน้าร้อยละ ๙๐ 

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 
๔.๖,๔.๗ 

โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโรงเรียน
แกนน าจัดการเรียนร่วม 

เชิงปริมาณ 
     โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมส านักงานเขตพ้ืนที่การ ศรีสะเกษ 
เขต ๑,๒,๓,๔และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ 
จ านวน ๑๑๓ โรงและโรงเรียนเรียนร่วม  ๖๙๗  โรงเรียนนิเทศอย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
    โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมได้ด าเนินการจัดการเรียนร่วมอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 
๔.๖,๔.๗ 

 
 



๓๙ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลโครงการศูนย์การเรียนเด็ก
เจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาลบาล 

เชิงปริมาณ 
-    เด็กป่วยในโรงพยาบาลศรีสะเกษจ านวน  ๑๑ คน เวลา ๑๐  วัน 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กป่วยโรงพยาบาลศรีสะเกษที่เข้าร่วมโครงการได้รับบริการด้าน
การศึกษาเหมาะสมกับความต้องการ 

 
มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 

๔.๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

 
กลยุทธ์ที่ ๓ 

พัฒนาครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ   เชิงปริมาณ 

    ครูและบุคลากรจ านวน ๘๙ คน 
เชิงคุณภาพ 
    ครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ ร้อยละ ๘๐ 
    ครูแลบุคลากรสามารถพัฒนางานที่รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ  ๘๐ 

มฐ.๒/ตัวบ่งชี้ที่ 
๒.๖,๒.๗ 

โครงการพัฒนาบุคลากร(การแข่งขันกีฬาภายใน) 
 

เชิงปริมาณ 
   ครูและบุคลากรจ านวน ๘๙ คน 
   ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ านวน ๒๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
   ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี ร้อยละ ๘๐ 
   ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีขวัญ 
ก าลังใจ และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ร้อยละ ๘๐ 

มฐ.๒/ตัวบ่งชี้ที่ 
๒.๖,๒.๗ 

มฐ.๕/ตัวบ่งชี้ที่ 
๕.๖,๕.๗ 



๔๑ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกระบวนการ
ช่วยเหลือเด็กพิการในระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

เชิงปริมาณ 
      ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาตามกระบวนการช่วยเหลือเด็กพิการในระยะแรกเริ่มของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ มีหลักสูตร
สถานศึกษาตามกระบวนการช่วยเหลือเด็กพิการในระยะแรกเริ่มของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ร้อยละ ๘๐ 

มฐ. ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๒ 

มฐ. ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๓ 

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน เชิงปริมาณ 
      ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ มีบุคลากรที่มี
ความรู้ในภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๘๐ 

มฐ. ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๒ 

มฐ. ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๓ 

 
 
 
 



๔๒ 

 

กลยุทธ์ที่ ๔ 
ส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กร ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการในพระราชด าริ  
(ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม) 

เชิงปริมาณ 
- ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความจ าเป็นพิเศษ  ที่มารับบริการ

ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  จ านวน  ๒๓๕  คน 
เชิงคุณภาพ 

- เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพ  พัฒนาการที่ดี และเป็นคน
เก่ง คนดี  มีคุณธรรม  ร้อยละ ๘๐ 

 
มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 

๔.๔ 

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 1 อ าเภอ ๑ 
ศูนย ์

เชิงปริมาณ 
     มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนครบทุกอ าเภอ 
เชิงคุณภาพ 
     ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดตั้งศูนย์การเรียนฯให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงฯร้อยละ ๘๐ 

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 
๔.๓ / ๔.๔ 

โครงการประชุมอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการระดับจังหวัด 

เชิงปริมาณ 
      ผู้เข้าร่วมประชุมมาประชุมเกินกว่าครึ่ง 
เชิงคุณภาพ 
     ผู้เข้าร่วมประชุม มีความเข้าใจบทบาทและหน้าที่อนุกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการระดับจังหวัดร้อยละ ๘๐ 

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 
๔.๓ / ๔.๔ 



๔๓ 

 

กลยุทธ์ที่ ๕ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

เชิงปริมาณ 
- ได้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในศูนย์ 
การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน  ผู้ปกครอง  และผู้มารับบริการมีความพึงพอใจใน

การใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 

มฐ.๑ ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๒ 
มฐ.๔ ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๒ 
มฐ.๕ ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๑ 

โครงการดูแลรักษายานพาหนะของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

เชิงปริมาณ 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษมีรถพร้อมใช้งาน 
เชิงคุณภาพ 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษมีรถยนต์ที่อยู่ใน
สภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 

 
 

มฐ.๕ ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๑ 



๔๔ 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ 
 

เชิงปริมาณ 
       มีการด าเนินโครงการ รวดเร็ว โปร่งใส 
เชิงคุณภาพ 
     ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษมีงาน/โครงการ/
กิจกรรมต่างๆ สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้อง ร้อยละ 
๘๐ 

    
 
 
 

มฐ.๑ ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑ 

โครงการพัฒนาระบบงานแผนงานและงบประมาณ เชิงปริมาณ 
- ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันระดมความคิดในการ
วางแผนการด าเนินงานร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
เชิงคุณภาพ 
- เพ่ือให้สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการที่สะท้อนถึงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

มฐ.๓ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑,๓.๒,๓.๓ 

มฐ. ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๒ 

 
 
 



๔๕ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการจัดท าสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
-  ครู และบุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละงานตามโครงสร้างการ
บริหารงานร่วมกันรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนหลอมรวม
ข้อมูลเป็นเอกสารสารสนเทศ จ านวน ๑ เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
- สถานศึกษามีเอกสารสารสนเทศที่มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง
สามารถน าไปใช้ได้ 
 
 

มฐ.๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑,๓.๒,๓.๓ 

มฐ.๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาพิเศษ เชิงปริมาณ 
-บุคลากร ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย อ่ืนๆ มีการรับรู้
ข่าวสาร 
เชิงคุณภาพ 
- สถานศึกษามีเอกสารประชาสัมพันธ์ที่มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง
สามารถน าไปเผยแพร่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชิงคุณภาพ 

มฐ.๕ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๒ 

 
 

 
 



๔๖ 

 

ตอนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ   

๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

๑.๑  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการวันส าคัญกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

เชิงปริมาณ 
-    ครอบครัวเด็กพิการ ๙ ประเภท ที่มารับ
บริการ  จ านวน  ๔๐ ครอบครัว 
เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนสามารถแสดงออกถึงความรักต่อแม่
ได้ร้อยละ ๘๕ 

เชิงปริมาณ 
-    ครอบครัวเด็กพิการ ๙ ประเภท ที่มารับบริการ  
จ านวน  ๔๐ ครอบครัว 
เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนสามารถแสดงออกถึงความรักต่อแม่ได้ร้อย
ละ ๘๕ 

 
มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 

๔.๓ 

โครงการวันส าคัญกิจกรรมวันลอย
กระทง 

เชิงปริมาณ 
-  เด็กพิการ   จ านวน ๔๐  ครอบครัว 
เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากระทงกับ
ครอบครัวได้ร้อยละ ๘๐ 

เชิงปริมาณ 
-  เด็กพิการ   จ านวน ๔๐  ครอบครัว 
เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากระทงกับครอบครัว
ได้ร้อยละ ๘๐ 

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 
๔.๓ 



๔๗ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

นักเรียนสามารถร่วมประเพณีลอยกระทงกับ
ครอบครัวร้อยละ ๙๐ 

นักเรียนสามารถร่วมประเพณีลอยกระทงกับครอบครัว
ร้อยละ ๙๐ 

โครงการวันส าคัญกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ 

เชิงปริมาณ  
    ผู้ปกครอง  เด็กพิการ  บุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
เชิงคุณภาพ 
 ผู้ปกครอง  เด็กพิการ  บุคลากรศูนย์ฯ  ได้แสดง
ความกตัญญูกตเวที  และเป็นการท าความดีถวาย
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ร้อยละ  ๘๐ 

เชิงปริมาณ  
    ผู้ปกครอง  เด็กพิการ  บุคลากรทางการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
เชิงคุณภาพ 
 ผู้ปกครอง  เด็กพิการ  บุคลากรศูนย์ฯ  ได้แสดงความ

กตัญญูกตเวที  และเป็นการท าความดีถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ร้อยละ  ๘๐ 

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 
๔.๓ 

โครงการวันส าคัญกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เชิงปริมาณ 
- เด็กนักเรียนที่มารับบริการประจ าวันที่ศูนย์ 
การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษจ านวน   
๑๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเด็กร้อย
ละ ๙๐ 
 

เชิงปริมาณ 
- เด็กนักเรียนที่มารับบริการประจ าวันที่ศูนย์ 
การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษจ านวน   
๑๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเด็กร้อยละ ๙๐ 

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 
๔.๓ 



๔๘ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการวันส าคัญกิจกรรมวัน
สงกรานต์ 

เชิงปริมาณ 

- ผู้พิการที่เข้ารับบริการจากศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษจ านวน ๒๒๐ 
คน  

-     ผู้ปกครอง / สนใจ/ผู้ติดตาม ๒๒๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
  -  ผู้พิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสงกรานต์      
ร้อยละ ๙๐ 
 -   ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันแสดงออกถึง
วัฒนธรรมการเล่นสงกรานต์ได้อย่างถูกต้อง 

เชิงปริมาณ 

- ผู้พิการที่เข้ารับบริการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษจ านวน ๒๒๐ คน  

-     ผู้ปกครอง / สนใจ/ผู้ติดตาม ๒๒๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
  -  ผู้พิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสงกรานต์      
ร้อยละ ๙๐ 

 -   ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันแสดงออกถึง
วัฒนธรรมการเล่นสงกรานต์ได้อย่างถูกต้อง 

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 
๔.๓ 

โครงการวันส าคัญกิจกรรมวันไหว้ครู เชิงปริมาณ 
- เด็กนักเรียนที่มารับบริการประจ าวันที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษจ านวน 
๔๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
-เด็กพิการได้แสดงออกถึงการร าลึกพระคุณครูได้
อย่างน้อยละ ๙๐ 

เชิงปริมาณ 
- เด็กนักเรียนที่มารับบริการประจ าวันที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษ  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษจ านวน ๔๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
-เด็กพิการได้แสดงออกถึงการร าลึกพระคุณครูได้อย่าง
น้อยละ ๙๐ 

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 
๔.๓ 



๔๙ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการวันส าคัญกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ เชิงปริมาณ 
- เด็กนักเรียนที่มารับบริการประจ าวันที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษจ านวน 
๑๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนสามารถร่วมท ากิจกรรมในวันปีใหม่ 
ร้อยละ ๙๐  
   นักเรียนปฏิบัติตามประเพณีวันปีใหม่ได้ 

