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กระทรวงศึกษาธิการ 
 



ค านำ 
 รายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560
เป็นเอกสารที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ต้องจัดท าเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นการ
สะท้อนความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามภารกิจหลักในกฎกระทรวงฯข้อที่ ๖ ที่ระบุให้สถานศึกษาจัดท า
รายงานประจ าปีเปน็รายงานประเมนิคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้น
สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงานต่อสาธารณะชน และข้อที่ ๑๔(๗) ที่
ระบุให้สถานศึกษาข้ันพื้นฐานจัดท ารายงานประจ าปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน นอกจากนั้น
รายงานการประเมินตนเองจะเป็นเอกสารเสนอรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ( นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล )  
                       ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 



 

 

สารบัญ 
เรื่อง 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน  
ตอนที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา   
ตอนที่ ๓ ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ตอนที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 
ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ ที่แสดงผล 
                งานดีเด่นของสถานศึกษา 
ภาคผนวก ข ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ 
                สถานศึกษา 
ภาคผนวก ค บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
                ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
เอกสารอ้างอิง 
รายช่ือคณะกรรมการจัดท ารายงาน 
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ตอนท่ี ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
 

๑. ข้อมูลท่ัวไป 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่อาคารส านักงานสามัญศึกษา           
จังหวัดศรีสะเกษ(เดิม)  เลขที่ ๓๖๔ ถนนวันลูกเสือ  ต าบลเมืองใต ้ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรี
สะเกษ ๓๓๐๐๐ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๗๔๐๑  โทรสาร ๐๔๕-
๖๑๗๔๐๑  E-mail : sskspecial@hotmail.com   website : www.Sisaketspecial.go.th  เนื้อที่ 
๓ ไร่ ๓ งาน ๖๑ ตารางวา เขตพื้นที่ให้บริการ ประกอบไปด้วยอ าเภอ ๒๒ อ าเภอ ในจังหวัดศรีสะเกษ  
มีเนื้อที่ประมาณ ๘,๘๔๐ ตารางกิโลเมตร          

ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓  กองการศึกษาเพื่อคนพิการกรมสามญัศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มี

นโยบายจัดต้ังศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดข้ึน ทั้ง 63 จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี 12 
จังหวัดเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา และกรุงเทพฯ เป็นศูนย์ส่วนกลาง ซึ่งศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการด าเนินการ บริหารจัดการ โดยความรับผิดชอบของโรงเรียน
ศึกษาพิเศษสุรินทร์ ผู้อ านวยการนริศร  นุชถาวร  ได้มอบหมายให้นายวีรวัฒน์  มุ่งสุข  ต าแหน่งผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ  โรงเรียนศึกษาพิเศษสุรนิทรม์าปฏิบตัิหน้าที่หวัหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัด
ศรีสะเกษ  จึงได้ประสานขอใช้สถานที่ของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  ในสมัยนั้นนายวรรณกิจ  อินทร
ประพงศ์  เป็นผู้อ านวยการ  ได้อนุญาตให้ใช้ส่วนหนึ่งของห้องฝุายปกครอง  เป็นส านักงานช่ัวคราว
ของ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ได้เริ่มด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่  ๕  ตุลาคม ๒๕๔๓ 
เป็นต้นมา  โดยได้รับการสนับสนุนบุคลากร  วัสดุ  ครุภัณฑ์  และงบประมาณจากกรมสามัญผ่าน
โรงเรียนศึกษาพิเศษสุรินทร์   

ได้เริ่มด าเนินการตามบทบาทภารกิจ คือ การออกค้นหาเด็กพิการในพื้นทีท่ั้งจงัหวัดศรีสะเกษ  
เพื่อให้มารับการบริการ  และจัดเก็บข้อมูลเด็กพิการของจังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อด าเนินการมาระยะ
หนึ่งแล้ว  พบว่าส านักงานช่ัวคราวในโรงเรียนไกรภักดีไม่สะดวกส าหรับผู้พิการที่มารับบริการ  จึงได้มี
การประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีอาคารว่าง  พบว่ามีอาคารส านักงานลูกเสือชาวบ้านว่าง ซึ่งตั้งอยู่
ภายในส านักงานศึกษาธิการ  จังหวัดศรีสะเกษ  จึงได้ประสานขอใช้สถานที่เป็นส านักงานเพื่อ
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่   เพราะสถานที่แห่งนี้มีความเหมาะสม เอื้อต่อการให้บริการผู้พิการ  
และสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายธวัชชัย  พินปรุ  ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะ
เกษ ในขณะนั้น ได้อนุญาตให้ใช้เป็นที่ท าการ 
ต่อมานายวีระวัฒน์  มุ่งสุข ขอกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนศึกษาพิเศษสุรินทร์ตามเดิม  กรมสามัญ
ศึกษาจึงได้แต่งตั้งสิบเอกสมหวัง   พิลาทอง  มาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ า
จังหวัดศรีสะเกษ  ต่อมา สิบเอกสมหวัง   พิลาทอง ไปบรรจุเป็นรองผู้อ านวยการโรงเรียนสอนคนตา
บอดสุราษฎร์ธานี กองการศึกษาเพื่อคนพิการฯ ได้มอบหมายให้นายวิศิษฐ์   วิทยวรการ ผู้อ านวยการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  29  จังหวัดศรีสะเกษ รักษาการฯ  และได้มีการด าเนินการปรับปรุง
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อาคารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  29 เพื่อใช้เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๔  กรมสามัญได้มีค าสั่งให้นางวัชรี  ดอนหมื่นศรี อาจารย์  ๑  
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล  จังหวัดอุบลราชธานี  มาปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  ได้เล็งเห็นว่าสถานที่ที่ก าลังปรับปรุงอยู่ห่างไกลตัวเมืองไม่มีรถโดยสารผ่าน  
ไม่สะดวกแก่ผู้พิการที่มารับบริการ จึงมีความประสงค์ที่จะอยู่ที่เดิมและได้จัดหางบประมาณมา
ปรับปรุงอาคารเพื่อให้เอื้อต่อการให้บริการอย่างดีและมีคุณภาพ   
 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2545 นางวัชรี ดอนหมื่นศรี ได้ไปบรรจุเป็นหัวหน้าศูนย์ 1 ที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดยโสธร จากนั้นสิบเอกสมหวัง   พิลาทอง  ได้มาบรรจุเป็นหัวหน้าศูนย์ 
1 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ จนกระทั่งวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 นางวัชรี 
พิทักษ์โคธากุล(สกุลเดิม ดอนหมื่นศรี) ย้ายมาด ารงต าแหน่ง หัวหน้าศูนย์ 1 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
ต่อมาวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ได้มีการประกาศปฏิรูปการศึกษา นางวัชรี พิทักษ์โคธากุล หัวหน้า
ศูนย์ ๑  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  ได้มีการประสานขอใช้อาคารส านักงาน
สามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษเป็นส านักงานด าเนินการตามบทบาทภารกิจของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ และได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารสามัญศึกษาเป็นการถาวร  ลงนามโดยท่าน
ไพฑูรย์  เสียงก้อง รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา  เมื่อวันที่ ๑๗  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔7 ได้ย้ายเข้ามา
ใช้อาคารส านักงานสามัญศึกษาจังหวัด(เดิม) จนถึงปัจจุบัน มีที่ตั้ง เลขที่ 364 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ถนนวันลูกเสือ ต าบลเมืองใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 สังกัด
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แผนท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 

 
 
 

 

 
 
 



 

 

๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ๒.๑ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  
   ช่ือ – สกุล ดร.เกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล   โทรศัพท์ ๐๖-๑๙๕๘-๙๘๘๙    
e-mail : vp9991@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหาร
การศึกษาพิเศษ ด ารงต าแหน่งที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑5 ปี 2 เดือน 
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๓.   ข้อมลูนักเรียน (ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕60) 
๓.๑ จ านวนนักเรียนทั้งหมด  529 คน 

หมายเหต ุ จ านวนนักเรียนหมายถึง นักเรียนพิการที่รบับรกิารในศูนย์การศึกษาพเิศษและรบับริการ
ที่บ้าน 

 ๓.๒ จ านวนนักเรียนจ าแนกตามประเภทความพิการ 
 
ที่ 

 
ประเภทความพิการ 

จ านวน/คน(ที่
รับบริการที่

ศูนย์ฯ) 

 
รวม 

จ านวน/คน 
(ที่รบับริการที่

บ้าน) 

 
รวม 

 
รวม ๒ 
กลุ่ม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
๑ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 1  - 1 10 6 16 17 
๒ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน - 1 1 3 1 4 5 
๓ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสตปิัญญา 18 16 34 76 69 145 179 
๔ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือ

การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
7 7 14 76 63 139 153 

๕ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ 0 0 0 1 3 4 4 
๖ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและ

ภาษา 
2 0 2 0 0 0 2 

๗ บุคคลที่มปีัญหาทางพฤติกรรม หรือ
อารมณ ์

1 0 1 0 0 0 1 

๘ บุคคลออทสิติก 13 4 17 15 9 24 41 
๙ พิการซอ้น 7 10 17 50 60 110 127 

รวม 49 38 87 231 211 442 529 
หมายเหต ุ นักเรียนจ าแนกตามประเภทความพิการ  หมายถึง  นักเรียนพิการทีร่ับบริการในศูนย์

การศึกษาพิเศษและรบับริการที่บ้าน  

 

  ๓.๓  จ านวนนักเรียนทัง้สิ้น 532 คน จ าแนกตามกลุ่มเปูาหมายบรกิารสาธารณะ 

ท่ี กลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ 
จ านวน/คน 

รวม/คน 
ชาย หญิง 

๑ นักเรียนพกิารรับบรกิารในศูนย์ 49 38 87 
๒ นักเรียนพกิารรับบรกิารทีบ่้าน 144 131 275 

๓ นักเรียนที่เรียนในหน่วยบริการ 87 80 167 

๔ นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเรียนร่วม ทีม่ารับบรกิารที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

3 - 3 

รวม 283 249 532 



 

 

หมายเหตุ  นักเรียนพิการทีร่ับบรกิารทีโ่รงเรียนเรียนร่วมหมายถึง  นักเรียนทีเ่ป็นผลผลิตของครทูี่
เป็นครูของศูนย์การศึกษาพเิศษ 
 

  ๓.๔  จ านวนนักเรียนและสถานศึกษา ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษให้บริการ 
 

ที่ 
 

รายการ 
จ านวนนักเรียน/

คน 
 

รวม/
คน 

 
จ านวน

โรงเรียนที่
ให้บรกิาร 

ชาย หญิง 

๑ ห้องเรียนเจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล 7 12 ๑9 - 
๒ ห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก 8 3 11 - 
๓ โรงเรียนจัดการเรียนรวม 3 - 3 3 
๔ อื่นๆ ระบุ ..โรงเรียนเฉพาะความพิการ……. 2 1 3 - 

 
หมายเหตุ  ใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่นักเรียนของศูนย์ที่ศูนย์ไปให้บริการในปีการศึกษาน้ันๆ (1 เมษายน – 31 
มีนาคม) 
 

  ๓.๕ จ านวนนักเรียนที่ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออื่น
ใดทางการศึกษาตามระบบคูปองการศึกษา 
ท่ี สังกัด จ านวนคน จ านวน(บาท) 
๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 4,008.5 8,017,000 
๒ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - - 
๓ ส านักงานส่ ง เสริมการ ศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
84 168,000 

รวม 4,092.5 8,185,000 
หมายเหตุ  นักเรียนที่ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาตามระบบคูปองการศึกษา  หมายถึง  นักเรียนพิการทุกคนในเขตพื้นที่บริการที่ได้รับเงิน
ตามระบบคูปองการศึกษา 
 

  3.6 จ านวนผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังวัดศรสีะเกษที่เข้าถึงและได้รับ
บริการสิง่อ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลอือื่นใดทางการศึกษา จ านวน 529 คน 
คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
   3.7 จ านวนผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังวัดศรสีะเกษได้รับบริการช่วง
เช่ือมต่อหรือการสง่ต่อ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จ านวน  89  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑6.82 
     3.8  อัตราส่วนครู  : นักเรียน  = ๑ : ๑6 
หมายเหตุ  นับเฉพาะครทูี่ใหบ้รกิารนักเรียนที่รบับริการในศูนย์และที่บ้าน ต่อ จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
(เศษ ปัดทิ้ง ใช้เกณฑ์ 1 : 4 )    
              



 

 

  สรปุ อัตราส่วนครู : นักเรียน    ต่ ากว่าตามเกณฑ์   เป็นไปตามเกณฑ์ (1:4) 
                                                      สูงกว่าตามเกณฑ์    
  3.9 จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และนันทนาการ  529  คน  คิด
เป็นรอ้ยละ ๑๐๐ 
  3.10 จ านวนหน่วยบรกิาร ที่ด าเนินการในจังหวัด 17 หน่วย      
  3.11 จ านวนศูนย์การเรียนเฉพาะความพกิารในจังหวัดที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่งเสริม
สนับสนุนและด าเนินการ  .....-......  ศูนย์   
 



 

 

๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 
๔.๑  ขา้ราชการครู 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 

 
 

อาย ุ

 
อายุ

ราชการ
(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ 

วิชาเอก 

สอนเด็ก
พิการกลุ่ม

เป้า 
หมาย

สาธารณะ 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงท่ีรับ

การพัฒนา/ปี 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

๑ นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากลุ ๕5 ๒๖ ผอ./คศ.๓  ศษ.ม. ศษ.ด. บรหิารการศึกษา - - 
๒ นางสาวอารีย์  หงษ์ค า ๓5 6 ครู/คศ.๑  ศษ.ม.  บรหิารการศึกษา ๙ 20/๒2 
๓ นางสาวประภัสสร  ศุภสุข 30 5 ครู/คศ.๑ กศ.บ.   การศึกษาพิเศษ ๖ 20/๒2 

๔ นายสายชล  ผาดวงดี ๔5 4 ครู/คศ.๑ บธ.บ.   การบญัชี 49 20/๒2 

๕ นางสาวจันจิรา  สลีับส ี ๒9 4 ครู/คศ.๑ ค.บ.   ภาษาอังกฤษ 8 20/๒2 

๖ นายภารพ  ไตรวงค์ย้อย ๔4 3                  ครู/คศ.๑ ค.บ.   อุตสาหกรรม 30 20/๒2 

๗ นายกัมปนาท  ปิยะวงศ์ ๓6 3 ครู/คศ.๑ ศศ.บ.   สุขศึกษา - - 
๘ นางสาวทัศนีย์  ปันต๊ะ 40 3 ครู/คศ.๑ บธ.บ.   การตลาด - - 
๙ นางสาวหนึง่ฤทัย  จ้อยสว่าง ๓2 3 ครู/คศ.๑ กศ.บ.   การศึกษาพิเศษ 7 20/๒2 

๑๐ นางสาวภรณ์ทิพย์  ชอบเสียง 30 3 ครู/คศ.๑ ค.บ.   การศึกษาพิเศษ 43 20/๒2 

๑๑ นางสาวสุภาวดี  อุดมศักดิ์ศรี 30 3 ครู/คศ.๑ ค.บ.   คอมพิวเตอร ์ 38 20/๒2 

๑๒ นางสาวชุลีพร  วงศ์อนุ ๒9 3 ครู/คศ.๑ ค.บ.   คณิตศาสตร์ 8 20/๒2 

๑๓ นายนิรันดร์   โพธิราช 38 5 ครู/คศ.๑ ศศ.บ. ศศ.ม.  รัฐประสานฯ - - 
๑๔ นางสาววิภา ปิยะสา  4 ครู/คศ.๑ คบ.   การศึกษาพิเศษ 29 20/๒2 

  



 

 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 

 
 

อาย ุ

 
อายุราชการ

(ปี) 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ 

วิชาเอก 

สอนเด็ก
พิการกลุ่ม

เป้า 
หมาย

สาธารณะ 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงท่ีรับ

การพัฒนา/ปี 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

๑๕ นางสาวจินต์จุฑา  เอี่ยมพินจิ  1  ครูผู้ช่วย คบ.   การศึกษาพิเศษ 54 20/๒2 

๑๖  นางสาวสุพรรษา  หมายดี 28 1 ครูผู้ช่วย คบ.   การศึกษาพิเศษ 34 20/๒2 

17  นางสาวปภาวรินท์  กองอินทร ์  1 ครูผู้ช่วย ศศ.บ.   หูหนวกศึกษา 9 20/๒2 

18 นางสาวกนกวรรณ  ศรีเลิศ 28 1 ครูผู้ช่วย ว.ท.บ.   กายภาพบ าบัด 19 20/๒2 

19 นายสมพร  ผัดแก้ว 29 4 เดือน ครูผู้ช่วย ว.ท.บ.   กายภาพบ าบัด  - 
20 นายศุภฤกษ์   ดีมาก  3 เดือน ครูผู้ช่วย คบ.   คอมพิวเตอร์ศึกษา  - 

 
๔.๒ พนักงานราชการ 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ 
วิชา เอก 

สอนเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย

สาธารณะ 
จ้างด้วยเงิน ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

๑ นางวรารักษ์  เสาเวียง ๔๒ ๙ ป ี ค.บ.   การศึกษาพิเศษ 28 งบประมาณ 
๒ ว่าที่ร.ต.หญิงอรพิน ปิ่นหอม ๓๑ ๗ ป ี บธ.บ.   การบญัชี 33 งบประมาณ 
๓ นายสุนันชมภู ๓๒ ๕ ป ี วท.บ.   วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 26 งบประมาณ 
๔ นางสาวสุธิดา  ชัยชาญ ๓๓  ๔ ป ี บธ.บ.   การจัดการทั่วไป 8 งบประมาณ 
๕ นางสาวเสาวลักษณ์  ดีสา ๓๒ ๓ ป ี วท.บ.   วิทยาศาสตร์ทั่วไป 30 งบประมาณ 

 



 

 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ 
วิชา เอก 

สอนเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย

สาธารณะ 
จ้างด้วยเงิน ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

๖ นางสาวประนอม ไพรวรรณ ๔๒ ๓ ป ี วท.บ.   วิทยาศาสตร์การกีฬา 31 งบประมาณ 
๗ นางสาวนิตยา  เบาะแฉะ ๒๕ ๓ ป ี วท.บ.   เทคโนโลยีสารสนเทศ 29 งบประมาณ 
๘ นางสาวกาญจณภา ประมวล ๒๗ ๒ ป ี บธ.บ   การบญัชี - งบประมาณ 
๙ นายนิติพัฒน์  พิพัฒน์ภัทรกุล ๒๖ ๒ ป ี วท.บ.   สาธารณสุขชุมชน - งบประมาณ 

๑๐ นางสาวนภาพร  กระมล 27 6 เดือน วท.บ.   กายภาพบ าบัด - งบประมาณ 
๑๑ นางสาวกานดา  พรมจารีย ์ 25 6 เดือน วท.บ.   กายภาพบ าบัด - งบประมาณ 

 
๔.๓  ครูอัตราจ้าง 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ 
วิชา เอก 

สอนเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย

สาธารณะ 
จ้างด้วยเงิน ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

๑ นางสาวยุพา  ล าพูล 35 1 ป ี บธ.บ.   การบญัชี - งบประมาณ 
๒ นางสาวสายทอง  ระยับศร ี 26 1 ป ี ค.บ.   ภาษาไทย - งบประมาณ 
๓ นายทิวากร  ทองอ่อน 28  1 ป ี ค.บ.   พลศึกษา -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      งบประมาณ 

 
 
 
 



 

 

๔.4  ครผูู้ทรงคุณค่า 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ 
วิชา เอก 

สอนเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย

สาธารณะ 
จ้างด้วยเงิน ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

๑ นางสุดารัตน์ ไชยสัตย์ 64 1 ป ี บธ.บ. ศษ.ม  บรหิารการศึกษา - งบประมาณ 
 

 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ............๑3.......... คน คิดเป็นรอ้ยละ ....๓8.23........  
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด .........21.......... คน คิดเป็นร้อยละ .....61.76.......... 