เชิงปริมาณ 
- เด็กนักเรียนที่มารับบริการประจ าวันที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษ  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษจ านวน ๑๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนสามารถร่วมท ากิจกรรมในวันปีใหม่ ร้อยละ 
๙๐  
- นักเรียนปฏิบัติตามประเพณีวันปีใหม่ได้ 
 

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 
๔.๓ 

 
 
 
 

 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม(เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลออทิสติก)จัดซื้อสื่อวัสดุ
การเรียนการสอนห้องเรียนคู่ขนาน
ออทิสติก 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกทั้งหมด  ๑๐  
คน 
- ครูห้องเรียนคู่ขนาน  3  คน 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนได้รับอุปกรณ์การเรียนการสอนที่
เหมาะสม 
- ครูมีอุปกรณ์การสอนสอดคล้องกับการจัด
กิจกรรมการเรียน 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกทั้งหมด  ๑๐  คน 
- ครูห้องเรียนคู่ขนาน  3  คน 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนได้รับอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสม 
- ครูมีอุปกรณ์การสอนสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม
การเรียน 

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 
/๔.๔ 



๕๐ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการเข้าค่ายส่งเสริมสมรรถภาพ
และการด าเนินชีวิตอิสระของเด็กออทิ
สติก 

เชิงปริมาณ 
-   บุคคลออทิสติกและผู้ปกครอง  จ านวน ๑๕๐  
คน 
เชิงคุณภาพ 
  - บุคคลออทิสติกสามารถร่วมกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิตร้อยละ ๘๕ ผู้ปกครองมีความรู้ในการ
กระตุ้นพัฒนาการร้อยละ ๙๐     

เชิงปริมาณ 
-   บุคคลออทิสติกและผู้ปกครอง  จ านวน ๑๕๐  คน 
เชิงคุณภาพ 
  - บุคคลออทิสติกสามารถร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตร้อยละ ๘๕ ผู้ปกครองมีความรู้ในการกระตุ้น
พัฒนาการร้อยละ ๙๐     

 
มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 

๔.๓ 
 
 

 

โครงการวันคนพิการสากล เชิงปริมาณ 
  - เด็กพิการจ านวน  ๔๐ ครอบครัว 
เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนสามารถร่วมโครงการวันคนพิการ
สากล  ได้ร้อยละ ๘๕ 

เชิงปริมาณ 
  - เด็กพิการจ านวน  ๔๐ ครอบครัว 
เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนสามารถร่วมโครงการวันคนพิการสากล  
ได้ร้อยละ ๘๕ 

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 
๔.๓ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  จ านวน  ๙๓  คน 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสีย

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  จ านวน  ๙๓  คน 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

มฐ.๑/ตัวบ่งชี้ที่ 
๑.๑/๑.๒ 

 
มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 

๔.๓ 



๕๑ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

ค่าใช้จ่าย  ส าหรับรายการหนังสือเรียน  อุปกรณ์
การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 

ส าหรับรายการหนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่
ภาครัฐให้การสนับสนุน 

โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยน
พ่อแม่เป็นครู  
 

เชิงปริมาณ 
  - ครอบครัวเด็กพิการและเด็กพิการที่บ้าน  
จ านวน  ๑๖๐ ครอบครัว 
เชิงคุณภาพ 
  -ผู้ปกครองมีเจคติและความรู้ทักษะในการจัด
การศึกษาให้กับลูกของตนร้อยละ ๙๐               
  -เด็กพิการรุนแรงที่เข้าร่วมโครงการปรับบ้าน
เป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่ให้เป็นครูได้รับการ
พัฒนา ร้อยละ ๙๐ 

เชิงปริมาณ 
  - ครอบครัวเด็กพิการและเด็กพิการที่บ้าน  จ านวน  
๑๖๐ ครอบครัว 
เชิงคุณภาพ 
  -ผู้ปกครองมีเจคติและความรู้ทักษะในการจัด
การศึกษาให้กับลูกของตนร้อยละ ๙๐               
  -เด็กพิการรุนแรงที่เข้าร่วมโครงการปรับบ้านเป็น
ห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่ให้เป็นครูได้รับการพัฒนา ร้อย
ละ ๙๐ 

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 
๔.๒,๔.๓,๔.๔,๔.๕ 
มฐ.๕/ตัวบ่งชี้ที่ 

๕.๒ ,๕.๓ 

 
 
 
 
 



๕๒ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการศูนย์การเรียนส าหรับเด็ก
เจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล 

เชิงปริมาณ 
      จ านวนของศูนย์การเรียนที่ให้บริการจัด
การศึกษาสามารถรองรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังใน
โรงพยาบาลได้ 
เชิงคุณภาพ 
      จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ ๑๐๐ 

เชิงปริมาณ 
      จ านวนของศูนย์การเรียนที่ให้บริการจัดการศึกษา
สามารถรองรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลได้ 
เชิงคุณภาพ 
      จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพร้อย
ละ ๑๐๐ 

มฐ.๓/ตัวบ่งชี้ที่ 
๓.๓ / ๓.๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
 สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการนิเทศติดตามและประเมินผล
โรงเรียนเรียนร่วม (ห้องเรียนคู่ขนาน
ส าหรับบุคคลออทิสติก) 

เชิงปริมาณ 
   ครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนาน ๕คน นักเรียน
จ านวน ๙ คน 
เชิงคุณภาพ 
   -ห้องเรียนคู่ขนานได้ด าเนินงานตามโครงการ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
   -นักเรียนมีผลการพัฒนาการเรียนรู้ก้าวหน้า
ร้อยละ ๙๐ 

เชิงปริมาณ 
   ครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนาน ๕คน นักเรียนจ านวน ๙ 
คน 
เชิงคุณภาพ 
   -ห้องเรียนคู่ขนานได้ด าเนินงานตามโครงการอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 
   -นักเรียนมีผลการพัฒนาการเรียนรู้ก้าวหน้าร้อยละ 
๙๐ 

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 
๔.๖,๔.๗ 

โครงการนิเทศติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานโรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วม 

เชิงปริมาณ 
     โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมส านักงาน
เขตพ้ืนที่การ ศรีสะเกษ เขต ๑,๒,๓,๔และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ 
จ านวน ๑๑๓ โรงและโรงเรียนเรียนร่วม  ๖๙๗  
โรงเรียนนิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

เชิงปริมาณ 
     โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมส านักงานเขต
พ้ืนที่การ ศรีสะเกษ เขต ๑,๒,๓,๔และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ จ านวน ๑๑๓ โรง
และโรงเรียนเรียนร่วม  ๖๙๗  โรงเรียนนิเทศอย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 
๔.๖,๔.๗ 

   สนอง 



๕๔ 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
 เชิงคุณภาพ 

    โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมได้ด าเนินการ
จัดการเรียนร่วมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

เชิงคุณภาพ 
    โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมได้ด าเนินการ
จัดการเรียนร่วมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 

โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
โครงการศูนย์การเรียนเด็กเจ็บป่วย
เรื้อรังในโรงพยาลบาล 

เชิงปริมาณ 
-    เด็กป่วยในโรงพยาบาลศรีสะเกษจ านวน  
๑๑ คน เวลา ๑๐  วัน 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กป่วยโรงพยาบาลศรีสะเกษท่ีเข้าร่วม
โครงการได้รับบริการด้านการศึกษาเหมาะสมกับ
ความต้องการ 

เชิงปริมาณ 
-    เด็กป่วยในโรงพยาบาลศรีสะเกษจ านวน  ๑๑ คน 
เวลา ๑๐  วัน 
เชิงคุณภาพ 
เด็กป่วยโรงพยาบาลศรีสะเกษท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับ

บริการด้านการศึกษาเหมาะสมกับความต้องการ 

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 
๔.๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
พัฒนาครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ   

เชิงปริมาณ 
    ครูและบุคลากรจ านวน ๘๙ คน 
เชิงคุณภาพ 
    ครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการ
น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ ร้อย
ละ ๘๐ 
    ครูแลบุคลากรสามารถพัฒนางานที่รับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ  ๘๐ 

เชิงปริมาณ 
    ครูและบุคลากรจ านวน ๘๙ คน 
เชิงคุณภาพ 
    ครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการ
น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ 
ร้อยละ ๘๐ 
    ครูแลบุคลากรสามารถพัฒนางานที่
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ  ๘๐ 

มฐ.๒/ตัวบ่งชี้ที่ 
๒.๖,๒.๗ 

โครงการพัฒนาบุคลากร(การแข่งขัน
กีฬาภายใน) 
 

เชิงปริมาณ 
   ครูและบุคลากรจ านวน ๘๙ คน 
   ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ านวน 
๒๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
   ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน รวมทั้งผู้มี

เชิงปริมาณ 
   ครูและบุคลากรจ านวน ๘๙ คน 
   ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จ านวน ๒๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
   ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน รวมทั้งผู้มี

มฐ.๒/ตัวบ่งชี้ที่ 
๒.๖,๒.๗ 

มฐ.๕/ตัวบ่งชี้ที ่
๕.๖,๕.๗ 



๕๖ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

ส่วนเกี่ยวข้องมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
ร้อยละ ๘๐ 
   ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน รวมทั้งผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีขวัญ ก าลังใจ และเกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะ ร้อยละ ๘๐ 

ส่วนเกี่ยวข้องมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
ร้อยละ ๘๐ 
   ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน รวมทั้งผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีขวัญ ก าลังใจ และเกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะ ร้อยละ ๘๐ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตามกระบวนการช่วยเหลือเด็กพิการ
ในระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

เชิงปริมาณ 
      ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามกระบวนการ
ช่วยเหลือเด็กพิการในระยะแรกเริ่มของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ร้อยละ 
๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะ
เกษ มีหลักสูตรสถานศึกษาตามกระบวนการ
ช่วยเหลือเด็กพิการในระยะแรกเริ่มของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ร้อยละ 
๘๐ 

เชิงปริมาณ 
      ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตาม
กระบวนการช่วยเหลือเด็กพิการในระยะ
แรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
ศรีสะเกษ ร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
มีหลักสูตรสถานศึกษาตามกระบวนการ
ช่วยเหลือเด็กพิการในระยะแรกเริ่มของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ร้อยละ 
๘๐ 

มฐ. ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๒ 

มฐ. ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๓ 



๕๗ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 

เชิงปริมาณ 
      ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 
๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะ
เกษ มีบุคลากรที่มีความรู้ในภาษาอังกฤษ ร้อยละ 
๘๐ 

เชิงปริมาณ 
      ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้
สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
ร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะ
เกษ มีบุคลากรที่มีความรู้ในภาษาอังกฤษ ร้อย

ละ ๘๐ 

มฐ. ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๒ 

มฐ. ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

กลยุทธ์ที่ ๔ 
ส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กร ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการในพระราชด าริ  
(ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม) 

เชิงปริมาณ 
- ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความจ าเป็น

พิเศษ  ที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  จ านวน  ๒๓๕  คน 
เชิงคุณภาพ 

- เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพ  
พัฒนาการที่ดี และเป็นคนเก่ง คนดี  มีคุณธรรม  
ร้อยละ ๘๐ 

 
เชิงปริมาณ 

- ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความจ าเป็น
พิเศษ  ที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  จ านวน  ๒๓๕  คน 
เชิงคุณภาพ 
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพ  พัฒนาการที่ดี 
และเป็นคนเก่ง คนดี  มีคุณธรรม  ร้อยละ ๘๐ 

 
มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 

๔.๔ 

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนเฉพาะ
ความพิการ 1 อ าเภอ ๑ ศูนย์ 

เชิงปริมาณ 
     มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนครบทุกอ าเภอ 
เชิงคุณภาพ 
     ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนฯให้
ถูกต้องตามกฎกระทรวงฯร้อยละ ๘๐ 

เชิงปริมาณ 
     มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนครบทุกอ าเภอ 
เชิงคุณภาพ 
     ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนฯ

ให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงฯร้อยละ ๘๐ 

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 
๔.๓ / ๔.๔ 

 



๕๙ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการประชุมอนุกรรมการส่งเสริม
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ
ระดับจังหวัด 

เชิงปริมาณ 
      ผู้เข้าร่วมประชุมมาประชุมเกินกว่าครึ่ง 
เชิงคุณภาพ 
     ผู้เข้าร่วมประชุม มีความเข้าใจบทบาทและ
หน้าที่อนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการระดับจังหวัดร้อยละ ๘๐ 

เชิงปริมาณ 
      ผู้เข้าร่วมประชุมมาประชุมเกินกว่าครึ่ง 
เชิงคุณภาพ 
     ผู้เข้าร่วมประชุม มีความเข้าใจบทบาทและ
หน้าที่อนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการระดับจังหวัดร้อยละ ๘๐ 

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 
๔.๓ / ๔.๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

กลยุทธ์ที่ ๕ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

เชิงปริมาณ 
- ได้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในศูนย์ 

การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน  ผู้ปกครอง  และผู้มารับบริการมีความ
พึงพอใจในการใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลาย 

เชิงปริมาณ 
- ได้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในศูนย์
การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน  ผู้ปกครอง  และผู้มารับบริการมี
ความพึงพอใจในการใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลาย 

มฐ.๑ ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๒ 
มฐ.๔ ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๒ 
มฐ.๕ ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๑ 

โครงการดูแลรักษายานพาหนะของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรี
สะเกษ 

เชิงปริมาณ 
 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษมี
รถพร้อมใช้งาน 
เชิงคุณภาพ 
 - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษมี
รถยนต์ที่อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
ร้อยละ ๑๐๐ 

เชิงปริมาณ 
 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะ
เกษมีรถพร้อมใช้งาน 
เชิงคุณภาพ 
 - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ
มีรถยนต์ที่อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
ร้อยละ ๑๐๐ 

มฐ.๕ ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๑ 



๖๑ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการจัดท าสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
-  ครู และบุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละงานตาม
โครงสร้างการบริหารงานร่วมกันรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนหลอมรวมข้อมูลเป็น
เอกสารสารสนเทศ จ านวน ๑ เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
- สถานศึกษามีเอกสารสารสนเทศที่มี
รายละเอียดครบถ้วนถูกต้องสามารถน าไปใช้ได้ 

มฐ.๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑,๓.๒,๓.๓ 

มฐ.๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ 

 
 

 

โครงการประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษาพิเศษ 

เชิงปริมาณ 
-บุคลากร ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง และภาคี
เครือข่าย อื่นๆ มีการรับรู้ข่าวสาร 
เชิงคุณภาพ 
- สถานศึกษามีเอกสารประชาสัมพันธ์ที่มี
รายละเอียดครบถ้วนถูกต้องสามารถน าไป
เผยแพร่ได้ 
 
 
 
 
เชิงคุณภาพ 

- มีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเชื่อถือได้ 

มฐ.๕ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๒ 

 
 
 

 



๖๒ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการการพัฒนาระบบบริหารงาน
วิชาการ 
 

เชิงปริมาณ 
       มีการด าเนินโครงการ รวดเร็ว โปร่งใส 
เชิงคุณภาพ 
     ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ
มีงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนงานกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส 
และถูกต้อง ร้อยละ ๘๐ 

เชิงปริมาณ 
       มีการด าเนินโครงการ รวดเร็ว โปร่งใส 
เชิงคุณภาพ 
     ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะ
เกษมีงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนงานกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
โปร่งใส และถูกต้อง ร้อยละ ๘๐ 

    
 
 
 

มฐ.๑ ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑ 

โครงการพัฒนาระบบงานแผนงานและ
งบประมาณ 

เชิงปริมาณ 
- ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน
ระดมความคิดในการวางแผนการด าเนินงานร้อย
ละ ๙๐ ขึ้นไป 
เชิงคุณภาพ 
- เพ่ือให้สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการที่สะท้อนถึง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา 

เชิงปริมาณ 
- ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน
ระดมความคิดในการวางแผนการด าเนินงาน
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
เชิงคุณภาพ 
- เพ่ือให้สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการที่สะท้อน
ถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา 

มฐ.๓ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑,๓.๒,๓.๓ 

มฐ. ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๒ 

 



๖๓ 

 

๑.๒  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการในพระราชด าริ  
(ทุนการศึกษามูลนิธิคุณ
พุ่ม) 

เชิงปริมาณ 
- ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความจ าเป็นพิเศษ  

ที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรี
สะเกษ  จ านวน  ๒๓๕  คน 
เชิงคุณภาพ 

- เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพ  พัฒนาการที่ดี 
และเป็นคนเก่ง คนดี  มีคุณธรรม  ร้อยละ ๘๐ 

เชิงปริมาณ 
- ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความจ าเป็นพิเศษ  

ที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะ
เกษ  จ านวน  ๒๓๕  คน 
เชิงคุณภาพ 

- เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพ  พัฒนาการที่ดี 
และเป็นคนเก่ง คนดี  มีคุณธรรม  ร้อยละ ๘๐ 

 
มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่ 

๔.๔ 

โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 

เชิงปริมาณ 
      ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ มี
บุคลากรทีม่ีความรู้ในภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๘๐ 

เชิงปริมาณ 
      ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 

      ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ มี
บุคลากรทีม่ีความรู้ในภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๘๐ 

มฐ. ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๒ 

มฐ. ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๓ 



๖๔ 

 

๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการตามท่ีก าหนดไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว   
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ -  ผู้เรียนได้รับบริการ ครบตามขั้นตอนการให้บริการ 
EI  

- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
- เอกสารผู้เรียนรายบุคคล 
- ภาพกิจกรรม เป็นต้น   
- รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน 
๑. โครงการวันส าคัญ 
๑.๑ กิจกรรมวันสงกรานต์ 
๑.๒ กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
๑.๓ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
๑.๔ กิจกรรมวันไหว้ครู 
๒. โครงการส่งเสริมสมรรถภาพและการด าเนิน
ชีวิตอิสระของเด็กออทิสติก 
๓.โครงการจัดการศึกษาเรียนฟรี  ๑๕  ปี  อย่าง
มีคุณภาพ 
๔.โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการรุนแรงตาม
บ้านและยากจน 
๕.โครงการวันคนพิการสากล 
๖.สารสนเทศการเก็บข้อมูลผู้เรียนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้และมีคุณภาพท่ีดีขึ้น 

๒ ผู้ เรียนสามารถพ่ึ งพาตนเองได้ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   
 
 
 
 
 
 

๓ 

เฉลี่ย ๔ 

สรุปประเด็นคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

   
 

 



๖๕ 

 

๑) วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทักษะต่างๆ
เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะและพัฒนาการที่ดีขึ้นและควรจัดประชุมชี้แจงและอบรม ครูผู้ปกครองชุมชนในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ในพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
๒) ผลการพัฒนา 
 ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีข้ึน อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีครู
ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนพิการ 
๓) แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย สอดคล้องกับผู้เรียน และจัดให้ครูผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
พิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๖๖ 

 

 ด้านที่  ๒  มาตรฐานด้านครู   
มาตรฐานที่  ๒  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑ ครูมีคุณวุฒิหรือความรู้ความสามารถตรงกับ
งานที่รับผิดชอบ และครูมีเพียงพอ   

๔ - ข้อมูลสารสนเทศของครู 
-   เอกสารที่แสดงถึงการพัฒนาตนเอง
(รายงานการพัฒนาตนเองเอกสารความรู้ที่
ค้นคว้ามา แผ่นพับ เกียรติบัตร) 

๒ ครูเข้าใจปรัชญาการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการและสามารถประยุกต์ใช้ได้   

๔ - เอกสารที่แสดงถึงการพัฒนาตนเอง
(รายงานการพัฒนาตนเองเอกสารความรู้ที่
ค้นคว้ามา  แผ่นพับ  เกียรติบัตร  

- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว 

- เอกสารผู้ เรียนรายบุคคล เช่น  ผลงาน
ผู้เรียน เป็นต้น   

-  รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน 
๓ ครูมีความเมตตา และอดทนต่อการเอาใจใส่

ดูแลผู้เรียน 
๔ - โครงการ/งาน/กิจกรรมที่แสดงถึงครูมี

ความเมตตาและอดทนต่อการเอาใจใส่
ดูแลผู้เรียน 

- เกียรติบัตร 

- เอกสารข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล 

- บันทึกการให้ความดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๔ ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล และรับรู้ความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดกับผู้เรียน 
๔ -  เอกสารข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล 

-  บันทึกการให้ความดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
- ฯลฯ 

 
 
 
 
 



๖๗ 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๕ ครูจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัวตามข้อก าหนดของการจัดท าแผน 
และมีการทบทวนแผนเป็นระยะ 

๔ - แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
และแผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว 

- เอกสารผู้เรียนรายบุคคล เช่น  
ผลงานผู้เรียน, แบบฝึกหัดต่างๆ 
ภาพกิจกรรม เป็นต้น   

- รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน 
๖ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนโดยใช้

เทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความสะดวก 
(Assistive Technology ) สื่อการ
เรียนรู้ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาได้ตรงตามความต้องการ
จ าเป็นของผู้เรียน 
 
 