๔.5  ลูกจ้างประจ า 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการ
ณ์การสอน 

(ปี) 

วุฒิ 
วิชาเอก 

จ้างด้วยเงิน 
ป.ตร ี ปวส. ม.๖ ม.๓ 

- - - - - - - - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๔.6  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการ
ณ์การสอน 

(ปี) 

วุฒิ 
วิชาเอก 

จ้างด้วยเงิน 
ป.ตร ี ปวส. ม.๖ ม.๓ 

๑ นางสาวศรสวรรค์  พรมภักด ี 28 - ปวส.    บัญชี งบประมาณ 
๒ นางสาวกนกพร  วิชาพูล 28 - คบ.    การศึกษาพิเศษ งบประมาณ 

๓ นางสาวรัศมี ศิรบิูรณ์ 39 - ปวส.    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งบประมาณ 

๔ นางสาวสุวนันท์   พรมโสภา 41 - รป.บ    การปกครอง งบประมาณ 

๕ นางวิลัยวรรณ นัยเนตร 51 -   ม.๖  - งบประมาณ 

๖ นางสาวศันสนีย์  ภูมิล าเนา 35 - บธ.บ    การจัดการทั่วไป งบประมาณ 

๗ นางสาวละม้าย  จอกนอค 35 -   ม.๖  - งบประมาณ 

๘ นายสุบรรณ์  ส าเภา 32 - บธ.บ    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งบประมาณ 

๙ นางเพ็ญศรี นัยพัฒน ์ 48 - บธ.บ    การจัดการทั่วไป งบประมาณ 

๑๐ นางบุญเกิด แก้ววิชัย 45 - คบ.    ปฐมวัย งบประมาณ 

๑๑ นางสาวอรุณศรี สตุะพันธ์ 42 -   ม.๖  - งบประมาณ 

๑๒ นางสาวอัจฉริยา  ภูมิล าเนา 44 - ปวส.    คหกรรม งบประมาณ 

๑๓ นางสาวภาวณี  พวงพลอย 30 - บธ.บ    การจัดการทั่วไป งบประมาณ 
๑๔ นางสาวจุฬาลกัษณ์  วิลัยเลิศ 47 -   ม.6  - งบประมาณ 

๑๕ นายอิสรภาพ  พรหมเสนา 31 - ปวส.    อิเลก็ทรอนิกส ์ งบประมาณ 

๑๖ นางสาวกมลทิพย์  สงิห์คะเณย์ 43 - วท.บ.    วิทยาศาสตร์การกีฬา งบประมาณ 

๑๗ นางวิลาวัลย์  แก้วธานี 40 - ร.บ.    สังคมศึกษา งบประมาณ 

 



 

 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการ
ณ์การสอน 

(ปี) 

วุฒิ 
วิชาเอก 

จ้างด้วยเงิน 
ป.ตร ี ปวส. ม.๖ ม.๓ 

๑๘ นางวิภาวดี  ไชยเดช 42 - ปวส.    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งบประมาณ 

๑๙ นางปรียาพร  ธนันต์เติมสริ ิ 41 - บธ.บ    การตลาด งบประมาณ 

๒๐ นางจิราภรณ์   อะสุชีวะ 45 -   ม.๖  - งบประมาณ 

๒๑ นางสาวลภัสรดา  แสงอุไรธนา 33 - บธ.บ    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งบประมาณ 

๒๒ นางสาวภัทรวรินทร์  กระสันต์ 43 -   ม.๖  - งบประมาณ 

๒๓ นางสาวพัชราพรรณ ไพรอนันต ์ 32 -   ม.๖  - งบประมาณ 

๒๔ นางสาวจริาพร  สจัจา 32 - วท.บ.    วิทยาการคอมพิวเตอร ์ งบประมาณ 

๒๕ นางอุบลพรรณ  ศรีชัย 41 - รป.บ    การปกครอง งบประมาณ 

๒๖ นางสาวอ าไพ  ภาพันธ์ 43 -   ม.๖  - งบประมาณ 

๒๗ นายวิทยา  ซุยซวง 25 - คบ.    พละศึกษา งบประมาณ 

๒๘ นางสาวรินดา พวงพลอย 33 - วท.บ.    วิทยศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร งบประมาณ 

๒๙ ส.อ.หญงิ สุนิสา  ฉุใจ 30 - วท.บ.    สาธารณสุขชุมชน งบประมาณ 

๓๐ นางสาววิไล  ทองเบ้า 32 -   ม.๖  - งบประมาณ 

๓๑ นางเบญวรรณ  พละศักดิ์ 40 - บธ.บ    คอมพิเตอร์ธุรกจิ งบประมาณ 

๓๒ นายกานต์ชนก วสุนันต์ 33 -   ม.๖  - งบประมาณ 

๓๓ นางลัดดา  มาคัส 42 -  ปวส   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งบประมาณ 

๓๔ นางสาวชัญญาภัค สาล ี 28 - ร.บ.    การเมืองการปกครอง งบประมาณ 

๓๕ นางสาวแสงฟูา  จันทะสาร 34 -  ปวส.   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งบประมาณ 

 



 

 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการ
ณ์การสอน 

(ปี) 

วุฒิ 
วิชาเอก 

จ้างด้วยเงิน 
ป.ตร ี ปวส. ม.๖ ม.๓ 

๓๖ นางสาวชลิญญา  ไชยสุกา 27 - คบ.    ภาษาอังกฤษ งบประมาณ 

๓๗ นายณัฐวุฒิ  ไชยรัตน์ 37 - ศศ.บ.    การพัฒนาชุมชน งบประมาณ 

๓๘ นางสาวชลดา  บาศร ี 25 - วท.บ.    สาธารณสุขชุมชน งบประมาณ 

๓๙ นางสาวมรสิา  สุทธปญัญา 23 - คบ.    ภาษาอังกฤษ งบประมาณ 

๔๐ นางสาวนาถวดี  โสพัฒน ์ 27 - ศศ.บ    นาฎศิลป์ งบประมาณ 

๔๑ นางสาวรัฐชณันท์  พิทักษ์โคชญากลุ 26 - ศศ.บ    การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว งบประมาณ 

๔๒ นางสาวมัสสา  ค านึง 27 - ศศ.บ    ภาษาอังกฤษ งบประมาณ 

๔๓ นางสาวศิริธรรม  แสงธรรมทรัพย ์ 27 -   ม.๖  - งบประมาณ 

๔๔ นางสาวผกามาศ  เพ็งอุดม 25 - คบ.    คอมพิวเตอร์ศึกษา งบประมาณ 

๔๕ นางสาวจริยา  จันทร 26 - คบ.    วิทยาศาตร์ทั่วไป งบประมาณ 

๔๖ นางสาวสุภาวดี  ทวีชาติ 26 - คบ.    วิทยาศาตร์ทั่วไป งบประมาณ 

๔๗ นางสาวพิกลุ  สุริยุทธ 28 - วท.บ.    แพทย์แผนไทยประยุกต ์ งบประมาณ 

๔๘ นายณัฐวุฒิ  ถาวร 25 - คบ.    ภาษาไทย งบประมาณ 

๔๙ นางสาวหฤทัย  นามบญุเรือง 25 - คบ.    ภาษาไทย งบประมาณ 

๕๐ นางสาวพิมพ์ชนก  แนบชิด 31 - ปวส.    การตลาด งบประมาณ 

๕๑ นายณฐาภพ  วิถี 28 - คบ.    พละศึกษา งบประมาณ 

 



 

 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการ
ณ์การสอน 

(ปี) 

วุฒิ 
วิชาเอก 

จ้างด้วยเงิน 
ป.ตร ี ปวส. ม.๖ ม.๓ 

๕๒ นางสาวกรรณิการ์  อุรารส 26 - คบ.    ประถมศึกษา งบประมาณ 

๕๓ นางสาวอังคณา  สมาน 24 -   ปวส.  บัญชี งบประมาณ 

๕๔ นางสาวนฤดี  ดีวังโพน 34 - คบ.    ปฐมวัย งบประมาณ 

55 นายอภิเดช ศรีธัญรัตน์ 33 - วศ.บ.    วิศวะกรรม งบประมาณ 

 
๔.๖  อัตราจา้งเหมาบริการ/ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการ
ณ์การสอน 

(ปี) 

วุฒิ 
วิชาเอก 

จ้างด้วยเงิน 
ป.ตร ี ปวส. ม.๖ ม.๓ 

๑ นางอรนุช ธนาภารุ่งเรือง ๒9  4 ศศบ.    การพัฒนาชุมชน งบประมาณ 
๒ นายสุธรรม  นันกลาง ๔7 ๑    ม.3 - งบประมาณ 
๓ นายปิติพงษ์ หมื่นสา 27 1   ม.6  - งบประมาณ 
๔ นายวีระพล  พรมชาติ 22 1   ม.6  - งบประมาณ 
๕ นางถนอม  อัสดร 54 5 ปี  ศศ.บ    คหกรรมศาสตร ์ งบประมาณ 

 



 
 

๕. ข้อมูลอาคารสถานท่ี 
ท่ี รายการ ควรมี มี ขาด เกิน 
๑ อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ

(ห้องสมุด) 
1 1 - - 

๒ อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ 
แบบประหยัด 

1 - 1 - 

๓ อาคาร สพฐ. (ส้วม 4 ที่นั่ง) 2 1 1 - 
๔ บ้านพักครู ๘ หน่วย 1 1 - - 
๕ ปูายช่ือ 1 1 - - 
๖ เสาธง 1 1 - - 
๗ อาคารเอนกประสงค์ 2 - 2 - 
๘ โรงหุงต้มเพื่อคนพกิาร 1 - 1 - 
๙ อาคารพยาบาล 1 1 - - 

๑๐ โรงรถ 2 - 2 - 
๑๑ บ้านพักผูบ้ริหาร 1 1 - - 
๑๒ โรงอาหารเพื่อคนพิการ 1 1 - - 
13 ห้องน้ าชาย – หญิง 1 1 - - 

 
๖. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจา่ย จ านวน/บาท 
คิดเป็นร้อยละ                  
ของรายรับ 

เงินงบประมาณ 17,454,415 งบบุคลากร 1,724,520 9.88 
เงินนอกงบประมาณ - งบด าเนินงาน 4,557,550 26.11 
เงินอื่นๆ 
- เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

๓๐,๐๐๐ งบลงทุน 1,530,500 8.76 

เงินอื่นๆ 
(กองทุนสง่เสรมิฯ) 

- งบอุดหนุน 9,641,845 55.24 

-  งบอื่นๆ - - 
รวมรายรับ  รวมรายจา่ย 17,454,415 100 

  
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ๗.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษ  มีลักษณะ เป็นชุมชนเมือง มี
ประชากรประมาณ ๑,๑๒๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบศูนย์การศึกษาพิเศษ  ได้แก่ สถานศึกษา 
หน่วยงานราชการ อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขาย ธุรกิจห้องเช่า เสริมสวย ส่วนใหญ่นับถือศาสนา 



 
 

พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือประเพณีสี่เผ่าไทยและงานเทศกาล
ดอกล าดวนบาน งานเงาะ ทุเรียนของดีศรีสะเกษ  งานกาชาด 

 ๗.๒ จังหวัดศรีสะเกษ  มี  ๒๒ อ าเภอ ๒๐๖ ต าบล  ๒,๖๔๑ หมู่บ้าน การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ประกอบด้วยอง์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๒ แห่ง คือ เทศบาลเมืองศรีสะ
เกษ และเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบล ๑๙๑ แห่ง เทศบาลต าบล ๒๓ แห่ง  
ลักษณะภูมิศาสตร์ เป็นพื้นที่ราบสลบักบัทุ่งนา จ านวนประชากร ๑,๔๕๒,๔๗๑ คน จ านวนคนพิการที่
จดทะเบียนแล้วจ านวน ๔๒,๕๓๗ คน มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

  ทิศเหนือ เขตอ าเภอกันทรารมย์ยางชุมน้อย ราษีไศล และกิ่งอ าเภอศิลาลาด ติดกับ
จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธรและร้อยเอ็ดโดยมีแม่น้ าชี และพื้นที่ ทุ่งกุลาร้องไห้บางส่วนเป็นเส้นแบ่ง
เขตจังหวัด 

  ทิศใต้ เขตอ าเภอกันทรลักษ์ ขุนหาญ ขุขันธ์และภูสิงห์ ติดกับประเทศกัมพูชา โดยมี
เทือกเขาพนมดงเร็กหรือพนมดงรักเป็นแนวแบ่งเขตแดนประเทศ 

  ทิศตะวันออก เขตอ าเภอกันทรารมย์ โนนคูณ เบญจลักษ์และกันทรลักษ์ ติดกับ
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีบางส่วนของล าห้วยขะยูงเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัด 

  ทิศตะวันตก เขตกิ่งอ าเภอศิลาลาด อ าเภอราษีไศลบึงบูรพ์ กิ่งอ าเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 
อ าเภอเมืองจันทร์ ห้วยทับทัน ปรางค์กู่ขุขันธ์และภูสิงห์ ติดกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์โดย
มีบางส่วนของทุ่งกุลาร้องไห้ ล าห้วยทับทันและห้วยส าราญเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัด 
  ๗.๓ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ต่ ากว่าปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ  ท านา 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ประมาณ  
๓๐,๐๐๐ บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  ๔คน 
  ๗.๔ โอกาสและข้อจ ากัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ   

         ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งอยู่ ถนนวันลูกเสือ  ต าบลหนอง
ครก  อ าเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๐๐๐ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางเมืองศรีสะเกษ   มีความ
สะดวกสบายในการโดยสารรถประจ าทางของผู้ปกครองที่น าเด็กมารับบริการ เนื่องจากอยู่ใกล้กับ
สถานีขนส่ง รวมทั้งอยู่ใกล้กับส่วนราชการอื่นๆ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ เช่น สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ห้างสรรพสนิค้า  สวนสาธารณะ ฯลฯ พื้นที่บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรี
สะเกษ  ประกอบไปด้วยอ าเภอทั้งจังหวัด  ๒๒อ าเภอ ในจังหวัดศรีสะเกษ 

 
๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๘.๑ ศูนย์การศึ   กษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ มีหลักสูตรช่ือ หลักสูตรสถานศึกษา 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตร
เดิมในปีการศึกษา 2560  
 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร ดังนี ้

 

 



 
 

วิสัยทัศน์ 
 ผู้เรียน อายุแรกเกิด ถึงอายุพัฒนาการ ๖ ปี  มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยทีมสหวิชาชีพ และการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ภารกิจ 

๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ พุทธศักราช 
๒๕๖๑  

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามทักษะ การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจาก
การใช้หลักสูตรที่ตรงตามประเภทความพิการ  