๔ - เอกสารที่แสดงถึงการให้บริการตามระบบ
คูปองการศึกษา 

- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และ
แผนการให้ บ ริการช่ วย เหลือ เฉพาะ
ครอบครัว 

- แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
- รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน 
- รูปภาพ/สื่อการเรียนรู้  

๗ 
 
 

 
 

ครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้ เรียนอย่างหลากหลาย  
และสรุปรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือ
เข้าสู่ระบบช่วงเชื่อมต่อ   

๔ - เอกสารที่แสดงถึงการรายงานผลการ
พัฒนาผู้เรียนเพ่ือเข้าสู่ระบบช่วง
เชื่อมต่อ   

- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว 

- แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
- เครื่องมือการวัดผลและประเมินผล   
- รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน 
- ผลงานผู้เรียน 

๘ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ
การสอน 

๔ - รายงานการวิจัย 
- เอกสาร/หลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
-  สื่อ/นวัตกรรม/เทคนิคการสอนที่ใช้พัฒนา/
แก้ปัญหาผู้เรียน  

 
 



๖๘ 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๙ ครูมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้ปกครอง
และทีมสหวิทยาการ  
 
 
 
 
 
 
  

๔ -  เอกสารที่แสดงถึงการท างานร่วมกับ
ผู้ปกครอง และทีม 
สหวิทยาการ 
- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และ
แผนการให้บริการ   
  ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
-  บันทึกการปฏิบัติงาน 
-  ภาพกิจกรรม/โครงงาน 
-  ค าสั่ง   

เฉลี่ย ๔ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 
วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพครู เช่น พัฒนาครูที่ไม่
มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ให้มีความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ  การท าวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น  
 
ผลการพัฒนา 
 ครูมีองค์ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษมากขึ้น สามารถจัดกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องกับศักยภาพเด็ก
ได้ 
แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๙ 
 

ด้านที่  ๓  มาตรฐานด้านผู้บริหาร 
 มาตรฐานที่ ๓  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า 
ความคิดริเริ่ม และมีเจตคติท่ีดีต่อการ
จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 

๕ -ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานสารสนเทศ 
-รายงานการประชุม 
-หนังสือเชิญเป็นวิทยากร 
-ค าสั่งแต่งแต่งเป็นคณะท างานเครือข่าย 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดท าแผน IEP 
-คู่มือสื่ออุปกรณ์ในการช่วยเหลือเด็กพิการ
ในโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยน
พ่อแม่เป็นครู 
-สมุดเยี่ยม 
-หนังสือขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 
-หนังสือขอบคุณ 
-สมุดตรวจราชการ 
-สมุดนิเทศภายใน 
-รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน 
-แฟ้มสะสมงานของผู้บริหาร 
-หนังสือขอความอนุเคราะห์/ประชาสัมพันธ์ 
-แฟ้มเกียรติบัตร 
-ภาพถ่ายกิจกรรมการศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

 

 

 



๗๐ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ 

๕ -หนังสือเชิญประชุม 
-รายงานการประชุมครู 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
-หนังสือเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม 
-หนังสือขอความอนุเคราะห์ เชิญเป็น
วิทยากร 
-หนังสือขอบคุณ 
-หนังสือเชิญต่างๆ 
-แผ่นผับ/วารสารศูนย์ 
-รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
-สมุดนิเทศภายใน 
-รายงานผลการประเมินโครงการ 
-รายงานการปฏิบัติการประจ าปี 
หลักสูตร/แนวทางการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มเด็กพิการทั้ง ๙ ประเภท 
- งานวิจัย 
-แผน IEP/IFSP 
-แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
ศูนย ์
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-รายงานการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
- รายงานการประชุมเครือข่ายศูนย์การ
เรียนเฉพาะความพิการ 
- สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดศรีสะเกษ 
-สถิติการเป็นวิทยากรของผู้บริหาร 

 

 

 



๗๑ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาส าหรับคนพิการให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 

๕ -รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
-รายงานการปฏิบัติการประจ าปี 
-รายงานการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
-งบหน้าโครงการที่บรรลุตามเป้าหมาย 
-รายงานการประเมินโครงการ 

๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ครู  บุคลากร  ผู้ปกครอง  และ
ผู้เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนา
ผู้เรียน 

๕ -แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-ค าสั่ง (อบรม/ศึกษาดูงาน) 
-หนังสือเชิญเป็นวิทยากร 
-หนังสือขอบคุณ 
-สมุดเยี่ยม 
-สมุดนิเทศภายใน 
--รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
-รายงาน SAR คร ู
-รายงานประจ าปี 
-แฟ้มเกียรติบัตร/ภาพถ่าย 

๕ ผู้บริหารสามารถประสานงานภาคี
เครือข่าย ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการ แก่บุคลากรในศูนย์การศึกษา
พิเศษ และปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา 

๕ -ค าสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการ/คณะท างานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-หนังสือเชิญเป็นวิทยากร 
-สมุดเยี่ยม 
-หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง 
-โครงการที่ของบประมาณจากเครือข่าย 
-สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ 
-รายงานการประชุม 
-สมุดนิเทศภายใน 
 
 
 

 



๗๒ 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

 
 

  -รายงานการวิจัย 
-รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน 
-รายงานการประชุมการจัดท าหลักสูตร 
-แฟ้มเกียรติบัตร/ภาพถ่าย 

๖ ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และผู้เกี่ยวข้องพึง
พอใจผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 

๕ -รายงานการประเมินโครงการ 
-สมุดเยี่ยม 
-สมุดตรวจราชการ 
-รายงานโครงการ 
-แบบประเมินความพึงพอใจผลการจัด
การศึกษา 
-ภาพถ่ายกิจกรรม 

เฉลี่ย ๕ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 

  
  ๑) วิธีการพัฒนา 

  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา
กับคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  ๒) ผลการพัฒนา 
  สถานศึกษามีเครือข่ายการท างานที่เข้มแข็ง ท าให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  ๓) แนวทางการพัฒนา 
   สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา
กับคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

 



๗๓ 

 

ด้านที่  ๔  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   

 มาตรฐานที่ ๔  ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดท าหลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบ
การให้บริการผู้เรียนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนด 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑ มีหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการ

ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มท่ีสอดคล้อง
กับประเภทความพิการ 

๔ - แนวทางการให้บริการ ๙ ประเภท 
- คู่มือ EI 
- คู่มือหลักสูตร 

๒ จัดหรือปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียน
ได้เรียนอย่างมีความสุขโดย
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

๔ - สรุปการด าเนินโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน
เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู 
- โครงการพัฒนาแล่งเรียนรู้ 
- โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ๑ 
อ าเภอ ๑ ศูนย์การเรียน  

๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๕ - โครงการวันส าคัญ 
- โครงการวันคนพิการสากล 
- โครงการส่งเสริมสมรรถภาพและการด าเนินชีวิต
อิสระของเด็กออทิสติก 
- โครงการฝึกทักษะอาชีพ 
 - จัดกรศึกษาเรียนฟรี  ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 

๔ จัดให้มีเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อการเรียนรู้ บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
ส าหรับคนพิการเพียงพอ 
 

๕ - สื่อที่ใช้ท าในโครงการปรับบ้าน 
 -สื่อที่น าไปใช้ในโครงการศูนย์ให้บริการเคลื่อนที่ 
 - สื่อที่น าไปให้ผู้ปกครองในการฝึกลูกท่ีบ้าน เช่น
วัสดุ/อุปกรณ์การเรียนต่างๆ เป็นต้น 
- บัญชีการจัดสรรสื่อการเรียนรู้  เทคโนโลยีอ านวย
ความสะดวก และการบริการ ของเด็กศูนย์ แยกตาม
หมวดหมู่  ก,ข,ค  
- สื่อนวัตกรรมที่ครูผลิต เพ่ือจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน 

๕ ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
โดยครอบครัวและชุมชนด้วย
กระบวนการทางการศึกษา 

๔ - สรุปผลโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อ
แม่เป็นคร ู 
- สรุปการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 
- สรุปผลศูนย์การให้บริการเคลื่อนที่ 



๗๔ 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๖. จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลใน
โรงเรียนเรียนร่วม 

๕ - โครงการจัดอบรมการจัดท าแผน IEP 
- โครงการนิเทศติดตามการด าเนินงานโรงเรียนเรียน
ร่วม 
- โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานโรงเรียนเรียนร่วม 
- บัญชีการส่งต่อนักเรียนเข้าเรียนร่วม 

๗. สนับสนุนการจัดการเรียนร่วมอย่าง
เป็นระบบ และประสานงานการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการในจังหวัด 
 
 
 
 
 
 

๕ - โครงการประชุมให้องค์ความรู้ผู้ปกครองเด็กพิการ
และบุคลากรเครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ 
- คู่มือการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือรับหรือขอสื่อสิ่ง
อ านวยความสะดวกฯ 
- หนังสือเชิญเป็นวิทยากร เขต ๑ - ๔ 
-  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม           
และเรียนรวม 
-  บัญชีส่งต่อนักเรียนเข้าเรียนร่วม 
-  สรุปผลโครงการปรับบ้าน 

เฉลี่ย ๔ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 
๑) วิธีการพัฒนา 

 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียน 

ตลอดจนจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อการเรียนรู้  บริการและความช่วยเหลือ

อ่ืนใดทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน 

๒) ผลการพัฒนา 

 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและพัฒนาการท่ีดีขึ้นได้รับเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก  

สื่อการเรียนรู้  บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการ

จ าเป็นของผู้เรียนอย่างเหมาะสม 

๓) แนวทางการพัฒนา 

 สถานศึกษาจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ   ในการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง

ต่อเนื่อง  



๗๕ 

 

ด้านที่  ๕  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่  ๕  ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้      

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์
การศึกษาพิเศษให้ผู้เรียนและ
ครอบครัวสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ 

๕ 

- สารสนเทศการเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้ ห้องกระตุ้น
พัฒนาการ(SI)ธาราบ าบัด/แทรมโพลีน/เครื่องเล่น
ธรรมชาติ 
- สถิติการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ 
- ประเมินผลรายงาน โครงการ/กิจกรรม 

๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษ
ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษกับ
ครอบครัว ชุมชนและภาคี
เครือข่าย 

๔ 

- พัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัด
ศรีสะเกษ 
- พัฒนาระบบเครือข่ายสถานศึกษา  
      - อบรมพัฒนาครูในศูนย์เด็กเล็กและอาสาสมัคร
ประชุมให้องค์ความรู้ผู้ปกครองเด็กพิการบุคลากรใน
เครือข่าย 
      - อบรมเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแล
ช่วยเหลือเด็กพิการ 
      - อบรมครูและผู้ปกครองเก่ียวกับการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กพิการกับครอบครัวตามแนว 
วอลดอร์ฟ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาพิเศษ 
พัฒนาเด็กพิการ ๐-๓ ปี 
      - อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) และ
กระบวนการสอนแนวใหม่(RTI) 
     - การนิเทศติดตามช่วยเหลือร่วมพัฒนาเด็กพิการ 
การประชุมสัมมนาการเตรียมความพร้อมเด็กพิการ
รุนแรงตามบ้าน 
 

 
 
 
 



๗๖ 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๓ พัฒนาผู้ปกครองและอาสาสมัคร
ในชุมชนเข้าร่วมรับผิดชอบและ
ช่วยเหลือคนพิการภายในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 

- ประชุมให้องค์ความรู้ผู้ปกครองเด็กพิการบุคลากร
ในเครือข่าย 
- อบรมเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแล
ช่วยเหลือเด็กพิการ 
- อบรมครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิการกับครอบครัวตามแนววอลดอร์ฟ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาพิเศษ 
พัฒนาเด็กพิการ ๐-๓ ปี 
- การนิเทศติดตามช่วยเหลือร่วมพัฒนาเด็กพิการ 
- การประชุมสัมมนาการเตรียมความพร้อมเด็กพิการ
รุนแรงตามบ้าน 
- ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมเด็กพิการรุนแรง
ตามบ้าน 
- ศูนย์ให้บริการผู้พิการเคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ 
 เฉลี่ย ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
 

๑) วิธีการพัฒนา   สถานศึกษาจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  เช่น  แหล่งเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ห้องสมุด  ห้องกระตุ้นประสารทสัมผัส (SI)สวัสดิการร้านค้าศูนย์ ฯ สนามเด็กเล่น  
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ตลอดจนจัดหาวิชาการจากภายนอกมาให้ความรู้ 

๒) ผลการพัฒนา  ครูและบุคลากร  ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีเจตคติที่ดีต่อผู้พิการและมีความรู้
ความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้พิการได้อย่างเหมาะสม 

๓) แนวทางการพัฒนา   สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้นและมีความ
หลากหลายและสนใจเอ้ือต่อการพัฒนาเด็กพิการอย่างเหมาะสม มีช่องทางการเผยแพร่ความรู้ที่หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

ด้านที่  ๖ มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๖  ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง   

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๖.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

๔ - ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะ
เกษเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
-เห็นชอบมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
- รายการประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
ศรีสะเกษ 
- จุดเน้น สศศ. 
- บทบาทหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรี
สะเกษ 

๖.๒ จัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ
ทีมุ่่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

๔ - แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
-อแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- บันทึกการประชุม/ค าสั่งการปฏิบัติงาน 
- สมุดนิเทศ/สมุดเยี่ยม 
- รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ 
- ค าสั่งแต่งตั้ง 

๖.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

๔ - ค าสั่งแต่งตั้ง 
- ประกาศนียบัตร 
- โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
- สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๖.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 

๔ - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและร่วมพัฒนาการ
สถานศึกษาสู่มาตรฐาน 
- แบบรายงานการนิเทศ (PDCA) 

๖.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วาง
แนวพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๔ - การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ ผลการ
ประเมินคุณภาพภายในภายนอก 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานประจ าปี 
- รายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

๖.๖  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 
 
 
 
 
 

๕ - ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
-เห็นชอบกับรายงานประจ าปี 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามและการ
ประเมินผลการใช้แนวทางการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มส าหรับบุคคลที่มีความ 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานประจ าปี 

เฉลี่ย ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
๑) วิธีการพัฒนา  

 สถานศึกษาจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการด าเนินงานและด าเนินการ
ตามแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 

๒) ผลการพัฒนา 
 สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาที่เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา  มีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน  
มีระบบสารสนเทศ  มีการติดตามและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  และน าผลการประเมินมาสรุปเป็น
รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 



๗๙ 
 

๓) แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาน าผลสรุปจากรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษามาสะท้อนถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

สรุปคะแนนตัวบ่งช้ีปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

 มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ร้อยละ 
ค่า

น้ าหนัก 

ผลการ
ประเมินฯ/
คะแนนที่

ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล ๘๗.๐๓ ๓๐ ๒๖.๑๑ ๔ ดีมาก 

 ๑.๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่ก าหนดไว้ใน 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 

๙๕.๑๙ ๒๐ ๑๙.๐๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๒  ผู้เรียนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และมี 
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๗๐.๘๗ ๑๐ ๗.๐๘ ๓ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ๒๐ ๑๕.๖๐ ๔ ดีมาก 

๒.๑ ครูมีคุณวุฒิหรือความรู้ความสามารถ 
ตรงกับงานที่รับผิดชอบ และครูมีเพียงพอ ๗๘.๒๖ ๒ ๑.๕๖ ๔ ดีมาก 

๒.๒ ครูเข้าใจปรัชญาการจัดการศึกษา 
ส าหรับคนพิการและสามารถประยุกต์ใช้ได้ ๗๘.๒๖ ๒ ๑.๕๖ ๔ ดีมาก 

๒.๓ ครูมีความเมตตา และอดทนต่อการเอา 
ใจใส่ดูแลผู้เรียน ๗๘.๒๖ ๒ ๑.๕๖ ๔ ดีมาก 

๒.๔ ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล และรับรู้ 
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับผู้เรียน ๗๘.๒๖ ๒ ๑.๕๖ ๔ ดีมาก 

๒.๕ ครูจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ 
บุคคลและแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัวตามข้อก าหนดของการจัดท าแผน และ
มีการทบทวนแผนเป็นระยะ 

๗๘.๒๖ ๒ ๑.๕๖ ๔ ดีมาก 

 
 
 
 



๘๑ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ร้อยละ 
ค่า

น้ าหนัก 

ผลการ
ประเมินฯ/
คะแนนที่

ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๒.๖ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนโดย 
ใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก(Assistive 
Technology)สื่อการเรียนรู้ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาได้ตรงตามความ
ต้องการจ าเป็นของผู้เรียน 

๗๘.๒๖ ๓ ๒.๓๔ ๔ ดีมาก 

๒.๗ ครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ 
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย  
และสรุปรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเข้าสู่
ระบบช่วงเชื่อมต่อ   

๗๘.๒๖ ๓ ๒.๓๔ ๔ ดีมาก 

๒.๘ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ 
จัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การสอน 

๗๘.๒๖ ๒ ๑.๕๖ ๔ ดีมาก 

๒.๙ ครูมีทักษะในการท างานร่วมกับ 
ผู้ปกครองและทีมสหวิทยาการ ๗๘.๒๖ ๒ ๑.๕๖ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ๑๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๑ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า ความคิดริเริ่ม 
และมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ๕ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๒ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็น
ฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ 
การศึกษาส าหรับผู้พิการให้บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ 

๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๔ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู   
บุคลากร  ผู้ปกครอง  และผู้เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาผู้เรียน 

๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



๘๒ 

 

 มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ร้อยละ 
ค่า

น้ าหนัก 

ผลการ
ประเมินฯ/
คะแนนที่

ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๓.๕ผู้บริหารสามารถประสานงานภาคีเครือข่าย 
ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการแก่บุคลากรใน
ศูนย์ และปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพและเต็มเวลา  

๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๖ ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และผู้เกี่ยวข้องพึง 
พอใจผลการจัดการศึกษา ๕ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดท า
หลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบ
การให้บริการผู้เรียนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนด 

 ๒๕ ๒๒.๔๐ ๔ ดมีาก 

๔.๑ มีหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มท่ีสอดคล้องกับประเภท
ความพิการ 

๔ ๓ ๒.๔๐ ๔ ดีมาก 

๔.๒ จัดหรือปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้เรียน
อย่างมีความสุขโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม ๔ ๓ ๑.๘๐ ๔ ดีมาก 

๔.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ๕ ๔ ๔ ๕ ดีมาก 

๔.๔ จัดให้มีเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ
การเรียนรู้ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาส าหรับผู้พิการเพียงพอ 
 

๕ ๔ ๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๕ ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดย 
ครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทาง
การศึกษา  

๔ ๔ ๓.๒๐ ๔ ดีมาก 

๔.๖ จัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในโรงเรียน
เรียนร่วม                       

๕ ๔ ๔ ๕ ดีเยี่ยม 

 ๔.๗ สนับสนุนการจัดการเรียนร่วมอย่าง 
เป็นระบบ และประสานงานการจัดการศึกษา 
ส าหรับคนพิการในจังหวัด 

๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 



๘๓ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ร้อยละ 
ค่า

น้ าหนัก 

ผลการ
ประเมินฯ/
คะแนนที่

ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 ๑๐ ๙.๒๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์ให้ผู้พิการและ
ครอบครัวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ๕ ๓ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษระหว่างศูนย์การศึกษา
พิเศษกับครอบครัวชุมชนและภาคีเครือข่าย  

๔ ๔ ๓.๒๐ ๔ ดีมาก 

๕.๓ พัฒนาผู้ปกครองและอาสาสมัครในชุมชนเข้า
ร่วมรับผิดชอบและช่วยเหลือผู้พิการภายในท้องถิ่น     ๕ ๓ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 ๕ ๔.๒๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ ๔ ๑.๐๐ ๐.๘ ๔ ดีมาก 

๖.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษท่ีมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา  เต็มศักยภาพและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

๔ ๑.๐๐ ๐.๘ ๔ ดีมาก 

๖.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

๔ ๑.๐๐ ๐.๘ ๔ ดีมาก 

๖.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ 

๔ ๐.๕๐ ๐.๔ ๔ ดีมาก 

๖.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ 
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔ ๐.๕๐ ๐.๔ ๔ ดีมาก 

 
 



๘๔ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ร้อยละ 
ค่า

น้ าหนัก 

ผลการ
ประเมินฯ/
คะแนนที่

ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๖.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

รวมคะแนนการประเมินคุณภาพของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษทุกมาตรฐาน  ๑๐๐ ๘๗.๕๑ ๔ ดีมาก 

 
สรุปเป็นรายมาตรฐาน 

 มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ร้อยละ 
ค่า

น้ าหนัก 

ผลการ
ประเมินฯ/
คะแนนที่

ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล ๘๗.๐๓ ๓๐ ๒๖.๑๑ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ๒๐ ๑๕.๖๐ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ๑๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔   ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดท า
หลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบ
การให้บริการผู้เรียนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนด          

 ๒๕ ๒๒.๔๐ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ๑๐ ๙.๒๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๖   ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

รวมคะแนนการประเมินคุณภาพของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษทุกมาตรฐาน  ๑๐๐ ๘๗.๕๑ ๔ ดีมาก 

 
 



๘๕ 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
ด้านที่ ๑  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน        
 มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของแต่ละ