๓. ส่งเสริม และพัฒนาผู้ เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้รูปแบบ และ
กระบวนการที่มีความหลากหลาย เหมาะสมกับอายุ และประเภทความพิการ 
เป้าหมาย 
 ๑. เพื่อให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรสีะเกษ มหีลกัสูตรสถานศึกษาที่มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน ของศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ พุทธศักราช ๒๕๖๑  
 ๒. เพื่อใหผู้้เรียน มีพัฒนาการ สามารถสื่อสาร และ ด ารงชีวิตได้เต็มตามศักยภาพ 
 ๓. เพื่อใหผู้้เรียน มีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 การพัฒนาศักยภาพของผูเ้รียน ได้ยึดเอาสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่ ได้ระบุไว้ว่า ผู้เรียน
ควรมีสมรรถนะส าคัญ ๗ ประการ ดังต่อไปนี ้

๑. การเคลื่อนไหว และสุขภาวะทางกาย (Motor Development /Physical Well   
– Being) 

๑.๑ เด็กสามารถแสดงความแข็งแรงและประสานการท างานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่  
๑.๒ เด็กสามารถแสดงความแข็งแรงและประสานการท างานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
๑.๓ เด็กสามารถใช้ประสาทสัมผสัต่างๆ(เช่น การเห็น ได้ยิน กายสัมผสั ฯลฯ)      

เป็นการน าในการเคลื่อนไหว 
๑.๔ เด็กรบัประทานอาหารหลายๆชนิด ที่มีประโยชน์และปลอดภัย 
๑.๕ เด็กแสดงความแข็งแรงและความทนทานทางร่างกาย 
๑.๖ เด็กแสดงออกว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกบัความปลอดภัย 
๑.๗ เด็กสามารถช่วยและพึ่งตนเองในกิจวัตรของตน 

๒. พัฒนาการด้านสังคม (Social Development) 
 ๒.๑ เด็กแสดงทักษะในการมีปฏิสัมพันธ์กบัผู้ใหญ ่
๒.๒ เด็กแสดงทักษะทางสงัคมเชิงบวก 
๒.๓ เด็กแสดงความตระหนกัรู้ว่าพฤติกรรมมีผลกระทบต่อบุคคลและสิ่งแวดลอ้ม 



 
 

๒.๔ เด็กตระหนักรู้ เห็นคุณค่า และ ยอมรับนบัถือในความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

๓. พัฒนาการด้านอารมณ์ (Emotional Development) 
๓.๑ เด็กสามารถรบัรูเ้กี่ยวกับตนเอง และตระหนักรู้ว่าตนเองชอบหรือไม่ชอบอะไร 
๓.๒ เด็กปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและกจิวัตร และคุมอารมณ์ได้ตามสมควร 
๓.๓ เด็กแสดงความเช่ือมั่นในความสามารถของตน 
๓.๔ เด็กสามารถแสดงความคิดพื้นฐานในเรื่องเกี่ยวกับเวลา ช่องว่าง ต าแหน่ง 

แหล่งที่อยู่ คุณลักษณะ ฯลฯ รวมทัง้การจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ ทีอ่ยู่แวดล้อม 
๓.๕ เด็กแสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุและผล  
๓.๖ เด็กสามารถเปรียบเทียบแยกแยะความเหมอืน ความแตกต่าง และประเมิน

สถานภาพ 
๓.๗ เด็กสามารถแก้ปญัหาได ้
๓.๘ เด็กสามารถจดจ่อกบัการท ากจิกรรมด้วยความตั้งใจ 
๓.๙ เด็กสามารถอ่านตัวเลข นับเลข และรูจ้ านวน 

๔. พัฒนาการด้านการคิดและสติปญัญา (Cognitive Development) 
๔.๑ เด็กแสดงพฤติกรรมอยากรู้อยากลอง โดยการมอง การฟัง การถาม จบัต้อง 

และลงมือท าเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมที่มีชีวิตต่างๆ 
๔.๒ เด็กแสดงพฤติกรรมอยากรู้ อยากลอง โดยการมอง การฟัง การถามจบัต้อง 

และลงมือท าเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมที่ไม่มีชีวิตต่างๆ 
๔.๓ เด็กแสดงออกถึงความตระหนกัรูเ้กี่ยวกับคุณลกัษณะของครอบครัว และ 

บทบาทของครอบครัว 
๔.๔ เด็กแสดงออกถึงความตระหนกัรูเ้กี่ยวกับชุมชนของตน การพึ่งพาซึ่งกันและกัน 

และบทบาททางสังคมของคนต่างๆ 
๔.๕ เด็กแสดงพฤติกรรมรักษาสิง่แวดล้อมและหลีกเลี่ยงมลภาวะ 
๔.๖ เด็กแสดงออกถึงความตระหนกัรูเ้กี่ยวกับคุณค่าเชิงเศรษฐกิจของสิ่งต่างๆ 

๕. พัฒนาการด้านภาษา (Language Development) 
๕.๑ เด็กสามารถรบัรู้ เข้าใจ และใช้ค าศัพท์ได้ 
๕.๒ เด็กแสดงพัฒนาการการใช้ไวยากรณ์ และการเรียบเรียงค าให้เป็นประโยค 
๕.๓ เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมเข้าใจความหมายและจับใจความได้จากการฟัง

ภาษาพูด 
๕.๔ เด็กสามารถรบัรู้และใช้ภาษาพูด สื่อความหมาย ได้ตรงตามความต้องการของตน 
๕.๕ เด็กสามารถสือ่ความหมายอย่างมปีระสิทธิภาพด้วยสีหน้าท่าทางและสญัลักษณ์ 
๕.๖ เด็กสามารถบง่ช้ีและออกเสียงตัวพยัญชนะ และค าง่ายๆได ้
๕.๗ เด็กสามารถเขียนตัวอักษะและค าง่ายๆได ้

๖. พัฒนาการด้านจริยธรรม (Moral Development) 
๖.๑ เด็กสามารถแสดงพฤติกรรรมควบคุมตนเอง 



 
 

๖.๒ เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมสะทอ้นความเข้าใจเกี่ยวกบัการกระท าใดถูกหรอื
ผิด 

๗. พัฒนาการด้านการสร้างสรรค์ (Creative Development) 
๗.๑ เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมทางดนตรีและเคลื่อนไหวตามดนตรี 
๗.๒ เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมทางศิลปะการละคร  
๗.๓ เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมด้านการวาด การปั้น และการประดิษฐ์  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 หลักสูตรสถานศึกษา ของศูนย์การศึกษาพเิศษ  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ได้น าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จ านวน ๑๐ ข้อ   จาก (ร่าง) คู่มือหลักสูตรส าหรับเด็กทีม่ีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรงุ พุทธศักราช ๒๕๕๘ (ส านัก
บรหิารงานการศึกษาพเิศษ, ๒๕๕๘,หน้า ๑๙-๒๐) ดังนี ้ 

๑. ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขนิสัยที่ดี 
๒. กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรงและใช้ได้อย่างสัมพันธ์กัน 
๓. ร่าเริง แจ่มใส มีความสุขและมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 
๔. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
๕. ช่วยเหลือตนเองได้เต็มศักยภาพ 
๖. สนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว 
๗. เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
๘. สื่อสารด้วยภาษาหรือวิธีการอื่นได้   
๙. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เต็มศักยภาพ 
๑๐. มีความสามารถในการด ารงชีวิตประจ าวันได้เต็มศักยภาพ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ                  
ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ พุทธศักราช ๒๕๖๑ โครงสร้างหลักสูตรดังนี ้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขนิสัยที่ดี ๖. สนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว 
๒. กล้ามเน้ือมัดใหญ่และกล้ามเน้ือมัดเล็กแข็งแรงและใช้ได้
อย่างสัมพันธ์กัน 

๗. เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๘. สื่อสารด้วยภาษาหรือวิธีการอ่ืนได้   

๓. ร่าเริง แจ่มใส มีความสุขและมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
และผู้อ่ืน 

๙. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้ 
เต็มศักยภาพ 

๔. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
๕. ช่วยเหลือตนเองได้เต็มศักยภาพ 

๑๐. มีความสามารถในการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 
เต็มศักยภาพ 

ทักษะการเรียนรู้ 
กลุ่มทักษะ กลุ่มทักษะการด ารงชีวิต 

๑. กลุ่มทักษะบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
๒. กลุ่มทักษะบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
๓. กลุ่มทักษะบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา    
๔. กลุ่มทักษะบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ

การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 
๕. กลุ่มทักษะบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
๖. กลุ่มทักษะบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและ

ภาษา 
๗.กลุ่มทักษะบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม 

หรืออารมณ์ 
๘.กลุ่มทักษะบุคคลออทิสติก 

๑. กลุ่มทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน 
๒. กลุ่มทักษะการท างานและอาชีพ 
 

เวลาเรียน  ตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุพัฒนา ๖ ปี  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑. กิจกรรมส่งเสริมนันทนาการ 
๒. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
๓. กิจกรรมทัศนศึกษา 

๔. กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕. กิจกรรมเสริมทักษะ 
๖. กิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

แผนภาพท่ี ๒.๑ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 



 
 

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ๙.๑ ห้องสมุดมีขนาด  ๓๐  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในหอ้งสมุด  ๔๑๐ เล่ม การ
สืบค้นหนงัสอืและการยืม - คืน ใช้ระบบ ลงทะเบียนยืม - คืน 
  ๙.๒ จ านวนผู้ที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๒๐ คน ต่อ วัน  
  ๙.๓ คอมพิวเตอร ์    จ านวน   27   เครื่อง 

ที่ รายการ เครื่อง หมายเหต ุ
๑ ใช้เพื่อการเรียนการสอน 12  
๒ ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๕  
๓ ใช้เพื่อการบรหิารจัดการ ๑๐  

 
  ๙.๔  แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ   

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. ห้องกระตุ้นการรบัรูป้ระสาทสัมผสั ๔๘๐ 
๒. ห้องสมุด ๔๘๐ 
๓. ร้านค้า ๔๘๐ 
๔. สนามเดก็เล่น ๔๘๐ 
๕. ห้องประกอบอาหาร ๔๘๐ 
๖. ธาราบ าบัด ๔๘๐ 
๗. ลานธรรม ๔๘๐ 
 
  ๙.๕ แหล่งเรียนรู้ภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ     

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช ้
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า(Aquarium) ๑ ครั้ง/ป ี
๒. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรสีะเกษ ๑ ครั้ง/ป ี
๓. วัดพระธาตุเรืองรอง ๑ ครั้ง/ป ี
๔. เกาะกลางน้ า ๑ ครั้ง/ป ี
๕. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซ ี ๑ ครั้ง/ป ี

 หมายเหตุ ภายใน ๑ ปีการศึกษา ผู้เรียนแตล่ะคนได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ไม่ต่ ากว่า ๑ ครั้ง 
  ๙.๖ ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปญัญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเชิญมาให้
ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 

ที่ ช่ือ – สกลุ ให้ความรู้เรื่อง สถิติการให้ความรู้ใน
ศูนย์(ครั้ง/ป)ี 

๑ นายมงคล ทองแปล การจกัสาน ๑ 



 
 

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 
๑๐.๑ ผลงานดีเด่น 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญเงิน/สถานศึกษายอดเยี่ยมด้าน
บรหิารจัดการ 

สพฐ. 

ผู้บริหาร รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง/ผู้อ านวยการสถานศึกษายอด
เยี่ยม ด้านวิชาการ 

สพฐ. 

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง/ผู้อ านวยการสถานศึกษายอด
เยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

สพฐ. 

ครู ครูผู้จัดกิจกรรมพฒันาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษเพื่อการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ ยอดเยี่ยม 

ส านักงานจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลส าเร็จ 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับมาตรฐาน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนบุาลจนจบการศึกษาข่ันพื้นฐาน 2- 
59 และ 1-60 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 

  ผู้เรียน ร้อยละ 100 ที่มารับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  มี
โอกาสได้รบัการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
ส าหรับรายการ อปุกรณ์การเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ที่ภาครัฐให้
การสนบัสนุน  ผูเ้รียนได้รบัการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้ สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกตสิุข    ลด
ภาระค่าใช้จ่ายของผูป้กครอง   และส่งเสริม
การมสี่วนร่วมในการด าเนินงานของภาคี
เครือข่าย 

ร้อยละ 100 ของ 
๑. ผู้เรียนที่มารับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรี
สะเกษ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕59
จ านวน 363 คน 
๒. ผู้เรียนที่มารับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรี
สะเกษ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕60 
จ านวน 354 คน 
ได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย  ส าหรับรายการ 
อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่ภาครัฐให้
การสนบัสนุน 

2 พัฒนาคุณภาพคนพิการทีร่ับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ปีงบประมาณ 2560 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 

   ร้อยละ ๘๐ ของเด็กพิการศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ ที่มารบั
บริการแบบหมุนเวียนไป-กลบั ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างเตม็ตาม
ศักยภาพ ตามแผนการจัดการศึกษา 

ร้อยละ ๘๐ ของเด็กพิการศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรี
สะเกษ ที่มารบับริการแบบ
หมุนเวียนไป-กลับ ได้รับการพฒันา
คุณภาพการศึกษา อย่างเต็มตาม 



 
 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับมาตรฐาน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

   เฉพาะบุคคล ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
มีสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ มีทกัษะในการ
ช่วยเหลือตนเองได้ อยู่และใช้ชีวิตในสังคมได้
อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ 

ศักยภาพ ตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล ผู้เรียน
สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน มีสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ 
มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองได้ 
อยู่และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพ 

3 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
1. กิจกรรมปรบับ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อ
แม่เป็นคร ู

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 

ร้อยละ ๘๐ ของครอบครัวเกิดความร่วมมือ 
และชุมชนมีความรู้และร่วมมือกันจัด
การศึกษาให้กบัเด็กพิการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงตามศักยภาพของเด็ก 

ร้อยละ ๑๐๐ ของครอบครัวและ
ชุมชนเกิดความร่วมมือมีความรู้
และร่วมมือกันจัดการศึกษาใหก้ับ
เด็กพิการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
และตรงตามศักยภาพของเด็ก 

4 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
2. กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนเฉพาะความ
พิการ ๑ อ าเภอ ๑ ศูนย์ 

มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบ้รหิาร
สถานศึกษา 

ร้อยละ 100 ศูนย์การเรียนเฉพาะความ
พิการ จ านวน 19 ศูนย์ มีการพัฒนาที่ด ี

ร้อยละ 100 ของศูนย์การเรียน
เฉพาะความพิการไดร้ับงบประมาณ
เพื่อไปพฒันาศูนย์ฯ 

 

 



 
 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับมาตรฐาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 

5 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/
เรียนรวม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วม/เรียนรวม สงักัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ  เขต 
1, 2 , 3 , 4  และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ที่จัดการ
เรียนการสอนส าหรบันักเรียนทีม่ีความ
บกพรอ่งทางการเรียนรู้ได้รบัการนิเทศ  
ติดตาม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะใน
การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการเรียนร่วม
ในแต่ละประเภทความพิการได้อย่าง
เหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ 

ร้อยละ 80 ของ  
1. เด็กพิการเรียนร่วมและเรียนรวม
ได้รับสทิธิและโอกาสที่เท่าเทียมกัน
ในการได้รับการพฒันาการเรียนรู้ใน
รูปแบบทีเ่หมาะสมอย่างเต็ม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล  ได้รับ    สิ่ง
อ านวยความสะดวกสื่อ บริการเพื่อ
เข้าถึง การศึกษา  พัฒนาศักยภาพ  
ทักษะการด ารงชีวิตและพื้นฐาน
อาชีพเพื่อพึง่ตนเองได้ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ ความสามารถและทักษะใน
การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการเรียน
ร่วมในแต่ละประเภทความพิการได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

6 ศูนย์การเรียนส าหรบัเด็กเจบ็ปุวยเรื้อรัง มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มีความพึงพอใจต่อ
การใหบ้ริการของศูนย์การเรียนรูส้ าหรบั
เด็กเจ็บปุวยเรือ้รังในโรงพยาบาล    

ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มีความพึง
พอใจต่อการใหบ้ริการของศูนย์การ
เรียนรู้ส าหรบัเด็กเจบ็ปุวยเรื้อรังใน
โรงพยาบาล    

 



 
 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับมาตรฐาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 

7 การประชุมอนุกรรมการสง่เสรมิการจัด
การศึกษาส าหรบัคนพิการระดบัจงัหวัด 

มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบ้รหิาร
สถานศึกษา 

ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมการประชุม มี
ความเข้าใจบทบาทและหน้าทีอ่นุกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรบัคนพิการ
ระดับจังหวัด 

ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมการ
ประชุม มีความเข้าใจบทบาทและ
หน้าที่อนุกรรมการส่งเสริมการจัด
การศึกษาส าหรบัคนพิการระดบั
จังหวัด 

8 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การใหบ้ริการ
ตามกระบวนการ  ช่วยเหลือเด็กพกิารใน
ระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ พุทธศักราช ๒๕
60 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนทีม่าขอรบับริการที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะ
เกษ ได้รับบริการตามกระบวนการ
ช่วยเหลือเด็กพิการในระยะแรกเริม่ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะ
เกษ พุทธศักราช ๒๕60 ได ้

ร้อยละ ๑๐๐ ผู้เรียนที่มาขอรับ
บริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดศรสีะเกษ ได้รับบริการตาม
กระบวนการช่วยเหลือเด็กพิการใน
ระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ 
พุทธศักราช ๒๕60 

9 การเปลี่ยนผ่านเดก็ที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษจากการใหบ้ริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มสู่ระบบโรงเรียน  

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทีเ่ข้าเรียนเตรียม
ความพร้อมเพื่อเปลี่ยนผ่านสามารถเข้า
เรียนในโรงเรียนปลายทางได ้ 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทีเ่ข้าเรียน
เตรียมความพร้อมเพื่อเปลี่ยนผ่าน
สามารถเข้าเรียนในโรงเรียน
ปลายทางได ้   
2. ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจตอ่การให้บริการช่วงเปลี่ยน
ผ่าน 

 



 
 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับมาตรฐาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 

10 พัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์
การศึกษาพิเศษ  ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ
(ช่วง  6 เดือนแรกและ 6 เดือนหลัง) 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 

ร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ค้นหาเด็กพิการในพื้นที่รับผิดชอบจัดท า
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) พร้อมทั้ง
นิ เ ทศติดตามพัฒนาการของ เด็ กตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

ร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการค้นหาเด็กพิการใน
พื้นที่รบัผิดชอบจัดท าแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) พร้อมทัง้นิเทศ
ติดตามพัฒนาการของเดก็ตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
สามารถใช้จ่ายในการท างานได ้

11 การพัฒนาระบบบรหิารงานวิชาการ มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบ้รหิาร
สถานศึกษา 

1. ร้อยละ 80 งาน/โครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ สามารถด าเนินการได้ตามแผนงาน
กลุ่ ม บ ริ ห า ร ง าน วิช าก า ร  ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้อง 
2 ร้อยละ 80 การด าเนินงานตามโครงการ
การพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ บรรลุ                        
ตามวัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 80 ของงานตามโครงสร้าง
กลุ่มบรหิารงานวิชาการทั้ง 14 งาน 
ที่ได้รับมอบหมายมีการพฒันาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

12 พัฒนางานบุคลากรอย่างเป็นระบบ มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบ้รหิาร
สถานศึกษา 

ร้อยละ ๙๐ ของข้าราชการครูและบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะ
เกษ  ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและ
บุคลากรศูนย์การศึกษาพเิศษประจ า
จังหวัดศรสีะเกษ  สามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 



 
 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับมาตรฐาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 

13 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ            

มาตรฐานที่ 4 ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

ร้อยละ 80 ของบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ จ านวน 93 
คนมีความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

ร้อยละ 80 ของบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะ
เกษ มีความรู้ความเข้าใจในข้ันตอน 
วิธีการ วงจรการประกันคุณภาพ   

14 พัฒนางานบรหิารงานทั่วไป มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบ้รหิาร
สถานศึกษา 

ร้อยละ ๙๐ ของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ขอ งกลุ่ ม บริ ห า ร ง านทั่ ว ไป  สามา ร ถ
ด าเนินการได้ตามแผนงานกลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป ได ้

ร้อยละ ๙๐ ของงาน/โครงการ/
กิจกรรม ของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
สามารถด าเนินการได้ตามแผนงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได ้

15 พัฒนางานบรหิารงานแผนงานและ
งบประมาณ 

มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบ้รหิาร
สถานศึกษา 

1. ร้อยละ 90 ผู้บริหาร ครู ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ มี
ความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 
สามารถน าความรู้ที่ ได้ รับ ไปป ฏิบั ติ ที่
หน่วยงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ 

1. ร้ อยละ  90 ผู้ บริหาร  ครู 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุสามารถปฏิบัติงานเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาความรู้  ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติด้านการเงิน การ
บัญชี และการพัสดุ  ให้สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 

 



 
 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับมาตรฐาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 

   2. ร้อยละ 90 ผู้บรหิาร ครู ผู้ปฏิบัตงิาน
ด้านการเงนิ การบญัชี และการพัสดุ ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรสีะเกษ 
ได้รับการพัฒนาการปฏิบัตงิานใหม้ี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชนส์ูงสุดแก่ทาง
ราชการเป็นส าคัญ 

2. ร้อยละ 90 บุคลากรปฏิบัติงาน
ด้านการเงนิ การบญัชี และการพัสดุ
มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ทัศนคติ และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานและเสนอแนะ ปัญหา 
อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขใน
การปฏิบัตงิานร่วมกัน อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

16 โครงการในพระราชด าริ  (ทุนการศึกษา
มูลนิธิคุณพุ่ม) 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 

ร้อยละ  80 ของเด็กออทิสติกและเด็กพิการ
รุนแรงในจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับทุนและมี
ทักษะการด ารงชีวิต สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข  

ร้อยละ 80 ของผู้ที่ได้รับทุนมีความ
พึงพอใจที่ เด็กพิการได้รับทุน  มี
ทักษะการด ารงชีวิตการช่วยเหลือ
ตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข     

17 พัฒนาปรับปรงุอาคารสถานที ่ มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บรหิาร
สถานศึกษา 

ร้อยละ 80 ของบุคลากร ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดศรสีะเกษ    ผู้ปกครอง
และนักเรียนมีความพงึพอใจตอ่การใช้อาคาร 
สถานที ่

ร้อยละ 80 ของบคุลากร ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรสีะ
เกษ    ผู้ปกครองและนักเรียนเกิด
ความร่วมมือระหว่างครอบครัว 
ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ 
ในชุมชนในการช่วยพัฒนาอาคาร
สถานที ่



 
 

 
ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับมาตรฐาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

18 ซ่อมบ ารุงรถยนต ์ มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบ้รหิาร
สถานศึกษา 

ร้อยละ 100 ของรถยนต์ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
ได้รับการบ ารงุ ซ่อมแซม  

ร้อยละ 100 ของรถยนต์ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะ
เกษ มีสภาพพร้อมใช้งาน 
 

19 ประชาสมัพันธ์ มาตรฐานที่ 4 ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

ร้อยละ 100 คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง 
เด็กพิการ ได้รับข่าวสารจากศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ 

ร้อยละ 100 ของผู้ปกครอง เด็ก
พิการ ได้รับข่าวสารการ
ประชาสมัพันธ์จากศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ 

20 วันส าคัญ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ร้อยละ ๙๐ คณะบุคลากรครู ผู้ปกครอง 
เด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

ร้อยละ ๙๐ ของ 
๑.ผู้เรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ
ต่างๆ และมสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
๒.ผู้เรียนทีม่ีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ 
๓.ผู้เรียนทีม่ีความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด ารงไว้
ซึ่งประเพณีที่ดีงาม  รักความเป็นไทย 

 
 



 
 

 
ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับมาตรฐาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

21 เข้าค่ายส่งเสริมสมรรถภาพและการด าเนิน
ชีวิตอิสระส าหรบับุคคลออทสิติก 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ร้อยละ ๘๐ของผู้เรียนได้รับการ พัฒนา
ทักษะการด าเนินชีวิตให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2. ร้อยละ ๘๐ของ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล
เด็กพิการ มีความรู้ความเข้าใจในการพฒันา
ทักษะการด าเนินชีวิตส าหรับเด็กออทิสติก 

 

1. ร้อยละ ๘๐ของผู้เรียนได้รับการ 
พัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตให้
สามารถพึ่ งพาตนเองได้  และมี
คุณภาพ ชี วิตที่ ดี   ส ามา รถอยู่
ร่วมกับผู้ อื่ นในสั งคมได้อย่ างมี
ความสุข 
2. ร้อยละ ๘๐ของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเดก็พิการ มีความรู้ความ
เข้าใจในการพฒันาทกัษะการ
ด าเนินชีวิตส าหรบัเด็กออทสิติก 

22 วันคนพิการสากลจงัหวัดศรสีะเกษ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ร้อยละ 80  ของ ผู้เรียนพิการของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  
ผู้ปกครอง  คณะครูและบุคลากร ผู้สนใจ
ทั่วไป ได้เข้าร่วมโครงการวันคนพิการสากล 

ร้อยละ 80  ของผู้เรียนพิการของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวัด
ศรีสะเกษ  ผู้ปกครอง  คณะครูและ
บุคลากร ผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าร่วม
โครงการวันคนพิการสากล  

 
 
 
 



 
 

 
ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับมาตรฐาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ(จ านวน/

ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

23 พัฒนาระบบสารสนเทศ มาตรฐานที่ 4 ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

ร้อยละ 80 ของบุคลากรในหน่วยงานและ
บุคคลทั่วไปสามารถค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆได้
รวดเร็วและถูกต้อง           

ร้อยละ 80 ของบุคลกรและ
ผู้ปกครองไดส้ารสนเทศที่ถูกต้อง 
แม่นย า ง่ายต่อการสืบค้น 

24 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพเิศษ 
- กิจกรรมพัฒนาหน่วยบริการ 

มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบ้รหิาร
สถานศึกษา 

ร้อยละ 100 ของหน่วยบริการของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
จ านวน 17 หน่วย มีการพัฒนาให้พร้อมต่อ
การใช้งานและมีสื่อ อปุกรณ์ครบถ้วน 

ร้อยละ 100 ของหน่วยบริการของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวัด
ศรีสะเกษ มีการพัฒนาใหพ้ร้อมต่อ
การใช้งานและมีสื่อ อปุกรณ์
ครบถ้วน 

25 การอบรมเชิงปฏิบัตกิารภาษามือ ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ร้อยละ 80 ของครู ผู้ปกครองและสห
วิชาชีพ มีความรู้ด้านภาษามือ สามารถน า
ภาษามือไปใช้กับเด็กพกิารได้  

ครู ผู้ปกครองและสหวิชาชีพ มี
ความรู้ด้านภาษามือ สามารถน า
ภาษามือไปใช้กับเด็กพกิารได ้

26 การอบรมเชิงปฏิบัตกิารท าลูกประคบและ
กายภาพบ าบัดเพื่อพัฒนาสุขภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ร้อยละ 80 ของครู ผู้ปกครอง มีความรู้ด้าน
การท าลูกประคบ สามารถผลิตลูกประคบไป
ใช้กับเด็กพิการได ้

ครู ผู้ปกครอง มีความรู้ด้านการท า
ลูกประคบ สามารถผลิตลูกประคบ
ไปใช้กับเด็กพกิารได ้

27 การแข่งขันทักษะวิชาการเด็กทีม่ีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

บุคลากร ผู้ปกครองและเด็กพิการ จ านวน 
200 คน ได้รับการพัฒนาและมีความรู้ด้าน
การแข่งขันทักษะวิชาการ 

ร้อยละ 80 ของบุคลากร 
ผู้ปกครองและเดก็พิการ ได้รับการ
พัฒนาและมีความรู้ด้านการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ 

 



 
 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับมาตรฐาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ(จ านวน/
ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 

28 นักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลมิปิคไทย(Spacial 
Olympics Young Athletes) ภายใต้การ
สนับสนุนของ IKEA Foundation 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คณะผู้ฝึกสอน เด็กพิการและผู้ปกครอง 
จ านวน 66 คน ได้เตรียมความพร้อม สร้าง
พื้นฐานและพฒันาความสามารถของเดก็
ก่อนวัยเรียนโดยใช้กีฬาเป็นสือ่ 

ร้อยละ 80 ของคณะผู้ฝกึสอน เดก็
พิการและผูป้กครอง  ได้เตรียม
ความพร้อม สร้างพื้นฐานและ
พัฒนาความสามารถของเดก็ก่อน
วัยเรียนโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ 

29 การบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัต ิ มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบ้รหิาร
สถานศึกษา 

คณะครูและบุคลากร จ านวน 89 คน มี
ความรู้ความเข้าใจ สามารถน าองค์ความรู้ที่
ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ร้อยละ 80 ของคณะครูและ
บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีท่ีผ่านมา ปีการศึกษา  ๒๕59 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๔ 
 

ดีเยี่ยม -  ผู้เรียนได้รับบริการ ครบตามข้ันตอนการ
ให้บริการ EI  

- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
- เอกสารผู้เรียนรายบุคคล 
- ภาพกิจกรรม เป็นต้น   
- รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน 
๑. โครงการวันส าคัญ 
๑.๑ กิจกรรมวันสงกรานต ์
๑.๒ กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
๑.๓ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
๑.๔ กิจกรรมวันไหว้คร ู
๒. โครงการสง่เสรมิสมรรถภาพและการ
ด าเนินชีวิตอิสระของเด็กออทสิติก 
๓.โครงการจัดการศึกษาเรียนฟรี  ๑๕  ปี  
อย่างมีคุณภาพ 
๔.โครงการฟื้นฟสูมรรถภาพเดก็พิการรุนแรง
ตามบ้านและยากจน 
๕.โครงการวันคนพิการสากล 
๖.สารสนเทศการเกบ็ข้อมูลผูเ้รียนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพที่ดีข้ึน 

ภาพรวม ๔ ดีเยี่ยม  

 ๑) วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนใน
ทักษะต่างๆเพื่อให้ผูเ้รียนมีทักษะและพฒันาการที่ดีข้ึนและควรจัดประชุมช้ีแจงและอบรม ครู
ผู้ปกครองชุมชนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
๒) ผลการพัฒนา 
 ผู้เรียนมีพฒันาการที่ดีข้ึน อยู่ร่วมกันกบัผูอ้ื่นในสงัคมได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่
ดีครูผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียนพิการ 
๓) แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนอย่างตอ่เนื่องและมรีูปแบบการจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับผู้เรียน และจัดให้ครูผูป้กครองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาส าหรบัเด็กพิการ 



 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและ
การจัดการของผู้บรหิารสถานศึกษา 

๔ ดีเยี่ยม -ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานสารสนเทศ 
-รายงานการประชุม 
-หนังสือเชิญเป็นวิทยากร 
-ค าสั่งแต่งแต่งเป็นคณะท างานเครือข่าย 
-แผนปฏิบัติการประจ าป ี
-โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
เกี่ยวกับการจัดท าแผน IEP 
-คู่มือสื่ออุปกรณ์ในการช่วยเหลือเดก็พิการใน
โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพอ่แม่
เป็นคร ู
-สมุดเยี่ยม 
-หนังสือขอความอนเุคราะห์ศึกษาดูงาน 
-หนังสือขอบคุณ 
-สมุดตรวจราชการ 
-สมุดนิเทศภายใน 
-รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน 
-แฟูมสะสมงานของผูบ้รหิาร 
-หนังสือขอความอนเุคราะห์/ประชาสมัพันธ์ 
-แฟูมเกียรตบิัตร 
-ภาพถ่ายกิจกรรมการศึกษาดูงาน 

ภาพรวม ๔ ดีเยี่ยม  

  ๑) วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมโครงการต่างๆ ที่สง่เสริมการมสี่วนร่วมของผู้บริหาร
สถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ในการ
บรหิารจัดการของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

  ๒) ผลการพัฒนา 
 สถานศึกษามีเครอืข่ายการท างานที่เข้มแข็ง ท าให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  ๓) แนวทางการพัฒนา 
  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมโครงการต่างๆ ที่สง่เสริมการมสี่วนร่วมของผู้บริหาร
สถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนผูเ้กี่ยวข้องอย่างต่อเนือ่ง 



 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๔ ดีเยี่ยม - แนวทางการให้บริการ ๙ ประเภท 
- คู่มือ EI 
- คู่มือหลักสูตร 
- สื่อที่ใช้ท าในโครงการปรับบ้าน 
 -สื่อที่น าไปใช้ในโครงการศูนย์ให้บริการ
เคลื่อนที ่
 - สื่อที่น าไปให้ผูป้กครองในการฝึกลูกที่บ้าน 
เช่นวัสดุ/อุปกรณ์การเรียนต่างๆ เป็นต้น 
- บัญชีการจัดสรรสื่อการเรียนรู้  เทคโนโลยี
อ านวยความสะดวก และการบรกิาร ของเด็ก
ศูนย์ แยกตามหมวดหมู่  ก,ข,ค  
- สื่อนวัตกรรมที่ครผูลิต เพือ่จัดการเรียนการ
สอนในห้องเรียน 
- โครงการวันส าคัญ 
- โครงการวันคนพิการสากล 
- โครงการส่งเสริมสมรรถภาพและการด าเนิน
ชีวิตอิสระของเด็กออทิสติก 
- โครงการฝึกทักษะอาชีพ 
 - จัดกรศึกษาเรียนฟรี  ๑๕ ปี อย่างมี
คุณภาพ 

ภาพรวม ๔ ดีเยี่ยม  

 
 ๑) วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมโครงการต่างๆ ที่สง่เสริมคุณลกัษณะของผูเ้รียน ตลอดจนจัดหา
เทคโนโลยีสิง่อ านวยความสะดวก  สื่อการเรียนรู้  บรกิารและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ที่
สอดคล้องกบัความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน 
๒) ผลการพัฒนา 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและพฒันาการที่ดีข้ึนได้รับเทคโนโลยีสิง่อ านวยความสะดวก  สื่อการ
เรียนรู้  บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ที่สอดคล้องกบัความต้องการจ าเป็นของ
ผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
๓) แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ   ในการฟื้นฟูพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
 



 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสทิธิภาพ 

๔ ดีเยี่ยม - มาตรฐานการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดศรสีะ
เกษ 
  (บทที่ ๒ ตารางวิเคราะห์การจัดท า
มาตรฐานการศึกษา) 
- บทที่ ๒ ตารางวิเคราะห ์
ประกอบด้วย 
  ๑ มาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๒ นโยบายปฏิรูปการศึกษาส าหรับคนพกิาร
ในทศวรรษทีส่อง 
  ๓ จุดเน้น สศศ 
  ๔. บทบาทหน้าที่ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 
ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ 
- ค าสั่งแต่งตั้ง 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- เอกสารให้ความเห็นชอบการใช้มาตรฐาน
การศึกษา ปี ๒๕๕๙ 
- เอกสารการ swot องค์กรศูนย์ฯ ปี ๕๙ 
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์มาตรฐานและค่า
เปูาหมาย 
- ประกาศมาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  
- ประกาศค่าเปูาหมายการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาศูนย์การศึกษาพเิศษเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
- เอกสารการตอบรบัการเผยแพร่มาตรฐาน
การศึกษา- ค าสั่งแต่งตั้งคณะจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