บุคคล 
     

ด้านที่  ๒  มาตรฐานด้านครู        
 มาตรฐานที่ ๒ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
     

ด้านที่  ๓  มาตรฐานด้านผู้บริหาร      
 มาตรฐานที่ ๓  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
     

ด้านที่  ๔  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา        
 มาตรฐานที่  ๔  ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดท า 

หลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แลระบบ 
การให้บริการผู้เรียนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนด   

     

ด้านที่  ๕  มาตรฐานด้านสังคมแห่งการเรียนรู้      
 มาตรฐานที่  ๕  ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการสร้าง ส่งเสริม

สนับสนุน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้      
     

ด้านที่  ๖  มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ      
 มาตรฐานที่  ๖  ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการ 

ประกันคุณภาพภายในตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง   
     

ศูนย์การศึกษาพิเศษมีผลการประเมินระดับคุณภาพ     ดีเยี่ยม    โดยมีค่าเฉลี่ย  ๕ 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 

กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ....................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 

 

๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
 ๔.๑  ผลการพัฒนาผู้เรียนตามประเภทความพิการ    

ประเภทความพิการ 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของผู้เรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

 ผ่าน                           ไม่ผ่าน 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 9 7 2 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 4 3 1 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 97 79 18 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว 

110 84 26 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 2 1 1 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูด
และภาษา 

4 4 - 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม
และอารมณ์ 

- - - 

บุคคลออทิสติก 28 26 2 
บุคคลพิการซ้อน 79 67 12 

รวม 333 271 62 
เฉลี่ยร้อยละ 100 81.38 18.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๗ 

 

 
๔.๒ ผลการพัฒนาผู้เรียนตามทักษะพัฒนาการ 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนผู้เรียน

ที่ประเมิน 
จ านวน/ร้อยละของผู้เรียนตามระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง(๑) พอใช้(๒) ดี(๓) ดีมาก(๔) ดีเย่ียม(๕) 

ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ๓๓๓ - - - - ๓๓๓ 
ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ๓๓๓ - - - - ๓๓๓ 
ทักษะทางสังคม ๓๓๓ - - - - ๓๓๓ 
ทักษะการช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจ าวัน 

๓๓๓ - - - ๑ ๓๓๒ 

ทักษะการรับรู้และแสดงออก
ทางภาษา 

๓๓๓ - - - - ๓๓๓ 

ทักษะทางสติปัญญาหรือการ
เตรียมความพร้อมทางวิชาการ 

๓๓๓ - - - ๑ ๓๓๒ 

ทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการ
หรือทักษะจ าเป็นอ่ืนๆ 

๓๓๓ - - - - ๓๓๓ 

หมายเหตุ  ผู้เรียนหมายถึง นักเรียนพิการที่รับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษและรับบริการที่บ้าน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

 

 
ตอนที่ ๔ 

สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 
๑. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผลจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้พิการให้มีทักษะและการพัฒนาการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมโดยให้องค์ความรู้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง /ผู้ดูแล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีทักษะ
และความสามารถในการดูแลเสริมสร้าง  ทั้งในระดับครอบครัวและชุมชนให้มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม  
สอดคล้องกับลักษณะความพิการเฉพาะบุคคล  ตลอดจนสนับสนุนทางด้านการศึกษา  จัดสื่อสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ให้ได้รับสิทธิและมีความเสมอภาคทางสังคม  จัด
แหล่งเรียนรู้สถานศึกษาที่มีการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากการเข้าถึง  โดยมีผู้ปกครองและอาสาสมัครได้เข้า
มามีส่วนร่วมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข  
 

 ๑.๑ โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , การมีส่วนร่วม 

๒. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ๑ อ าเภอ๑
ศูนย ์

ผู้เรียน , ผู้ปกครอง ,ชุมชน , การมีส่วนร่วม 

๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม ผู้เรียน , ผู้ปกครอง ,ชุมชน , งบประมาณ 
๔. โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ผู้เรียน , การมีส่วนร่วม 
๕ โครงการศูนย์การเรียนส าหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังใน

โรงพยาบาล 
ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , งบประมาณ 

๖. โครงการนิเทศ ติดตามประเมินผลโครงการศูนย์การเรียนเด็ก
เจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล 

ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , งบประมาณและการมี
ส่วนร่วม 

๗. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวมฯ 
(เพ่ือพัฒนาส าหรับบุคคลออทิสติก)  ห้องเรียนคู่ขนาน 

ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , ชุมชน , งบประมาณ 

๘. โครงการนิเทศ ติดตามประเมินผลโรงเรียนแกนน าจัดการเรียน
ร่วมฯ (ห้องเรียนคู่ขนาน) 

ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , คณะครู 

๙. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาพิเศษ ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , บุคลากรชุมชน
,งบประมาณ และการมีส่วนร่วม 



๘๙ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

๑๐. โครงการประชุมอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กพิการฯ 

ผู้เรียน , บุคลากร , งบประมาณ 

๑๑. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , บุคลากร,ชุมชน
,งบประมาณ และการมีส่วนร่วม 

๑๒. โครงการดูแลรักษายานพาหนะของศูนย์ฯ ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , บุคลากร , ชุมชน
,งบประมาณ และการมีส่วนร่วม 

๑๓. โครงการพัฒนาระบบงานแผนงานและงบประมาณ ผู้เรียน , บุคลากร , ผู้ปกครอง , งบประมาณ
และการมีส่วนร่วม 

๑๔. โครงการการพัฒนาระบบงานประกัน ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , บุคลากร , ชุมชน
,งบประมาณ และการมีส่วนร่วม 

๑๕. โครงการระบบบริหารงานวิชาการ 
    

ผู้เรียน , ผู้ปกครอง ,บุคลากร ,ชุมชน 
,งบประมาณการมีส่วนร่วม 

๑๖. โครงการพัฒนางานบุคคลอย่างเป็นระบบ ผู้เรียน, ผู้ปกครอง, บุคลากร, ชุมชน 
,งบประมาณและการมีส่วนร่วม 

๑๗. โครงการพัฒนาบุคลากร (กีฬาสีภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ) 

ผู้เรียน, ผู้ปกครอง, บุคลากร, ชุมชน 
,งบประมาณและการมีส่วนร่วม 

๑๘. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ผู้เรียน, ผู้ปกครอง, บุคลากร, ชุมชน 
,งบประมาณและการมีส่วนร่วม 

๑๙. โครงการเข้าค่ายส่งเสริมสมรรถภาพและการด าเนินชีวิตอิสระ
ส าหรับบุคคลออทิสติก 

ครู/บุคลากร, ผู้ปกครอง, วิทยากร, 
งบประมาณ 

๒๐. โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดศรีสะเกษ ครู/บุคลากร, ผู้ปกครอง, วิทยากร, 
งบประมาณ 

๒๑ โครงการในพระราชด าริ 
(ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม) 

ครู/บุคลากร, ผู้ปกครอง, วิทยากร, 
งบประมาณ 

๒๒ โครงการวันส าคัญ 
   (กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ) 
   (กิจกรรมลอยกระทง) 
   (กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ) 
   (กิจกรรมต้อนรับปีใหม่) 
   (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ) 
   (กิจกรรมวันสงกรานต์) 
   (กิจกรรมวันไหว้ครู) 

ผู้ปกครอง, ครู/บุคลากร,  งบประมาณ 



๙๐ 
 

 
 ๑.๒ โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 
- - 

 
๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
 ๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและ
แผนการบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- มีข้อมูลสารสนเทศด้านผู้เรียนที่เป็นชัดเจน 
- ผู้เรียนมีพัฒนาการทุกทักษะที่สูงขึ้น 

- ผู้เรียนพิการยังไม่ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากมีจ านวนมาก  และกระจายอยู่ตามพ้ืนที่  
โดยเฉพาะถิ่นทุรกันดาร  
- ควรมีการจัดระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ผู้เรียนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิต 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- มีโครงการและกิจกรรมที่แสดงถึงผู้เรียนพึ่งพา
ตนเอง 
- ผู้เรียน  สุขภาพจิตที่ดีเป็นส่วนใหญ่  สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขได้ตามศักยภาพ 

- ผู้เรียนขาดทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
- ควรมีการนิเทศ  ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 
 ๒. ด้านคร ู

ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ครูมีคุณวุฒิหรือความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและครูมีเพียงพอ 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- มีการพัฒนาองค์ความรู้และมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ยังขาดการขยายผลจากการอบรมองค์ความรู้ที่ได้รับ 

 

 

 



๙๑ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ครูเข้าใจปรัชญาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการและสามารถประยุกต์ใช้ได้ 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- มีทิศทางและเป้าหมายของการจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการ 
- มีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
- มีแผนการให้บริการช่วยเหลือระยะครอบครัว 
- มีการวางแผนผลการพัฒนาผู้เรียน 

- ยังขาดการรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ครูมีความเมตตา และอดทนต่อการเอาใจใส่ดูแลผู้เรียน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- การให้ค าปรึกษาแนะแนวผู้ปกครอง และด าเนินการ
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล 
-การประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องและด าเนินการใน
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

- การประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรับรู้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

-มีการจัดท าและเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
- มีการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือประกอบการ
วางแผน 

- ผู้เรียนมาเรียนไม่สม่ าเสมอท าให้ขาดการฝึกฝนอย่าง
ต่อเนื่อง 

  

   ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ครูจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัวตามข้อก าหนดของการจัดท าแผน และมีการทบทวนแผนเป็นระยะ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- มีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลใน
การช่วยเหลือเป็นรายครอบครัว 
- มีการทบทวนแผนให้กับผู้เรียน 

-ผู้ปกครองไม่เข้าใจเกี่ยวกับแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวเท่าที่ควร 

    
 
 
 



๙๒ 

 

  ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนโดยใช้เทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความสะดวก 
(Assistive Technology ) สื่อการเรียนรู้ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาได้ตรงตามความ
ต้องการจ าเป็นของผู้เรียน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
- ก าหนดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกที่
หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
-น าเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกไปใช้กับผู้เรียน
เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสม 

- สื่อไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 

   
   ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย  และสรุปรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเข้าสู่ระบบช่วงเชื่อมต่อ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- มีการศึกษาเครื่องมือและวิธีการวัดผลประเมินผล
ผู้เรียนที่หลากหลาย 
-เลือกใช้เครื่องมือและวิธีการวัดผลประเมินผล
เหมาะสมกับเป้าหมายและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

- ยังไม่มีการรายงานผลผู้เรียนยังประจ าปี 

  
   ตัวบ่งชี้ที่ ๘  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- มีการพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 
- ท าวิจัยในชั้นเรียน 
- มีการรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน 
-มีการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของครูและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- ยังขาดการเผยแพร่งานวิจัย 