 
 
 



 
 

 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

    - ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- SWOT องค์กร 
- โครงการจัดท าข้อมลูสารสนเทศ 
- สารสนเทศศูนย์ฯ 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา  
- สารสนเทศศูนย์ฯ 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา  
- แผนพัฒฯ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 
- รายงานโครงการ 

ภาพรวม ๔ ดีเยี่ยม  

๑) วิธีการพัฒนา  
 สถานศึกษาจัดให้มผีูร้ับผิดชอบงานประกันคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการด าเนินงานและ
ด าเนินการตามแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลกัเกณฑ์และวิธการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยยึดหลักการมสี่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

๒) ผลการพัฒนา 
 สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาทีเ่ป็นแนวทางในการจัดการศึกษา  มีแผนการด าเนินงานที่
ชัดเจน  มีระบบสารสนเทศ  มีการติดตามและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนือ่ง  และน าผลการประเมิน
มาสรปุเป็นรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 

๓) แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาน าผลสรปุจากรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษามาสะท้อนถึง
การปรับปรงุและพัฒนาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา ๒๕59  
 มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 4 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและจัดการของผูบ้รหิาร
สถานศึกษา 

4 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

4 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 

4 ดีเยี่ยม 

ภาพรวม 4 ดีเยี่ยม 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ในภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 

๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
๑๓.๑ มาตรฐานท่ี 1 ดานค ุณภาพผูเร ียน 
 จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
     จุดเด่น 
 1. เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ที่มี
ความพิการรุนแรงสามารถลดความรุนแรงลงได้ และ เด็กที่มีความพิการน้อยมีพัฒนาการใกล้เคียงเด็ก
ปกติในวัยเดียวกัน เช่น 
 เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา   ซึ่งมีปัญหาเรื่องการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน           
มีพัฒนาการจากเดิม คือ สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเองได้มาก
ข้ึน  
 เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว   มีพัฒนาการจากเดิม คือ เดินไม่ได้  
หลังจากได้รับการพัฒนา เด็กสามารถเกาะยืนได้ สามารถเดินได้ สามารถข้ึน-ลงรถเข็นได้  การใช้กาย
อุปกรณ์ได ้
 บุคคลออทิสติก  ซึ่งมีพฤติกรรมก้าวร้าว อารมณ์รุนแรง อยู่ร่วมสังคมกับผู้อื่น  เล่นกับเพื่อน
คนอื่นไม่ได้ มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร มีพฤติกรรมซ้ าๆ มีพัฒนาการจากเดิม คือ รู้จักการรอคอย 
สามารถสื่อสารได้ดีข้ึน  ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลงได้  
 2. เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้า
สู่กระบวนการเปลีย่นผา่นก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรยีน สามารถลดปัญหาการเรยีนในโรงเรียน  เพราะเป็น
การเตรียมความพร้อมก่อนการส่งต่อและมีการติดตามหลังการส่งต่อจึงท าให้เด็กของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ สามารถอยู่ในระบบโรงเรียนได้ และเป็นการลดภาระของผู้ปกครอง
และเพิ่มโอกาสให้เด็กได้เข้าเรียนมากขึ้น  



 
 

 3. เด็กมีผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาที่ดีตามเปูาหมาย  โดยครูมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการหลายทักษะเข้าด้วยกันเพื่อให้เด็กได้รบัการพัฒนาในทุกด้านไปพร้อมๆกัน 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
    - การมารับบริการที่ไม่สม่ าเสมอ ท าให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง 
    - การคมนาคมที่ไม่สะดวก 
    - เด็กส่วนใหญ่อยู่กับคนแก่ ปูุย่า ตายาย เนื่องจากพ่อแม่อย่าร้าง /ไปท างานต่างจังหวัด 
    - พี่เลี้ยงมีจ านวนไม่ครบตามอ าเภอทั้งหมด 22 อ าเภอ 
 ข้อเสนอแนะ  
 1. ขาดการปรบัแผนในกรณีทีเ่ด็กผ่านจุดประสงค์  ไม่ได้ปรบัแผนในเนือ้หาทีสู่งข้ึน  ควร
ปรับแผนอย่างน้อย ปีการศึกษาละ  2 ครั้ง 
 2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมมีน้อย ควรเพิม่จุดประสงค์ 
 3. ข้ันตอนการสอนควรเน้นทีจุ่ดประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นหลัก 
 4. ยังขาดเทคนิคในการน าเสนอการตอบค าถาม 
 
๑๓.๒ มาตรฐานท่ี 2 ดานกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
     จุดเด่น 
 1. มีคู่มือการผลิตและการใช้สื่อภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
 2. มีกระบวนผลิต การใช้ และการนเิทศติดตามการใช้สื่อภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 3. มีการปรับปรงุ พัฒนาสื่อภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
 4. มีการอบรมการผลิตสื่อให้กับผู้ปกครอง มีหลักฐานชัดเจน 
 5. มีโครงการที่ได้รบัการสนบัสนุนจากหน่วยงานอื่น 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. วีดีทัศน์ที่น าเสนอการด าเนินงาน ไม่มีสอดคล้องกับจุดด้อยที่น าเสนอ เช่น มีการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน แต่ในวีดีทัศน์บอกว่าไม่มีการใช้                                                                      
 2. ภาพที่น าเสนอในวีดีทัศน์ซ้ ากนัหลายภาพ                   
 3. ควรน าการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาเสนอใน วีดีทัศน ์
 ข้อเสนอะแนะ 
 1. วีดีทัศน์ที่น าเสนอการด าเนินงาน ไม่มีสอดคล้องกับจุดด้อยที่น าเสนอ เช่น มีการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน แต่ใน วีดีทัศน์บอกว่าไม่มีการใช้ 
 2. ภาพที่น าเสนอในวีดีทัศน์ซ้ ากนัหลายภาพ 
 3. ควรน าการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาเสนอในวีดีทัศน์ 
 
 
 



 
 

๑๓.๓ มาตรฐานท่ี 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
     จุดเด่น 
    1. มีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้เรียนสอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลอย่างเป็นระบบ และเปิดโอกาสใหผู้้เรียนเรียนรู้โดยได้ปฏิบัตจิริง
ตามศักยภาพของผูเ้รียน ด้วยเทคนิควิธีการทีห่ลากหลาย เช่น กระบวนการเปลี่ยนผ่าน, วอลดอร์ฟ, 
การกระตุ้นพัฒนาการประสาทสัมผัส, ดนตรีบ าบัด, ธาราบ าบัด, แทมโพลีน 
    2. การเปลี่ยนผ่าน เป็นกระบวนการเลื่อน ระดับการด าเนินชีวิตเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษจากศูนย์การศึกษาพิเศษสูร่ะบบโรงเรียน สามารถท ากจิวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง มทีักษะทาง
ภาษาและการสือ่สาร ทักษะทางสงัคมที่ดีข้ึน มีความพร้อมที่จะเข้ารับบรกิารในระบบโรงเรียน และ
อยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข หลังจากการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเปลี่ยน
ผ่าน พบว่าเด็กของศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ สามารถเข้าเรียนในระบบโรงเรียน
และได้รับการตอบรบัเป็นอย่างด ีจากทางโรงเรียนใหม่ เช่น โรงเรียนศรีสงัวาลย์ขอนแก่น  โรงเรียน
โสตศึกษาขอนแก่น โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์  โรงเรยีนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น  
โรงเรียนบ้านหนองครก หลังจากส่งต่อเด็กไปแล้วจะมกีารนเิทศติดตามเป็นระยะๆ เพื่อทราบถงึความ
เป็นอยูเ่ด็กในโรงเรียนใหม่ หากเดก็เข้าสูโ่รงเรียนแล้วมปีัญหา โรงเรียนมีการสง่เด็กกลบัมา เช่น 
โรงเรียนบ้านหนองคู  ครูและผูป้กครองจะร่วมกันวิเคราะห์ สาเหตุของปญัหา และแก้ไขปัญหาน้ัน 
เพื่อสง่เดก็กลบัเข้าสู่โรงเรียนอีกครั้ง 

    3. มีการจัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบรูณาการทักษะด้านต่างๆการจัดท าแผน
บูรณาการ  เพือ่ให้การใหบ้ริการเดก็ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษมีรปูแบบกระบวนการที่หลากหลาย  
เพื่อเพื่อแบง่เบาภาระในการเขียนแผนการสอนเฉพาะบุคคลของครู และเพื่อใหผู้้เรียนรบัการประเมิน
หลายทกัษะในแต่ละกจิกรรม เนื่องจากแผนบรูณาการ เป็นการน าเนื้อหาหรือความรู้ในทักษะต่างๆ ที่
สัมพันธ์กัน น ามาเข้าด้วยกันหรือผสมผสานได้อย่างกลมกลนืเพื่อน ามาจัดเป็นการเรียนการสอน
ภายใต้หัวข้อหรือกจิกรรมเดียวกัน เพื่อเช่ือมโยงกันและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกผู่้เรียน โดยมีการเน้น
องค์รวมของเนื้อหาในทักษะต่างๆทีผู่้เรียนยังไมส่ามารถปฏิบัติได้ น ามาจัดกิจกรรม โดยมีขั้นตอน
ตั้งแต่การวิเคราะหผ์ู้เรียนแต่ละทักษะน ามาเขียนแผนบรูณาการ และมีวิธีการวัดประเมินผลผู้เรียนที่
หลากหลาย 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 -  
 ข้อเสนอแนะ 

1. เรื่องกระบวนการ Transition ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ ควรจัด 
Transition ในห้องเรียน ไม่จ าเป็นต้องมีห้องเรียน Transition แยกออกมา 

2. จากจุดด้อยที่น าเสนอเรื่องการจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนจากภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินยังไมส่ามารถน ามาจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้กับผูเ้รียนได้ นั้น ท่าน



 
 

กรรมการเสนอแนะว่าไม่ได้เป็นจุดด้อย เนื่องจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรสีะเกษ มีการ
น าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ เช่นราวฝึกเดินจากไม้ไผ่ ที่นัง่เปเปอรม์าเช่ คอกฝึกเดิน เป็นต้น และการน า
ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้นั้น ไม่จ าเป็นต้องน ามาใช้กับเดก็ทุกคนก็ได้ 

 
๑๓.๔ มาตรฐาน 4 ด้านระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

 จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
     จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาตามที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด  
มีการวางแผนงานพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ๕  ปี มีแผนปฏิบัติการประจ าปรีองรบัและมีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา    
มีการด าเนินงานตามแผน การนิเทศ ก ากับติดตามงานและน าผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีต่อไป 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 ขาดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ระดับบุคคล ระดบักลุม่งาน ที่ต่อเนื่อง การ
ประเมินโครงการจงึไม่มีความต่อเนือ่งและขาดการมสี่วนร่วมจากทกุฝุาย เช่น ชุมชน  กรรมการ
สถานศึกษา และองค์กรต่างๆ ในท้องถ่ินในการประเมิน 
 - การติดตามงานตามปฏิทินทีก่ าหนด  

- การประเมินโครงการต่างๆ ต้องให้ทกุฝุายมสี่วนร่วมในการประเมิน  
- การท าโครงการ ต้องน าผลการประเมินโครงการในปีทีผ่่านมา มาเขียนเป็นหลักการและเหตผุล
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการพัฒนาในปีต่อไป 

 ข้อเสนอแนะ 

 -  เรา SWOT หน่วยงานไม่เพียงพอ  สร้างทีมช่วยกันพูดจุดเด่น  จุดด้อย  ให้จัดกลุ่มกันไดจ้ะ
ช่วยแก้ปัญาหา  ต้องการเติมเตม็ในการเดินหน้า 
 -  การติดตามการรายงานโครงการ  ให้มีความรับผิดชอบ  กระตือรอืร้นในการท างานให้มี
ความรับผิดชอบ   การติดตามตรวจสอบระดับกลุม่งาน  ระดับผู้ปฏิบัติ    

 
๑๔.   สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

สภาพปัญหา 
ด้านบุคลากร 
   ๑. จ านวนบุคลากรที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาด้านการศึกษาพิเศษมีจ านวนมาก ส่วนใหญ่
ขาดความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษ 
   ๒. บุคลากรหลายคนยังขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ทางการจัด
การศึกษาพิเศษ ขาดการพัฒนาอย่างเนื่อง 
   ๓.  มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อยๆ โดยเฉพาะต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๑. การประกันคุณภาพการศึกษา หลายภาคส่วนยังไม่มีการร่วมมือเท่าที่ควร 



 
 

   ๒. กระบวนการท างานแบบ PDCA ยังไม่มีความชัดเจน และขาดการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินมาใช้วางแผนในการท างาน 
   ๓. บุคลากรยังขาดความเข้าใจในการท างานรูปแบบ PDCA 
ด้านผู้เรียน 
  ๑. คนพิการที่ยังไม่ได้รับการศึกษามีมากอยู่กระจายในพื้นที่ต่างๆในจังหวัด        ศรีสะ
เกษ โดยเฉพาะในถ่ินทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก การระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
บริหารงานยังไม่เพียงพอ 

จุดเด่น 
ด้านผู้บริหาร 
 1. จัดระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานที่มีประสทิธิภาพ 
 2. จัดระบบบรหิารและสารสนเทศอย่างเป็นระบบทันสมัย และเป็นปจัจบุัน 
 3. การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 
 4. การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 1. พัฒนาการจัดอาคารเรียน/ห้องเรียนต่างๆ ให้ครบทกุประเภทความพิการ  จัดห้องสื่อ
อุปกรณ์ในการใหบ้รกิารทีเ่ป็นระบบและทันสมัย  จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานศึกษาให้
สะอาด ร่มรื่น  สวยงาม และปลอดภัย 
 2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย  เอื้อต่อความพกิารโดยการมสี่วนร่วมของทุก
ฝุาย 
 3. พัฒนาครูใหม้ีความรู้มาต่อยอดในการพฒันาตนเองต่อไป 
 4. พัฒนาผูป้กครอง และอาสามสมัครในชุมชนใหม้ีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนพิการใน
ท้องถ่ิน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ด้านครู 
 1. ให้มีการขยายผลและถ่ายถอดความรู้ที่ได้อบรมมาใหบุ้คคลอื่นทราบด้วย 
 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ให้ได้ข้อมลูที่ถูกต้องและชัดเจน 
 3. จัดให้มีการประชาสมัพันธ์ให้มากขึ้น 
 4. ส่งเสรมิใหม้ีการเรียนอย่างต่อเนื่องโดยขอให้ผูป้กครองมคีวามรู้มีส่วนร่วมในการสอน
ผู้เรียน 
 5. จัดให้มีการอบรมในการใช้แผนการใหบ้ริการช่วยเหลือใหก้ับผูป้กครอง 
 6. จัดให้มีการท าสื่อทีม่ีราคาถูกและมีประสิทธิภาพใช้งานได้จริง 
 7. ควรให้มีการสรุปผลรายงานผลประจ าทกุปีเมื่อพฒันาเข้าสู่ระบบการเช่ือมต่อ 
 8. จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยเพื่อน าไปใช้ในการพฒันาการผู้เรียน 
 9. ควรให้มีการร่วมมือกับทีมสหวิทยากรด้านวิชาชีพเมื่อเพิม่อาชีพและพฒันาผูเ้รียน 
ด้านการจัดการศึกษา 
 1. จัดท าคู่มือนิเทศ ติดตาม การใช้หลกัสูตรและแนวทางการช่วยเหลอืระยะแรกเริม่ 



 
 

 2. จัดท าแบบประเมินความพงึพอใจของผู้ปกครองในการมสี่วนร่วมในกจิกรรม 
 3. เพิ่มกจิกรรมที่หลากหลายและสอดคล้องต่อการพัฒนาผู้เรียน 
 4. จัดท าคู่มือสื่อ – สิ่งอ านวยความสะดวก บริการอื่นใดทางการศึกษา ตามกฎกระทรวงและ
ตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 5. ขยายพื้นที่การใหบ้รกิารฟื้นฟสูมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วย
กระบวนการทางการศึกษาให้มากขึ้น 
 6. จัดอบรมใหอ้งค์ความรู้เพิ่ม เรื่องการประเมิน/คัดกรองให้แก่คณะครูโรงเรียนเรียนร่วม 
 7. มีแผนการนเิทศ ติดตามการใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและคูปองการศึกษา 
 8. ส่งเสรมิงานการจัดการเรียนร่วมให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตอนท่ี ๒ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
๑. การบริหารจัดการศึกษา  
  เพื่อให้การบริหารงานภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ
สอดคล้องกับภารกิจหลักและรองรับการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษามีความเป็น
เอกภาพ มีความยืดหยุ่นและพร้อมต่อการปรับเปลี่ยน มีกลไกในการประสานงานอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก มุ่งผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจความคุ้มค่า ลดข้ันตอนการบริหารเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการ โดยค านึงถึงความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลต่อสัมฤทธ์ิผลของ
คุณภาพการศึกษาส าหรับคนพิการเป็นไปตามกฎกระทรวงศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะ
เกษ จึงก าหนดโครงสร้างการบริหารเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
2. กลุ่มบรหิารงานแผนงานและงบประมาณ 
3. กลุ่มบรหิารงานทั่วไป 

      4. กลุม่บริหารงานบุคคล 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงสร้างการบริหารงานศนูย์การศกึษาพิเศษ 
 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
(นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล) 

กลุม่บริหารงานวิชาการ 
(นางหนึ่งฤทัย  ดีใจ) 

กลุ่มบริหารแผนงานและ
งบประมาณ 

(นางสาวอารีย์  หงษ์ค า) 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
(นายกัมปนาท  ปิยวงศ์) 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(นางสาวจันจิรา  สีลับสี) 

- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 

- งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม     
(EI) และเตรียมความพร้อม 

- งานบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  

- งานส่งเสริม สนับสนุนการจัด                            
การเรียนร่วมการจัดการศึกษา 
ในห้องเรียนคู่ขนาน 

- งานส่งเสริม สนับสนุนการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัว
และชุมชน  

- งานทะเบียนนักเรียน 

- งานวัดผลและประเมินผล 

- งานบริการส่ิงอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา (ระบบคูปองการศึกษา) 

- งานพัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคน
พิการ บุคลากร และผู้ที่เก่ียวข้อง 

- งานให้ค าปรึกษา แนะแนว และส่งต่อ 

- งานจัดการศึกษาส าหรับเด็กเจ็บปุวย
เร้ือรังในโรงพยาบาล  

- งานนิเทศ  ตดิตาม  ประเมินผลและ
รายงานผล 

 

- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 

- งานแผนงาน และจัดตั้งงบประมาณ 

- งานศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

- งานการเงิน 

- งานบัญชี 

- งานพัสดุและสินทรัพย ์

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานนิเทศ  ตดิตาม  ประเมินผลและ         
รายงานผล 

- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 

- งานอาคารสถานที ่

- งานรักษาความปลอดภัย 

- งานยานพาหนะ 

- งานสัมพันธ์ชุมชน เครือข่าย 
และวิเทศสัมพันธ ์

- งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 

- งานอนามัยและโภชนาการ 

- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- งานโสตทัศนูปกรณ์ 
- งานกิจกรรมนักเรียน 

- งานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู ้

- งานระดมทุนและทรัพยากร 

- งานธุรการและสารบรรณ 

- งานควบคุมภายใน 

- งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ         
รายงานผล 

 

- งานแผนปฏิบัติการและ
สารสนเทศ 

- งานสรรหา บรรจุ และ
แต่งตัง้ 

- งานทะเบียนประวัติบุคลากร 

- งานพัฒนาครูและบุคลากร 

- งานสวัสดิการครูและ
บุคลากร 

- งานวินัยและรักษาวินยั 

- งานพิจารณาความดี
ความชอบ 

- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

- งานมาตรฐานวิชาชีพและ
วิทยฐานะ 

คณะกรรมการ

บริหารศูนย์ ฯ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

คณะอนุกรรมการ/การจัดการ 
ศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัด 

 
มูลนิธิ / สมาคม 

 

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการบริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ระยะเวลาการใชห้ลกัสูตร 

 

รองผู้อ านวยการ 



 
 

๒. วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
ปรัชญา 

โยคา  เว ชายเต  ภูริ 
ปัญญาย่อมเกิดข้ึนจากการฝกึฝน 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งพัฒนาผู้พกิาร ประสานเครือข่าย  หลากหลายแหล่งเรียนรู้  สู่การเปลี่ยนผ่าน  ตามมาตรฐาน

การศึกษา 
อัตลักษณ์ 

ยิ้มได้  ไหว้เป็น เล่นเหมาะ  ส่งตอ่คุณภาพ 

เอกลักษณ์ 
บริการดี  มีเครือข่ายเข้มแข็ง  ใจกลางแหล่งเรียนรู้ 

  

พันธ์กิจ 
1.การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ ภายในศูนย์ 
และภายนอกศูนย์ฯอย่างต่อเนื่องทั่วถึงยั่งยืน 
2.จัดให้มกีารพฒันา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาส าหรับคนพกิาร 
3.จัดให้มรีะบบและสง่เสรมิ สนบัสนุนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการและ ความช่วยเหลอื อื่นใดทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 
4.จัดให้มรีะบบบริการช่วงเช่ือมตอ่หรือการสง่ต่อคนพิการ  
5.บรกิารฟื้นฟสูมรรถภาพคนพิการ โดยครอบครัวและชุมชน ด้วยกระบวนการทางการศึกษา 
6.จัดเป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาส าหรับคนพกิาร  
7.จัดให้มรีะบบสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรบัคนพิการเรียนรวม  
8.ประสานงานเครือข่ายและภาคีเครือข่าย ในการจัดการศึกษา  
9.จัดให้มรีะบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10.จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนได้เข้าถึงแหลง่เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทีเ่หมาะสม
หลากหลาย 

 
เป้าประสงค์ 

 “ผู้พิการมีทักษะในการด ารงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข” 
 
๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 การมสี่วนร่วมของบุคลากรโดยบุคลากรทุกฝุายและบุคลากรภายนอก ได้แก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน โดยยึดหลักการบรหิารเชิงระบบ PDCA  ตั้งแต่การวางแผน การ
ด าเนินงาน การติดตามตรวจสอบและประเมินผล การปรบัปรุง/พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 



 
 

๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี 1 

พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้  ความสามารถ  เข้าถึงสื่อ
เทคโนโลยีและไดร้ับบริการช่วงเช่ือมต่อ  มีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
กลยุทธ์ท่ี 2 
 พัฒนาการบรหิารและการจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเปน็ระบบ 

 กลยุทธ์ท่ี 3 
 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 กลยุทธ์ท่ี 4 
 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสทิธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ัวถึง 

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการพฒันาคุณภาพคน
พิการทีร่ับบรกิารที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
ปีงบประมาณ 2560 

๑.เพื่อให้เด็กพกิารได้รบัการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา อย่างเต็มตามศักยภาพ 
๒.เพื่อให้ผูเ้รียนได้รบัการพัฒนาตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
๓.เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  เด็กพิการศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ 
ที่มารบับริการแบบหมุนเวียนไป-กลับ จ านวน  91 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ร้อยละ ๘๐ ของเด็กพกิารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดศรสีะเกษ ที่มารับบริการแบบหมุนเวียนไป-กลบั ได้รบั
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างเต็มตามศักยภาพ ตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ผู้เรียนสามารถน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีสุขภาพ
ด้านร่างกาย จิตใจ มทีักษะในการช่วยเหลือตนเองได้ อยู่และ
ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 

2.โครงการศูนย์การเรียน
ส าหรับเด็กเจ็บปุวยเรือ้รงั 

1.เพื่อให้เด็กปุวยเรือ้รงัได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงด้วยรปูแบบและ
วิธีการที่เหมาะสมกบัสภาพความเจ็บปุวย 
2.เพื่อลดปญัหาการขาดแคลนบุคลากร
ครู/ช่วยลดภาระครูในการจัดการเรียนรู ้

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ศูนย์การเรียนเด็กเจบ็ปุวยเรื้อรงัในโรงพยาบาล จ านวน   1  
โรงพยาบาล คือ  ศูนย์การเรียนเด็กเจบ็ปุวยเรื้อรังใน
โรงพยาบาลศรีสะเกษ  
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 



 

 

กลยุทธ์ท่ี ๑ สง่เสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ัวถึง 

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

 ให้แก่เด็กเจ็บปุวย ๑.ร้อยละ ๘๐ ของศูนย์การเรียนเด็กเจ็บปุวยเรือ้รงัใน
โรงพยาบาล มบีุคลากรสามารถจัดการศึกษาส าหรับเด็ก 
เจ็บปุวยเรื้อรงัในโรงพยาบาลได้มีประสิทธิภาพ 
๒.ร้อยละ ๘๐ ของเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาลได้รับ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องลดจ านวนเด็กเรียนซ้ าช้ัน หรือไม่ต้อง
ลาออกจากโรงเรียนกลางคัน 

 

3.การเปลี่ยนผ่านเด็กที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ
จากการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มสู่ระบบโรงเรียน 

1.เพื่อให้ผู้ เรียนได้รับการเตรียมความ
พร้อมอย่างเหมาะสมก่อนเข้าสู่ระบบ
โรงเรียน 
2.เพื่อให้ผู้เรียนได้รับบรกิารทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่องตามความต้องการจ าเป็น
พิเศษของแต่ละบุคคล 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่เข้าเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อ
เปลี่ยนผ่านสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปลายทางได้ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. ร้อยละ 80 ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อมอย่าง
เหมาะสมก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
  2. ร้อยละ 80 ผู้ เรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องตามความต้องการจ าเป็น  พิเศษของแต่ละบุคคล 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 

4.พัฒนาสมรรถภาพเด็ก
พิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ(ช่วง   

๑.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ค้นหาเด็กพิการในพื้นทีร่ับผิดชอบ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  จ านวนผู้เรียนทีส่มัครรบับริการของศูนย์การศึกษาพเิศษ 
ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ (ช่วง  6 เดือนแรกและ 6 เดือน 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 



 

 

กลยุทธ์ท่ี ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ัวถึง 

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

6 เดือนแรกและ 6 เดือน
หลัง) 

๒.เพื่อจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) 
๓.เพื่อนเิทศติดตามพฒันาการของเด็กตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

หลงั)  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษาได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการค้นหาเด็กพิการใน
พื้นที่รับผิดชอบจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) 
พร้อมทั้งนิเทศติดตามพัฒนาการของเด็กตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล 

 

5.โครงการในพระราชด าริ  
(ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม) 

๑.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด าเนินการพฒันา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนเก่ง 
 คนดี มีคุณธรรม 
๒.เพื่อส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะหผ์ู้ที่มี
ความบกพร่องและมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   เด็กออทิสติกรุนแรงและยากจน และเด็กพิการรุนแรงใน
จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน ๒๓๕ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๑. ร้อยละ 8๐ ของเด็กออทิสตกิ และเดก็พิการรุนแรงใน
จังหวัดศรสีะเกษ มีทักษะการด ารงชีวิต สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้และอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุข  
  ๒. ร้อยละ 80 ของเด็กพกิาร ๐-๑๙ ปี  
ได้รับทุนการศึกษามลูนิธิคุณพุ่ม 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 

 



 

 

กลยุทธ์ท่ี ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ัวถึง 

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

6. โครงการสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข่ันพื้นฐาน 2- 59 
และ 1-60 

 ๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน  ค่า
หนั งสื อ เ รียน อุปกรณ์การ เ รียน ค่ า
เครื่องแบบนักเรียน   และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 ๒.เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
ในการสนับสนุนในเรื่อง ค่าหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน   
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
๓. เพื่อสง่เสรมิการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของภาคีเครอืข่าย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ผู้เรียนที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
ศรีสะเกษ จ านวน 717 คน (2/2559 และ 1/2561) 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ร้อยละ 8๐  ของผู้เรียนที่มารับบรกิารที่ศูนยก์ารศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ  มีโอกาสได้รบัการศึกษาโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ส าหรับรายการแบบเรียน อปุกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนกัเรียนและกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ที่
ภาครัฐให้การสนับสนุน  ผู้เรียนได้รับการพฒันาเตม็ตาม
ศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างปกตสิุข  ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง   และ
ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 

7. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
1. กิจกรรมปรบับ้านเป็น
ห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแมเ่ป็นคร ู

1.เพื่อให้ครูในศูนย์การศึกษาพเิศษประจ า
จังหวัดศรสีะเกา ผูป้กครอง กลุม่
อาสาสมัครสาธารณสุข มีความรู้ ความ
เข้าใจในการดูแลพัฒนาช่วยเหลอืเด็ก
พิการได้เต็มเต็มศักยภาพของแตล่ะบุคคล 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครอบครัวเด็กพิการรุนแรง    จ านวน  160  ครอบครัว 
เด็กพิการรุนแรงทีบ่้าน         จ านวน  160  คน  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ร้อยละ ๑๐๐ ของครอบครัวและชุมชนเกิดความร่วมมือมี 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 



 

 

กลยุทธ์ท่ี ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ัวถึง 

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

  2. เพื่อให้เด็กพิการก่อนวัยเรียนได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพ และสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้
  3.เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับเครือข่าย
ระหว่างกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง ครอบครัว 
และชุมชนในการให้ความช่วยเหลือร่วม
พัฒนา และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
เครือข่าย ละชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความรู้และร่วมมือกันจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงตามศักยภาพของเด็ก 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ท่ี  2  พัฒนาการบรหิารและการจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

1.โครงการพฒันาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
2. กิจกรรมพัฒนาศูนย์การ
เรียนเฉพาะความพิการ ๑ 
อ าเภอ ๑ ศูนย์ 

1.  เพื่อสร้างโอกาสในการจัดการศึกษา 
และใหบ้ริการกบัเด็กพกิารในรูปแบบที่
หลากหลาย โดยศูนย์การเรียนเฉพาะ
ความพิการ  และศูนย์การศึกษาพเิศษ 
สาขาประจ าทกุอ าเภอ ได้อย่างทั่วถึงและ
ครอบคลมุทุกพื้นที ่
   2.  เพื่อให้การด าเนินงานศูนย์การเรียน
เฉพาะความพิการ และศูนย์การศึกษา
พิเศษสาขาประจ าทุกอ าเภอ ใหร้ับการ
สนับสนุน 
  3.  เพื่อให้ผู้บริการ และบุคลากรของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานในศูนย์การ
เรียนเฉพาะความพิการ และศูนย์
การศึกษาพิเศษ สาขาอ าเภอ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  -  มีศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ จ านวน 19 ศูนย์ มี
การพัฒนาที่ด ี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - ร้อยละ 100 ของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการได้รับ
งบประมาณเพื่อไปพัฒนาศูนย์ฯ 
 
 

มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบ้รหิารสถานศึกษา 

 

 

 



 

 

กลยุทธ์ท่ี  2  พัฒนาการบรหิารและการจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

2.โครงการประชุม
อนุกรรมการสง่เสรมิการจัด
การศึกษาส าหรบัคนพิการ
ระดับจังหวัด 

๑ เพื่อสร้างความเข้าในการด าเนินงานของ
อนุกรรมการสง่เสรมิการจัดการศึกษา 
ส าหรับคนพิการระดับจังหวัด 
๒ เพื่อให้อนุกรรมการสง่เสรมิการจัด
การศึกษาส าหรบัคนพิการระดบัจงัหวัด 
พัฒนาคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
๓ เพื่อช้ีแจ้งข้อราชการทีส่ าคัญ ในแต่ละ
ปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นข้อมูล 
สารสนเทศแกห่น่วยงานทีเ่กี่ยวและผู้ที่
สนใจ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   จัดประชุมอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการระดับจังหวัด จ านวน  ๒ ครั้ง/ปี 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมการประชุม มีความเข้าใจบทบาท
และหน้าทีอ่นุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรบัคน
พิการระดับจังหวัด 
 

มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบ้รหิารสถานศึกษา 

3.การพฒันาระบบบรหิารงาน
วิชาการ 

1.เพื่อพฒันาระบบการบรหิารงานวิชาการ 
ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อน าผลการด าเนินงานตามโครงการ
ไปใช้พัฒนาในปีถัดไป 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   จ านวนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของฝุายบริหารงาน
วิชาการ สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานกลุ่มบริหารงาน
วิชาการทั้ง 14 งานตามโครงสร้างของกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบ้รหิารสถานศึกษา 

 



 

 

กลยุทธ์ท่ี  2  พัฒนาการบรหิารและการจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

  ร้อยละ 80 การด าเนินงานตามโครงการการพฒันาระบบ
บรหิารงานวิชาการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 

4.พัฒนางานบุคลากรอย่าง
เป็นระบบ 

๑ เพื่อให้ครเูข้าใจปรัชญาการจัดการศึกษาส าหรบั
คนพิการและสามารถประยุกต์ใช้ได้ 
    ๒ เพื่อให้ครูมีความเมตตา  และอดทน
ต่อการเอาใจใส่ดูแลผูเ้รียน 
   ๓ เพื่อให้ครรูู้จักผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  
และรบัรู้ความเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดกบั
ผู้เรียน 
   ๔ เพื่อให้ครูมกีารศึกษา  วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูท้ี่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรบัการสอน 
  ๕ เพื่อให้ครูมีทักษะในการท างาน
ร่วมกับผู้ปกครองและทีมสหวิทยาการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดศรสีะเกษ จ านวน 93 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ ๙๐ ของข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดศรสีะเกษ  ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบ้รหิารสถานศึกษา 

5.พัฒนางานบรหิารงานทั่วไป ๑ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารกลุ่มบริหาร 

งานทั่วไปสามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  งาน/โครงการ/กิจกรรม ของกลุ่มบริหารงานทั่วไป สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบ้รหิารสถานศึกษา 



 

 

กลยุทธ์ท่ี  2  พัฒนาการบรหิารและการจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

 ๒ เพื่อให้ผู้ เรียน ผู้ปกครอง บุคลากร
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้ รั บ ค วา ม ส ะ ด ว ก 
ปลอดภัยในการพัฒนาระบบบริหารของ
กลุ่มงานบริหารทั่วไปของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ ๙๐ ของงาน/โครงการ/กจิกรรม ของกลุ่ม
บรหิารงานทั่วไป สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานกลุ่ม
บรหิารงานทั่วไป ได ้