   
   ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ครูมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้ปกครองและทีมสหวิทยาการ   

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- มีการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน 
-ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อประกอบการ
จัดการเรียนรู้ 

- ยังไม่มีการอบรมเก่ียวกับสหวิชาชีพที่หลากหลาย 



๙๓ 

 

 ๓.ด้านผู้บริหาร 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้บริหารมีวิสัยทศัน์ ภาวะผู้น า ความคิดริเริ่ม และมีเจตคติท่ีดีต่อการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ 
 

- การนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตาม
โครงสร้างการบริหารยังมีความไม่สม่ าเสมอในการ
นิเทศ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- มีค าสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน 
- มีงานวิจัยของผู้บริหาร 

- การปรับปรุงงานยังขาดความต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาส าหรับคนพิการให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- มีแผนปฏิบัติการประจ าปี - ควรกระจายผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆให้มากว่านี้ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู  บุคลากร  ผู้ปกครอง  และผู้เกี่ยวข้อง
ให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาผู้เรียน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพครู 
และบุคลากร 

- การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผู้บริหารสามารถประสานงานภาคีเครือข่าย ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการ แก่บุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษ และปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
-ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ - การประสานงานภาคีเครือข่ายยังขาดความต่อเนื่อง  
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการจัดการศึกษา 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาในระดับมาก 

- การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ให้บริการยังไม่หลากหลาย 



๙๔ 

 

 ๔. ด้านการจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑  มีหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่สอดคล้องกับ
ประเภทความพิการ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
-มีหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มท่ีสอดคล้องกับความพิการ 

- ควรมีคู่มือนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรและแนว
ทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒  จัดหรือปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุขโดยผู้ปกครองมีส่วน
ร่วม 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- มีการปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุขโดยมีผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

- ควรมีแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองใน
การมีส่วนร่วม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบางกิจกรรมไม่สอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔  จัดให้มีเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับคนพิการเพียงพอ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- มีเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้ 
บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับคน
พิการเพียงพอ 
 

-  มีเทคโนโลยี อ านวยความสะดวกบริการช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับคนพิการไม่ตรงตามความ
ต้องการของผู้ปกครองในการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการ
ทางการศึกษา 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- การบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและ
ชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา 

- การบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัว
และชุมชนไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่  

 
 
 



๙๕ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖  จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลใน
โรงเรียนเรียนร่วม 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- มีระบบส่งเสริมสนับสนุน การจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลให้โรงเรียนเรียนร่วม ๔ เขต
พ้ืนที่การศึกษา 

- การประเมินคัดกรองไม่ชัดเจน 
-  ขาดการนิเทศติดตามการใช้แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลและคูปองการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗  สนับสนุนการจัดการเรียนร่วมอย่างเป็นระบบ และประสานงานการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการในจังหวัด 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- มีการจัดการเรียนร่วมเป็นระบบมีการจัดการ
ประเมินงานการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการใน
จังหวัด 
 

- การจัดการเรียนร่วมไม่ครอบคลุมในบางเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
- การประสานงานการจัดการศึกษาเข้าถึงบาง
กลุ่มเป้าหมาย 

 ๕. ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์การศึกษาพิเศษให้ผู้เรียนและครอบครัวสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
-มีการส่งเสริมการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการพัฒนาผู้เรียน
ให้เต็มศักยภาพ 
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้ผู้ปกครอง 
ผู้เรียน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

- พัฒนารูปแบบและวิธีการประเมินผลตามสภาพจริง
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน/ทุกทักษะ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษระหว่างศูนย์
การศึกษาพิเศษกับครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่าย 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและบุคลากรใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
 

- พัฒนารูปแบบวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู
และผู้ปกครอง 

 



๙๖ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓  พัฒนาผู้ปกครองและอาสาสมัครในชุมชนเข้าร่วมรับผิดชอบและช่วยเหลือคน
พิการภายในท้องถิ่น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
-  พัฒนาผู้ปกครองและอาสาสมัครในชุมชนได้เข้าร่วม
รับผิดชอบและช่วยเหลือคนพิการในท้องถิ่น 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อ
เทคโนโลยี โดยเวปไซต์ วารสาร แผ่นพับ และวิทยุ
ชุมชน 

- กลุ่มอาสาสมัครที่มีส่วนช่วยในการดูแลช่วยเหลือ
คนพิการในชุมชนน้อย 

 ๖. ด้านการประกันคุณภาพ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
-มีมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดศรีสะเกษ 
-มีความชัดเจนของมาตรฐานด้านการศึกษา โดยมี
เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ ก าหนดความส าเร็จอย่างเหมาะสม 

- บุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังไม่ได้รับทราบ
และเข้าใจถึงมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษา
พิเศษอย่างทั่วถึง 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- มีการจัดท าแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายที่ศูนย์ก าหนด ภายในกรอบระยะเวลาโดย
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
- มีการจัดท าแผนการปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาคุณภาพของศูนย์ฯ โดยผ่านการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และการน า
แผนสู่การปฏิบัติ 
- มีการติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

- ขาดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย/ทุกภาคส่วน/ผู้มี
ส่วนร่วมในการช่วยคิด วิเคราะห์สภาพปัญหา และ
ความต้องการจ าเป็นของศูนย์ฯ ในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายต่างๆ 

 

 



๙๗ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
-มีระบบข้อมูลสารสนเทศ 
-มีการใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ 

- ข้อมูลสารสนเทศขาดความต่อเนื่องในการจัดท า 
- ไม่เป็นปัจจุบัน  

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ที่ชัดเจน 

- การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และพัฒนา
คุณภาพงาน 
- ขาดร่องรอยเอกสารในการได้มา 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแนวพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยน าผลที่
ได้มาวิเคราะห์เลือกสรรข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาให้ครอบคลุมภาระงานทั้ง ๔ ฝ่าย  

- ขาดความต่อเนื่อง 
- ไม่มีเอกสารที่บ่งชี้ว่าน ามาวิเคราะห์เพ่ือวางแผน
พัฒนาจริง 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- จัดท ารายงานประจ าปีตามรูปแบบที่หน่วยงานต้น
สังกัดก าหนด โดยรายงานครอบคลุมการด าเนินงาน 
สะท้อนความส าเร็จ 
-น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
-เผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานตันสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

- การมีส่วนร่วมจากหลายๆฝ่าย 
 

 

 



๙๘ 

 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ด้านผู้เรียน 

๑. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและตรงตามความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
๒. จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
๓. จัดท าโครงการ  กิจกรรม  สอดรับกับผู้เรียนได้เรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้

มากขึ้นตามศักยภาพ  และความพิการ 
 ด้านคร ู

๑. ให้มีการขยายผลและถ่ายถอดความรู้ที่ได้อบรมมาให้บุคคลอื่นทราบด้วย 
๒. เก็บรวบรวมข้อมูล ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน 
๓. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 
๔. ส่งเสริมให้มีการเรียนอย่างต่อเนื่องโดยขอให้ผู้ปกครองมีความรู้มีส่วนร่วมในการสอน

ผู้เรียน 
๕. จัดให้มีการอบรมในการใช้แผนการให้บริการช่วยเหลือให้กับผู้ปกครอง 
๖. จัดให้มีการท าสื่อที่มีราคาถูกและมีประสิทธิภาพใช้งานได้จริง 
๗. ควรให้มีการสรุปผลรายงานผลประจ าทุกปีเมื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบการเชื่อมต่อ 
๘. จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการผู้เรียน 
๙. ควรให้มีการร่วมมือกับทีมสหวิทยากรด้านวิชาชีพเมื่อเพ่ิมอาชีพและพัฒนาผู้เรียน 

 ด้านผู้บริหาร 
๑. จัดระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
๒. จัดระบบบริหารและสารสนเทศอย่างเป็นระบบทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
๓. การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๔. การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
๕. พัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ และตรงกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

 
 ด้านการจัดการศึกษา 

๑. จัดท าคู่มือนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตรและแนวทางการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
๒. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
๓. เพ่ิมกิจกรรมที่หลากหลายและสอดคล้องต่อการพัฒนาผู้เรียน 
๔. จัดท าคู่มือสื่อ – สิ่งอ านวยความสะดวก บริการอ่ืนใดทางการศึกษา ตามกฎกระทรวงและ

ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕. ขยายพ้ืนที่การให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วย

กระบวนการทางการศึกษาให้มากขึ้น  
๖. จัดอบรมให้องค์ความรู้เพ่ิม เรื่องการประเมิน/คัดกรองให้แก่คณะครูโรงเรียนเรียนร่วม 



๙๙ 
 

๗. มีแผนการนิเทศ ติดตามการใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและคูปองการศึกษา 
๘. ส่งเสริมงานการจัดการเรียนร่วมให้ครอบคลุมทุกเขตพ้ืนที่ 
๙. การกระจายการศึกษาลงสู่คนพิการในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและ

ความเหมาะสมกับพ้ืนที่นั้น ๆ 
 ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๑. พัฒนาการจัดอาคารเรียน/ห้องเรียนต่างๆ ให้ครบทุกประเภทความพิการ  จัดห้องสื่อ
อุปกรณ์ในการให้บริการที่เป็นระบบและทันสมัย  จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานศึกษาให้สะอาด 
ร่มรื่น  สวยงาม และปลอดภัย 

๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย เอ้ือต่อความพิการโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
๓. พัฒนาครูให้มีความรู้มาต่อยอดในการพัฒนาตนเองต่อไป 
๔. พัฒนาผู้ปกครอง และอาสามสมัครในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนพิการใน

ท้องถิ่น 
 ด้านการประกันคุณภาพ 

๑. ประกาศมาตรฐานการศึกษาของศูนย์ฯ ให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกรับทราบ
ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๒. จัดประชุมเพ่ือให้ทุกฝ่ายได้รับทราบแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน และร่วมระดมความคิด 
๓. ด าเนินการจัดท าข้อมูลให้ต่อเนื่องที่เป็นปัจจุบัน 
๔. ก าหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพให้ชัดเจนเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง 
๕. จัดท าข้อมูลสารสนเทศให้ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
๖. จัดประชุมระดมความร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการท ารายงานประจ าปีอย่างครอบคลุม

ทั่วถึงและเผยแพร่ในรูปแบบที่หลากหลายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต่อสาธารณชน 
 

๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
-  สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน 
-  การมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ 
- การจัดสรรอัตราก าลังของข้าราชการครูและ/หรือพนักงานราชการให้ได้ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
- งบประมาณการด าเนินงานที่ได้รับจัดสรรยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรม

ส าคัญ ที่แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 

การประชุมวางแผนด าเนินงานของงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

 
 



๑๐๓ 

 

การประชุมวางแผนการด าเนินงานของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

 
 



๑๐๔ 

 

การประชุมวางแผนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

 
 
 



๑๐๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 

 

 
 
 
 
 

 

ค าสั่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
ที ่๕๕/๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและรับ
การประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

............................................................... 
ด้วยส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้

ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ จากต้นสังกัด ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อมจากส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๓๔/๒๕๔๖ เรื่องการ
บริหารราชการศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานเตรียมความพร้อมและรับการประเมินคุณภาพภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ จาก
หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ     ประกอบด้วย 

๑) นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ  ประธาน กรรมการ 
๒) นางสาวปาจรีย์  นนทวงษ์   ต าแหน่ง คร ูคศ.๒  กรรมการ   
๓) นายวัชรินทร์   ผมพันธ์   ต าแหน่ง ครู คศ.๒  กรรมการ  
๔) นางสาวอารีย์   หงษ์ค า   ต าแหน่ง คร ูคศ.๑  กรรมการ 
๕) นางสาวจันจิรา  สีลับสี    ต าแหน่ง ครู คศ.๑  กรรมการ 
๖) นายสายชล   ผาดวงด ี   ต าแหน่ง ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

 ๗) นางสาวชุลีพร  วงศ์อนุ    ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่  - วางแผน อ านวยการและสนับสนุนด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
    - ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา แนะแนวทางการด าเนินงานแก่คณะกรรมการด าเนินงาน
มาตรฐานและองค์ประกอบต่างๆ  
๒. คณะกรรมการด าเนินงานมาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  ๑.๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 



๑๐๗ 

 

  ๑.๒ ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 ประกอบด้วย 
  ๑) นางสาวปาจรีย์ นนทวงษ์  ต าแหน่ง คร ูคศ.๒  ประธานกรรมการ 

  ๒) นางสาวทัศนีย์ ปันต๊ะ   ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๓) นางสาวสุภาวดี อุดมศักดิ์ศรี  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๔) นางสาววรารักษ์ เสาเวียง  ต าแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๕) นางสาวเสาวลักษณ์ ดีสา  ต าแหน่ง พนนักงานราชการ กรรมการ 
 ๖) นางสาวพลอยแทมมารีน คงบ ารุง ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 ๗) นางบุญเกิด แก้ววิชัย   ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 
 ๘) นางสาวกนกพร วิชาพูล  ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 
 ๙) นางเพ็ญศรี นัยพัฒน์   ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 

๑๐) นางสาวนิตยา เบาะแฉะ  ต าแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 
๑๑) นางสาวสุทธิดา ชัยชาญ  ต าแหนง พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  - เก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่รับผิดชอบให้ครบทุกตัวบ่งชี้ 
   - วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
๓. คณะกรรมการด าเนินงานมาตรฐานที่ ๒ ด้านครู 
          มาตรฐานที่ ๒ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  ๒.๑ ครูมีคุณวุฒิหรือความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีเพียงพอ 
  ๒.๒ ครูเข้าใจปรัชญาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการและสามารถประยุกต์ใช้ได้ 
  ๒.๓ ครูมีเมตตาและอดทนต่อการเอาใจใส่ดูแลผู้เรียน 
  ๒.๔ ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรับรู้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
  ๒.๕ ครูจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัวตามข้อก าหนดของการจัดท าแผนและมีการทบทวนแผนเป็นระยะ 
  ๒.๖ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนโดยใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก(As 
sistiveTechnology)สื่อการเรียนรู้บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาได้ตรงตามความ
ต้องการจ าเป็นของผู้เรียน 
  ๒.๗ ครูใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลายและ
สรุปรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเข้าสู่ระบบช่วงเชื่อมต่อ 
  ๒.๘ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการ
ปรับสอน 
  ๒.๙ ครูมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้ปกครองและทีมสหวิทยากร 
 ประกอบด้วย 



๑๐๘ 

 

  ๑) นางสาวหนึ่งฤทัย จ้อยสว่าง  ต าแหน่ง ครผูู้ช่วย  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางรัศมี ศิริบูรณ์   ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 

๓) นางสาวศิริรัตน์ ภูมลี   ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 
 ๔) นายชาตรี เคนทองที   ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 
 ๕) นายทิวากร อกอ่อน   ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 
 ๖) นางสาวจันจิรา สีลับส ี  ต าแหน่ง คร ูคศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) นางสาวอรพิน ปิ่นหอม  ต าแหนง พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
มีหน้าที ่  - เก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่รับผิดชอบให้ครบทุกตัวบ่งชี้ 
   - วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
๔. คณะกรรมการด าเนินงานมาตรฐานที่ ๓ ด้านคุณภาพผู้บริหาร 
          มาตรฐานที่ ๓ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  ๓.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้น า ความคิดริเริ่มและมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ 
  ๓.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
  ๓.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาส าหรับเด็กพิการให้บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
  ๓.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๕ ผู้บริหารสามารถประสานงานภาคีเครือข่าย ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการแก่
บุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษ และปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
  ๓.๖ ผู้เรียนผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องพึงพอใจผลการจัดการศึกษา 
 ประกอบด้วย 
  ๑) นางสาวอารีย์ หงษ์ค า   ต าแหน่ง คร ูคศ.๑  ประธานกรรมการ 

  ๒) นางสาวกาญจณนภา ประมวล  ต าแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓) นางสาวคณิตา เป็งทอง  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 ๔) นายสุนัน ชมภ ู   ต าแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ 

๕) นายสุบรรณ์ ส าเภา   ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 
 ๖) นายกัมปนาท ปิยะวงศ์   ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

๗) นางสาวสะใบทิพย์ ขาววิเศษ  ต าแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่  - เก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่รับผิดชอบให้ครบทุกตัวบ่งชี้ 



๑๐๙ 

 

   - วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
๕. คณะกรรมการด าเนินงานมาตรฐานที่ ๔ ด้านการจัดการศึกษา 
          มาตรฐานที่ ๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดท าหลักสูตรการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบ
ให้บริการผู้เรียนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนด 
  ๔.๑ มีหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่สอดคล้องกับประเภท
ความพิการ 
  ๔.๒ จัดหรือปรับสภาพแวดล้อมผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุขโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
  ๔.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
  ๔.๔ จัดให้มีเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้ บริการและความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับคนพิการเพียงพอ 
  ๔.๕ ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการาง
การศึกษา 
  ๔.๖ จัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลใน
โรงเรียนเรียนร่วม 
  ๔.๗ สนับสนุนการจัดการเรียนร่วมอย่างเป็นระบบและประสานงานการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการในจังหวัด 
 ประกอบด้วย 
  ๑) นางสาวประภัสสร ศุภสุข  ต าแหน่ง คร ูคศ.๑  ประธานกรรมการ 

  ๒) นายนิติพัฒน์ พิพัฒน์ภัทรกุล  ต าแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓) นางสาววิรัชนี ศรีชมภ ู  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 ๔) นางสาวทิศารัตน์ พรหมทา  ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 
 ๕) นางสาวสุวนันท์ พรมโสภา  ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 
 ๖) นางสาวภรณ์ทิพย์ ชอบเสียง  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

๗) นางสาวพัทราพรรณ แสนค าปา  ต าแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่  - เก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่รับผิดชอบให้ครบทุกตัวบ่งชี้ 
   - วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
๖. คณะกรรมการด าเนินงานมาตรฐานที่ ๕ ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
          มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ๕.๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์การศึกษาพิเศษให้ผู้เรียนและครอบครัวสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ 



๑๑๐ 
 

  ๕.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในศูนย์การศึกษาพิเศษระหว่างศูนย์
การศึกษากับครอบครัวชุมชนและภาคีเครือข่าย 
  ๕.๓ พัฒนาผู้ปกครองและอาสาสมัครในชุมชนเข้าร่วมรับผิดชอบและช่วยเหลือคนพิการ
ภายในท้องถิ่น 
 ประกอบด้วย 
  ๑) นายวัชรินทร์ ผมพันธ์   ต าแหน่ง คร ูคศ.๒  ประธานกรรมการ 

  ๒) นางสาวประนอม ไพรวรรณ  ต าแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓) นางสาวกมลทิพย์ สิงห์คะเณย์  ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 
 ๔) นายกิตติศักดิ์ ซื่อสัตย์   ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 
 ๕) นางสาวอรุณศรี สัมฤทธิ์  ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 
 ๖) นายอนุสรณ์ มิจกาศ   ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 
 ๗) นายภารพ ไตรวงค์ย้อย  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

๘) นายเฉลิมพงษ์ หล้าเพชรงาม  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
มีหน้าที ่  - เก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่รับผิดชอบให้ครบทุกตัวบ่งชี้ 
   - วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
๗. คณะกรรมการด าเนินงานมาตรฐานที่ ๖ ด้านการประกันคุณภาพ 
          มาตรฐานที่ ๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการประกันคุณภาพภายในตาม่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  ๖.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  ๖.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
รบการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  ๖.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  ๖.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
  ๖.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
  ๖.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 ประกอบด้วย 
  ๑) นายสายชล ผาดวงดี   ต าแหน่ง คร ูคศ.๑  ประธานกรรมการ 

  ๒) นางสาวชนิดา อันนอก   ต าแหน่ง ครูธุรการ  กรรมการ 
 ๓) นางสาวอรนุช พิลากรณ์  ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 

๔) นางสาวชัญญาภัค สาลี   ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ  



๑๑๑ 
 

 ๕) นางสาวชุลีพร วงศ์อนุ   ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
๖) นายณัฐวุฒิ ไชยรัตน์   ต าแหน่ง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  - เก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่รับผิดชอบให้ครบทุกตัวบ่งชี้ 
   - วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 ประกอบด้วย 
  ๑) นางสาวปาจรีย์ นนทวงษ์  ต าแหน่ง ครู คศ.๒  ประธานกรรมการ 
  ๒) นายวัชรินทร์ ผมพันธ์   ต าแหน่ง ครู คศ.๒  กรรมการ 
  ๓) นางสาวอารีย์ หงส์ค า   ต าแหน่ง ครู คศ.๑  กรรมการ 
  ๔) นางสาวประภัสสร ศุภสุข  ต าแหน่ง ครู คศ.๑  กรรมการ 
  ๕) นายสายชล ผาดวงด ี   ต าแหน่ง ครู คศ.๑  กรรมการ 
  ๖) นางสาวชุลีพร วงศ์อนุ   ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
  ๗) นายณัฐวุฒิ ไชยรัตน์   ต าแหน่ง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   
 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ  และมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่   ๑๗   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 
              

                             (นางเกตอรอินท์   พิทักษ์โคชญากุล) 
                            ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

 