 

 

6.พัฒนางานบรหิารงาน
แผนงานและงบประมาณ 

1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
วิธีปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี และการ
พัสดุ ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ ว โปร่ง ใส  และ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
2 เปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานและเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค 
ตลอดจนแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อราชการ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร ครู ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการ
พัสดุ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 7 
คน  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ร้อยละ 90 ผู้บริหาร ครู ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การ
บัญชี และการพัสดุ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะ
เกษ มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปปฏิบัติที่หน่วยงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ 
   2. ร้อยละ 90 ผู้บรหิาร ครู ผูป้ฏิบัติงานด้านการเงิน 

มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบ้รหิารสถานศึกษา 

 



 

 

กลยุทธ์ท่ี  2  พัฒนาการบรหิารและการจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

  การบัญชี และการพัสดุ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรี
สะเกษ ได้รับการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการเป็นส าคัญ 

 

7.พัฒนาปรับปรงุอาคาร
สถานที ่

๑.เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการ
เรียนรู ้
๒.เพื่อให้ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ า
จังหวัดศรสีะเกษมีแหลง่เรียนรู้ที่
หลากหลายเอื้อต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ 

๓.เพื่อให้ผูร้ับบริการหรือผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง
มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมภายใน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  อาคารสถนาที่โดยรอบศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจงัหวัด
ศรีสะเกษ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ของบุคลากร ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวัด
ศรีสะเกษ    ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้
อาคาร สถานที ่

มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบ้รหิารสถานศึกษา 

8.โครงการซอ่มบ ารุงรถยนต ์ ๑ เพื่อให้ยานพาหนะมสีภาพที่ปลอดภัยใน 

การใช้งาน 

๒ เพื่อพัฒนาระบบการใช้ยานพาหนะให ้

สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   รถยนต์ของศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
ได้รับการซ่อมแซม จ านวน 4 คัน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ 100 ของรถยนต์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดศรสีะเกษ ได้รับการบ ารุง ซ่อมแซม มสีภาพพรอ้มใช้
งาน 

มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบ้รหิารสถานศึกษา 



 

 

กลยุทธ์ท่ี  2  พัฒนาการบรหิารและการจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

9.การพฒันาคุณภาพการจัด
การศึกษาของศูนย์การศึกษา
พิเศษ 

- กิจกรรมพัฒนาหน่วยบริการ 

1. เพื่อพฒันาคุณภาพเด็กพิการแรกเกิด 

หรือแรกพบความพิการ อายุรกเกิด – 15 
ป ีด้วยการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม 

2. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาใหเ้ด็ก
พิการได้รบัสทิธิและโอกาสทีเ่ท่าเทียมกัน
ในการได้รับบรกิาร 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   เปิดหน่วยบริการจ านวน 17 หน่วย ใน 22 อ าเภอ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ 100 ของหน่วยบรกิารของศูนย์การศึกษาพเิศษ 
ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ จ านวน 17 หน่วย มีการพัฒนาให้
พร้อมต่อการใช้งานและมสีื่อ อุปกรณ์ครบถ้วน 

มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบ้รหิารสถานศึกษา 

10. การบริหารจัดการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัต ิ

1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหก้ับครูและ
บุคลากร ได้มีความรู้วคามเข้าใจในการลด
ความเสี่ยงในสถานศึกษา 

2. เพื่อให้ครูและบุคลากรสามารถ
วิเคราะหส์ถานการณ์ความเสี่ยงจากภัย
พิบัติในสถานศึกษาได้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   คณะครูและบุคลากร จ านวน 89 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ 80 ของคณะครูและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน ์

มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบ้รหิารสถานศึกษา 

 

 
 
 
 



 

 

 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาเรียนร่วม/
เรียนรวม 

    1 เพื่อใหเ้ด็กพกิารเรียนร่วมและเรียน
รวมได้รับสิทธิและโอกาสทีเ่ท่าเทียมกันใน
การได้รับการพฒันาการเรียนรู้ในรูปแบบ
ที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็น
รายบุคคล  ได้รับบริการ  สื่อ  สิ่งอ านวย
ความสะดวกเพื่อเข้าถึงการศึกษา  พัฒนา
ศักยภาพ  ทักษะการด ารงชีวิตและ
พื้นฐานอาชีพเพื่อพึง่ตนเองได้ 
    2 เพื่อพฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะ
ในการพัฒนาสมรรถภาพเดก็พิการเรียน
ร่วมในแต่ละประเภทความพิการได้อย่าง
เหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ  เขต 1, 
2 , 3 , 4  และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
28 ที่จัดการเรียนการสอนส าหรบันักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ 80 ของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม/เรียน
รวม สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรสีะ
เกษ  เขต 1, 2 , 3 , 4  และส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 28 ที่จัดการเรียนการสอนส าหรบันักเรียนที่
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้รบัการนิเทศ  ติดตาม และ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการพฒันาสมรรถภาพเด็กพิการเรียนร่วมในแต่
ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 

 



 

 

 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

2.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การใหบ้ริการตาม
กระบวนการ  ช่วยเหลือเด็ก
พิการในระยะแรกเริม่ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดศรสีะเกษ พุทธศักราช 
๒๕60 

๑.เพื่อมกีารเก็บรวบรวมข้อมลู มีการคัด
กรองประเภทความพิการ มีการประเมิน
ความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนรอ้ยละ 
100 
๒ .เพื่อใหส้ถานศึกษาได้มีการพฒันา
หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการพิเศษของ
แต่ละบุคคล รอ้ยละ 10๐ 
๓.เพื่อให้สถานศึกษามหีลักสูตรการ
ให้บรกิารตามกระบวนการช่วยเหลือเด็ก
พิการในระยะแรกเริม่ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ 
พุทธศักราช ๒๕๕๘   
๔.เพื่อให้ผูเ้รียนมีแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลร้อยละ 100 

๕.เพื่อให้ผูเ้รียนมีแผนการสอนเฉพาะ
บุคคลร้อยละ 100 
๖.เพื่อให้มีการรายงานความก้าวหน้าและ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   มีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการคัดกรองประเภทความพิการ 
มีการประเมินความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ      
  ร้อยละ ๑๐๐ ของผูเ้รียนที่มาขอรบับริการที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ ได้รับบริการตามกระบวนการ
ช่วยเหลือเด็กพิการในระยะแรกเริม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ พุทธศักราช ๒๕60 ได ้

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 



 

 

 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

 ปรับปรงุแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลหรือแผนการสอนเฉพาะบุคคล  
ร้อยละ 100 
๗.เพื่อให้มีการนิเทศติดตามและ
ประเมินผล รอ้ยละ 100 

  

3. โครงการวันส าคัญ ๑.เพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคัญ และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของวันส าคัญต่างๆ  
๒.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
๓.เพื่อให้นัก เรียนได้รู้จั กและอนุรัก ษ์ 
ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ 
๔.เพื่อให้นักเรียนสามารถน าหลักธรรมไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันมีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พงึประสงค์ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    คณะบุคลากรครู ผูป้กครอง เด็กพิการ ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ร้อยละ ๙๐ ของ 
๑.ผู้เรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ และมีส่วนร่วมใน
การอนุรกัษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
๒.ผู้เรียนทีม่ีคุณลักษณะและค่านิยมที่พงึประสงค์ 
๓.ผู้เรียนทีม่ีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ด ารงไว้ซึ่งประเพณีที่ดงีาม  รักความเป็นไทย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 

 



 

 

 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

4. เข้าค่ายส่งเสรมิ
สมรรถภาพและการด าเนิน
ชีวิตอิสระส าหรบับุคคลออทิ
สติก 

๑.เพื่อพฒันาทักษะการด าเนินชีวิตของ
เด็กออทสิติกให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถอยู่ร่วมกบั
ผู้อื่นในสงัคมได้อย่างมีความสุข 
๒. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหก้ับ พ่อ แม่
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเดก็พิการ ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการพฒันาทักษะการด าเนิน
ชีวิตส าหรับเด็กออทิสตกิ 
๓. เพื่อสง่เสรมิ พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนโดยใช้แหลง่เรียนรูท้ี่มีอยู่ภานใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยองค์กรชุมชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ    
จ านวน  ๕๐ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ ๘๐ของผู้เรียนไดร้ับการ พัฒนาทักษะการด าเนิน
ชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
สามารถอยูร่่วมกบัผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2. ร้อยละ ๘๐ของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กพิการ มี
ความรู้ความเข้าใจในการพฒันาทกัษะการด าเนินชีวิตส าหรบั
เด็กออทสิติก 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. โครงการวันคนพิการสากล
จังหวัดศรสีะเกษ 

1.เพื่อให้ผูเ้รียนพกิารของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ ได้เข้าร่วม
โครงการวันคนพิการสากล  ผู้เรียนไดร้ับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ   

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  เดก็พิการศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ   
จ านวน  100   คน ผู้ปกครองเด็กพิการ จ านวน  100   
คน คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 



 

 

 
 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

 สามารถพึง่พาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 
2. เพื่อใหเ้ด็กพิการได้แสดงออกซึง่
ความสามารถตามศักยภาพของแตล่ะ
บุคคล 

ศรีสะเกษ  จ านวน  80 คน ผูส้นใจทั่วไป จ านวน  70  คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ร้อยละ 80  ของ ผู้เรียนพิการของศูนย์การศึกษาพเิศษ 
ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ  ผู้ปกครอง  คณะครูและบุคลากร 
ผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าร่วมโครงการวันคนพิการสากล 

 

6. การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
ภาษามือ ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

เพื่อให้ครู ผู้ปกครองและสหวิชาชีพ มี
ความรู้ด้านภาษามือ สามารถน าภาษามือ
ไปใช้กับเด็กพกิารได ้

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ครู ผู้ปกครองและสหวิชาชีพ จ านวน  100 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ร้อยละ 80 ของครู ผูป้กครองและสหวิชาชีพ มีความรู้ด้าน
ภาษามือ สามารถน าภาษามือไปใช้กับเดก็พิการได้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

7. การอบรมเชิงปฏิบัตกิารท า
ลูกประคบและกายภาพบ าบัด
เพื่อพฒันาสุขภาพของผู้เรียน 

เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง มีความรู้ด้านการท า
ลูกประคบ สามารถผลิตลูกประคบไปใช้
เพื่อฟื้นฟสูมรรถภาพเดก็พิการโดยการ
กายภาพบ าบัดเบื้องต้นได ้

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
บุคลากร ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กพิการ จ านวน 150 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ครู ผู้ปกครอง มีความรู้ด้านการท าลูกประคบ 
สามารถผลิตลูกประคบไปใช้เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพกิาร
โดยการกายภาพบ าบัดเบื้องต้นได ้

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 



 

 

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

8. การแข่งขันทักษะวิชาการ
เด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 

1. เพื่อใหเ้ด็กทมี่ความต้องการจ าเป็น
พิเศษ ได้รับการพัฒนาช่วยเหลือตาม
ความต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละบุคคล 
2. เพื่อให้คณะครู ผู้ปกครอง มีกจิกรรม
ร่วมกับเด็ก 
3. เพื่อสง่เสรมิกจิกรรมในการพฒันา
ศักยภาพของเด็ก 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
บุคลากร ผู้ปกครองและเด็กพิการ จ านวน 200 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ของบุคลากร ผูป้กครองและเด็กพกิาร ได้รับการ
พัฒนาและมีความรู้ด้านการแข่งขันทักษะวิชาการ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

9. นักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอ
ลิมปิคไทย(Spacial 
Olympics Young 
Athletes) ภายใต้การ
สนับสนุนของ IKEA 
Foundation 

1. เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างพื้นฐาน
และพัฒนาความสามารถของเด็กก่อนวัย
เรียน 
2.เพื่อให้เด็กกลุ่มเปูาหมายสามารถ
ช่วยเหลือตนเองและอยูร่่วมกันในสงัคมได้
อย่างมีความสุข 
3. เพื่อใหผู้้ปกครองกลุม่เปูาหมายมี
ความรู้ ความเข้าใจในการสง่เสรมิการ
เรียนรู้ ทักษะการดูแลสุขภาพของบุตร
หลาน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
คณะผู้ฝึกสอน เด็กพิการและผู้ปกครอง จ านวน 66 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ของคณะผู้ฝกึสอน เดก็พิการและผู้ปกครอง  ได้
เตรียมความพร้อม สร้างพื้นฐานและพัฒนาความสามารถของ
เด็กก่อนวัยเรียนโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 



 

 

 กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสทิธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

1.การพฒันาระบบประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะ
เกษ            

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของศูนย์การศึกษาพิ เศษ 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ    
  1. บุคลากรศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ 
จ านวน ๘๙ คน 
  2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็น
ระบบ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ      
  ร้อยละ 80 ของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดศรสีะเกษ จ านวน 93 คนมีความเข้าใจด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

2.โครงการประชาสมัพันธ์ ๑.เพื่อให้คณะครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรสีะเกษมี
ความเข้าใจข่าวสาร การประชาสัมพันธ์
ภายในองค์กร 

๒.เพื่อให้ผูป้กครอง เด็กพกิารและชุมชน
ได้รับข่าวสาร การประชาสัมพันธ์จากศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรสีะเกษ                         

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง เด็กพิการ ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  ร้อยละ 100 คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง เด็กพิการ ได้รบั
ข่าวสารจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 
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โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

3. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทในแตล่ะกลุ่มงานเป็น
ระบบที่ถูกต้อง 

เป้าหมายปริมาณ   
   จัดท าข้อมูลสารสนเทศในกลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน                        
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ 80 ของบุคลากรในหน่วยงานและบุคคลทั่วไป
สามารถค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆได้รวดเร็วและถูกต้อง           

มาตรฐานที่ 4 ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตอนท่ี ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   

๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

๑.๑  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
 กลยุทธ์ท่ี ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ัวถึง 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการพฒันาคุณภาพคน
พิการทีร่ับบรกิารที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
ปีงบประมาณ 2560 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  เด็กพิการศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะ
เกษ ที่มารบับริการแบบหมุนเวียนไป-กลบั จ านวน  
91 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ร้อยละ ๘๐ ของเด็กพกิารศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ ที่มารบับริการแบบหมุนเวียน
ไป-กลับ ได้รับการพฒันาคุณภาพการศึกษา อย่างเตม็
ตามศักยภาพ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ มี
ทักษะในการช่วยเหลือตนเองได้ อยู่และใช้ชีวิตใน
สังคมได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  เด็กพิการศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะ
เกษ ที่มารบับริการแบบหมุนเวียนไป-กลบั จ านวน  
91 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ร้อยละ ๘๐ ของเด็กพกิารศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ ที่มารบับริการแบบหมุนเวียน
ไป-กลับ ได้รับการพฒันาคุณภาพการศึกษา อย่างเตม็
ตามศักยภาพ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ มี
ทักษะในการช่วยเหลือตนเองได้ อยู่และใช้ชีวิตใน
สังคมได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ ด้าน
คุณภาพผู้เรียน 
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2.โครงการศูนย์การเรียน
ส าหรับเด็กเจ็บปุวยเรือ้รงั 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ศูนย์การเรียนเด็กเจบ็ปุวยเรื้อรงัในโรงพยาบาล 
จ านวน   1  โรงพยาบาล คือ  ศูนย์การเรียนเดก็
เจ็บปุวยเรื้อรงัในโรงพยาบาลศรสีะเกษ  
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๘๐ ของศูนย์การเรียนเด็กเจ็บปุวยเรือ้รงัใน
โรงพยาบาล มบีุคลากรสามารถจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กเจ็บปุวยเรือ้รังในโรงพยาบาลได้มีประสทิธิภาพ 
๒.ร้อยละ ๘๐ ของเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล
ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องลดจ านวนเด็กเรียนซ้ าช้ัน 
หรือไม่ต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคัน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ศูนย์การเรียนเด็กเจบ็ปุวยเรื้อรงัในโรงพยาบาล 
จ านวน   1  โรงพยาบาล คือ  ศูนย์การเรียนเดก็
เจ็บปุวยเรื้อรงัในโรงพยาบาลศรสีะเกษ  
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๘๐ ของศูนย์การเรียนเด็กเจ็บปุวยเรือ้รงัใน
โรงพยาบาล มบีุคลากรสามารถจัดการศึกษาส าหรับ
เด็ก 
เจ็บปุวยเรื้อรงัในโรงพยาบาลได้มีประสิทธิภาพ 
๒.ร้อยละ ๘๐ ของเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล
ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องลดจ านวนเด็กเรียนซ้ าช้ัน 
หรือไม่ต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคัน 

มาตรฐานที่ ๑ ด้าน
คุณภาพผู้เรียน 
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3.การเปลี่ยนผ่านเด็กที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ
จากการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มสู่ระบบโรงเรียน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่เข้าเรียนเตรียมความพร้อม
เพื่อเปลี่ยนผ่านสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปลายทาง
ได ้ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. ร้อยละ 80 ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อม
อย่างเหมาะสมก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
  2. ร้อยละ 80 ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่องตามความต้องการจ าเป็น  พิเศษของแต่
ละบุคคล 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่เข้าเรียนเตรียมความพร้อม
เพื่อเปลี่ยนผ่านสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปลายทาง
ได ้เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. ร้อยละ 80 ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อม
อย่างเหมาะสมก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
  2. ร้อยละ 80 ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่องตามความต้องการจ าเป็น  พิเศษของแต่
ละบุคคล 

มาตรฐานที่ ๑ ด้าน
คุณภาพผู้เรียน 

4.พัฒนาสมรรถภาพเด็ก
พิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ(ช่วง   

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  จ านวนผู้เรียนทีส่มัครรบับริการของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ (ช่วง  6 เดือนแรกและ 
6 เดือน หลงั) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  จ านวนผู้เรียนทีส่มัครรบับริการของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ (ช่วง  6 เดือนแรกและ 
6 เดือน หลัง)  

มาตรฐานที่ ๑ ด้าน
คุณภาพผู้เรียน 
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6 เดือนแรกและ 6 เดือน
หลัง) 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษาได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการค้นหาเด็กพกิาร
ในพื้นที่รับผิดชอบจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
พร้อมทั้งนเิทศติดตามพัฒนาการของเด็กตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษาได้รับค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ค้นหาเด็กพิการในพื้นที่รับผดิชอบจดัท าแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) พร้อมทั้งนิเทศติดตามพัฒนาการ
ของเด็กตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 

5.โครงการในพระราชด าริ  
(ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   เด็กออทิสติกรุนแรงและยากจน และเด็กพิการ
รุนแรงในจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน ๒๓๕ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๑. ร้อยละ 8๐ ของเด็กออทิสตกิ และเดก็พิการ
รุนแรงในจังหวัดศรีสะเกษ มีทกัษะการด ารงชีวิต 
สามารถช่วยเหลือตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข  
  ๒. ร้อยละ 80 ของเด็กพกิาร ๐-๑๙ ปี  
ได้รับทุนการศึกษามลูนิธิคุณพุ่ม 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   เด็กออทิสติกรุนแรงและยากจน และเด็กพิการ
รุนแรงในจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน ๒๓๕ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๑. ร้อยละ 8๐ ของเด็กออทิสตกิ และเดก็พิการ
รุนแรงในจังหวัดศรีสะเกษ มีทกัษะการด ารงชีวิต 
สามารถช่วยเหลือตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข  
  ๒. ร้อยละ 80 ของเด็กพกิาร ๐-๑๙ ปี  
ได้รับทุนการศึกษามลูนิธิคุณพุ่ม 

มาตรฐานที่ ๑ ด้าน
คุณภาพผู้เรียน 
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6. โครงการสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข่ันพื้นฐาน 2- 59 
และ 1-60 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ผู้เรียนที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 717 คน (2/2559 และ 
1/2561) 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ร้อยละ 8๐  ของผู้เรียนที่มารับบรกิารที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  มีโอกาส
ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ส าหรบัรายการ
แบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนกัเรียนและ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ที่ภาครัฐให้การ
สนับสนุน  ผู้เรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ
และพึ่งพาตนเองได้ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างปกตสิุข  ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง   และ
ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการด าเนินงานของภาคี
เครือข่าย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ผู้เรียนที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 717 คน (2/2559 และ 
1/2561) 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ร้อยละ 8๐  ของผู้เรียนที่มารับบรกิารที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  มีโอกาส
ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ส าหรบัรายการ
แบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนกัเรียนและ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ที่ภาครัฐให้การ
สนับสนุน  ผู้เรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ
และพึ่งพาตนเองได้ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างปกตสิุข  ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง   และ
ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการด าเนินงานของภาคี
เครือข่าย 

มาตรฐานที่ ๑ ด้าน
คุณภาพผู้เรียน 
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(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
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7. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
1. กิจกรรมปรบับ้านเป็น
ห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแมเ่ป็นคร ู

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครอบครัวเด็กพิการรุนแรง    จ านวน  160  
ครอบครัว 
เด็กพิการรุนแรงทีบ่้าน         จ านวน  160  คน  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ร้อยละ ๑๐๐ ของครอบครัวและชุมชนเกิดความ
ร่วมมือมีความรู้และร่วมมือกันจัดการศึกษาให้กบัเดก็
พิการได้อย่างมีประสทิธิภาพ และตรงตามศักยภาพ
ของเด็ก 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครอบครัวเด็กพิการรุนแรง    จ านวน  160  
ครอบครัว 
เด็กพิการรุนแรงทีบ่้าน         จ านวน  160  คน  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ร้อยละ ๑๐๐ ของครอบครัวและชุมชนเกิดความ
ร่วมมือมีความรู้และร่วมมือกันจัดการศึกษาให้กับเด็ก
พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามศักยภาพ
ของเด็ก 

มาตรฐานที่ ๑ ด้าน
คุณภาพผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ท่ี  2  พัฒนาการบรหิารและการจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

1.โครงการพฒันาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
2. กิจกรรมพัฒนาศูนย์การ
เรียนเฉพาะความพิการ ๑ 
อ าเภอ ๑ ศูนย์ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  มีศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ จ านวน 19 ศูนย์ 
มีการพฒันาที่ด ี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ร้อยละ 100 ของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
ได้รับงบประมาณเพื่อไปพัฒนาศูนย์ฯ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  -  มีศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ จ านวน 19 
ศูนย์ มีการพัฒนาที่ดี 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - ร้อยละ 100 ของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
ได้รับงบประมาณเพื่อไปพัฒนาศูนย์ฯ 

มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บรหิาร
สถานศึกษา 

2.โครงการประชุม
อนุกรรมการสง่เสรมิการจัด
การศึกษาส าหรบัคนพิการ
ระดับจังหวัด 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   จัดประชุมอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการระดับจังหวัด จ านวน  ๒ ครั้ง/ป ี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมการประชุม มีความเข้าใจ
บทบาทและหน้าที่อนกุรรมการสง่เสรมิการจัด
การศึกษาส าหรบัคนพิการระดบัจงัหวัด 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   จัดประชุมอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการระดับจังหวัด จ านวน  ๒ ครั้ง/ป ี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมการประชุม มีความเข้าใจ
บทบาทและหน้าที่อนกุรรมการสง่เสรมิการจัด
การศึกษาส าหรบัคนพิการระดบัจงัหวัด 

มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บรหิาร
สถานศึกษา 

 

 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ท่ี  2  พัฒนาการบรหิารและการจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

3.การพฒันาระบบบรหิารงาน
วิชาการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   จ านวนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของฝุาย
บรหิารงานวิชาการ สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนงานกลุ่มบรหิารงานวิชาการทั้ง 14 งานตาม
โครงสร้างของกลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 การด าเนินงานตามโครงการการพฒันา
ระบบบริหารงานวิชาการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   จ านวนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของฝุาย
บริหารงานวิชาการ สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนงานกลุ่มบริหารงานวิชาการทั้ง 14 งานตาม
โครงสร้างของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 การด าเนินงานตามโครงการการพฒันา
ระบบบริหารงานวิชาการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บรหิาร
สถานศึกษา 

4.พัฒนางานบุคลากรอย่าง
เป็นระบบ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ จ านวน 93 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ร้อยละ ๙๐ ของข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรสีะเกษ  ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสทิธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดศรสีะเกษ จ านวน 93 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ ๙๐ ของข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรสีะเกษ  ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสทิธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บรหิาร
สถานศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

     

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

5.พัฒนางานบรหิารงานทั่วไป เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  งาน/โครงการ/กิจกรรม ของกลุ่มบรหิารงานทั่วไป 
สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานกลุ่มบรหิารงาน
ทั่วไป 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ ๙๐ ของงาน/โครงการ/กจิกรรม ของกลุ่ม
บรหิารงานทั่วไป สามารถด าเนินการได้ตามแผนงาน
กลุ่มบรหิารงานทั่วไป ได ้

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  งาน/โครงการ/กิจกรรม ของกลุ่มบรหิารงานทั่วไป 
สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานกลุ่มบรหิารงาน
ทั่วไป 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ ๙๐ ของงาน/โครงการ/กจิกรรม ของกลุ่ม
บรหิารงานทั่วไป สามารถด าเนินการได้ตามแผนงาน
กลุ่มบรหิารงานทั่วไป ได ้

มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บรหิาร
สถานศึกษา 

6.พัฒนางานบรหิารงาน
แผนงานและงบประมาณ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร ครู ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และ
การพัสดุ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
จ านวน 7 คน  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. ร้อยละ 90 ผู้บริหาร ครู ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การบัญชี และการพัสดุ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดศรีสะเกษ มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี และการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร ครู ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และ
การพัสดุ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
จ านวน 7 คน  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. ร้อยละ 90 ผู้บริหาร ครู ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การบัญชี และการพัสดุ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดศรีสะเกษ มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี และการ 

มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บรหิาร
สถานศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

 พัสดุ สามารถน าความรู้ที่ได้รบัไปปฏิบัติที่หน่วยงานได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 2. ร้อยละ 90 ผู้บรหิาร ครู ผูป้ฏิบัติงานด้านการเงิน
การบญัชี และการพัสดุ ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ า
จังหวัดศรสีะเกษ ได้รับการพฒันาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชนส์ูงสุดแก่ทางราชการเป็น
ส าคัญ 

พัสดุ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติที่หน่วยงานได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 2. ร้อยละ 90 ผู้บรหิาร ครู ผูป้ฏิบัติงานด้านการเงิน
การบญัชี และการพัสดุ ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ า
จังหวัดศรสีะเกษ ได้รับการพฒันาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชนส์ูงสุดแก่ทางราชการเป็น
ส าคัญ 

 

7.พัฒนาปรับปรงุอาคาร
สถานที ่

๑.เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ 
๒.เพื่อให้ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ
มีแหลง่เรียนรูท้ี่หลากหลายเอื้อต่อการจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

๓.เพื่อให้ผูร้ับบริการหรือผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อสภาพแวดล้อมภายใน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  อาคารสถานที่โดยรอบศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ า
จังหวัดศรสีะเกษ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ของบุคลากร ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ า
จังหวัดศรสีะเกษ    ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการใช้อาคาร สถานที ่

มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บรหิาร
สถานศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

8.โครงการซอ่มบ ารุงรถยนต ์ ๑ เพื่อให้ยานพาหนะมสีภาพที่ปลอดภัยใน 

การใช้งาน 

๒ เพื่อพัฒนาระบบการใช้ยานพาหนะให ้

สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 รถยนต์ของศูนย์ ไดร้ับการซ่อมแซม จ านวน 4 คัน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ร้อยละ 100 ของรถยนต์ของศูนย์การศึกษาพเิศษ 
ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ ได้รับการบ ารงุ ซ่อมแซม มี
สภาพพร้อมใช้งาน 

มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บรหิาร
สถานศึกษา 

9.การพฒันาคุณภาพการจัด
การศึกษาของศูนย์การศึกษา
พิเศษ 

- กิจกรรมพัฒนาหน่วยบริการ 

1. เพื่อพฒันาคุณภาพเด็กพิการแรกเกิด 

หรือแรกพบความพิการ อายุรกเกิด – 15 ปี ด้วยการ
ให้บรกิารช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 

2. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาใหเ้ด็กพกิารได้รบั
สิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับบรกิาร 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   เปิดหน่วยบริการจ านวน 17 หน่วย ใน 22 อ าเภอ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ 100 ของหน่วยบรกิารของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ จ านวน 17 หน่วย มี
การพัฒนาให้พร้อมต่อการใช้งานและมสีื่อ อุปกรณ์
ครบถ้วน 

มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บรหิาร
สถานศึกษา 

 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ท่ี  2  พัฒนาการบรหิารและการจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

10. การบริหารจัดการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัต ิ

1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหก้ับครูและบุคลากร ได้มี
ความรู้วคามเข้าใจในการลดความเสี่ยงในสถานศึกษา 

2. เพื่อให้ครูและบุคลากรสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษาได้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   คณะครูและบุคลากร จ านวน 89 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ 80 ของคณะครูและบุคลากร มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บรหิาร
สถานศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาเรียนร่วม/
เรียนรวม 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ  
เขต 1, 2 , 3 , 4  และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 28 ที่จัดการเรียนการสอนส าหรบั
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ 80 ของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม/
เรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 1, 2 , 3 , 4  และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ที่
จัดการเรียนการสอนส าหรบันักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ได้รบัการนเิทศ  ติดตาม และพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการพฒันาสมรรถภาพเด็กพิการเรียน
ร่วมในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ  
เขต 1, 2 , 3 , 4  และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 28 ที่จัดการเรียนการสอนส าหรบั
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ 80 ของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม/
เรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 1, 2 , 3 , 4  และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ที่
จัดการเรียนการสอนส าหรบันักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ได้รบัการนเิทศ  ติดตาม และพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการพฒันาสมรรถภาพเด็กพิการเรียน
ร่วมในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 



 

 

 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

2.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การใหบ้ริการตาม
กระบวนการ  ช่วยเหลือเด็ก
พิการในระยะแรกเริม่ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดศรสีะเกษ พุทธศักราช 
๒๕60 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   มีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการคัดกรองประเภท
ความพิการ มีการประเมินความสามารถพื้นฐาน ของ
ผู้เรียน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ      
  ร้อยละ ๑๐๐ ของผูเ้รียนที่มาขอรบับริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับบริการ
ตามกระบวนการช่วยเหลือเด็กพิการในระยะแรกเริม่
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
พุทธศักราช ๒๕60 ได ้

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   มีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการคัดกรองประเภท
ความพิการ มีการประเมินความสามารถพื้นฐาน ของ
ผู้เรียน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ      
  ร้อยละ ๑๐๐ ของผูเ้รียนที่มาขอรบับริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับบริการ
ตามกระบวนการช่วยเหลือเด็กพิการในระยะแรกเริม่
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
พุทธศักราช ๒๕60 ได ้

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  

3. โครงการวันส าคัญ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    คณะบุคลากรครู ผูป้กครอง เด็กพิการ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ร้อยละ ๙๐ ของ 
๑.ผู้เรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ และมีส่วน
ร่วมในการอนรุักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    คณะบุคลากรครู ผูป้กครอง เด็กพิการ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ร้อยละ ๙๐ ของ 
๑.ผู้เรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ และมีส่วน
ร่วมในการอนรุักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 



 

 

 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

 ๒.ผู้เรียนทีม่ีคุณลักษณะและค่านิยมที่พงึประสงค์ 
๓.ผู้เรียนทีม่ีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ด ารงไว้ซึ่งประเพณีที่ดงีาม  รักความ
เป็นไทย 

๒.ผู้เรียนทีม่ีคุณลักษณะและค่านิยมที่พงึประสงค์ 
๓.ผู้เรียนทีม่ีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ด ารงไว้ซึ่งประเพณีที่ดงีาม  รักความ
เป็นไทย 

 

4. เข้าค่ายส่งเสรมิ
สมรรถภาพและการด าเนิน
ชีวิตอิสระส าหรบับุคคลออทิ
สติก 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะ
เกษ    จ านวน  ๕๐ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ ๘๐ของผู้เรียนได้รับการ พัฒนาทักษะการ
ด าเนินชีวิตให้สามารถพึง่พาตนเองได้ และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
2. ร้อยละ ๘๐ของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กพิการ 
มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการด าเนิน
ชีวิตส าหรับเด็กออทิสตกิ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะ
เกษ    จ านวน  ๕๐ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ ๘๐ของผู้เรียนได้รับการ พัฒนาทักษะการ
ด าเนินชีวิตให้สามารถพึง่พาตนเองได้ และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
2. ร้อยละ ๘๐ของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กพิการ 
มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการด าเนิน
ชีวิตส าหรับเด็กออทิสตกิ 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 

 

 



 

 

 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

5. โครงการวันคนพิการสากล
จังหวัดศรสีะเกษ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เด็กพิการศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะ
เกษ  จ านวน  100   คน ผู้ปกครองเดก็พิการ จ านวน  
100   คน คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ  จ านวน  80 คน ผู้สนใจ
ทั่วไป จ านวน  70  คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ร้อยละ 80  ของ ผู้เรียนพิการของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ  ผู้ปกครอง  คณะครู
และบุคลากร ผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าร่วมโครงการวันคน
พิการสากล 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เด็กพิการศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะ
เกษ  จ านวน  100   คน ผู้ปกครองเดก็พิการ จ านวน  
100   คน คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ  จ านวน  80 คน ผู้สนใจ
ทั่วไป จ านวน  70  คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ร้อยละ 80  ของ ผู้เรียนพิการของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ  ผู้ปกครอง  คณะครู
และบุคลากร ผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าร่วมโครงการวันคน
พิการสากล 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

6. การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
ภาษามือ ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ครู ผู้ปกครองและสหวิชาชีพ จ านวน  100 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ร้อยละ 80 ของครู ผูป้กครองและสหวิชาชีพ มี
ความรู้ด้านภาษามือ สามารถน าภาษามือไปใช้กับเด็ก
พิการได ้

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ครู ผู้ปกครองและสหวิชาชีพ จ านวน  100 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ร้อยละ 80 ของครู ผูป้กครองและสหวิชาชีพ มี
ความรู้ด้านภาษามือ สามารถน าภาษามือไปใช้กับเด็ก
พิการได ้

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 



 

 

 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

7. การอบรมเชิงปฏิบัตกิารท า
ลูกประคบและกายภาพบ าบัด
เพื่อพฒันาสุขภาพของผู้เรียน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
บุคลากร ผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กพกิาร จ านวน 150 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ครู ผู้ปกครอง มีความรู้ด้านการท าลูก
ประคบ สามารถผลิตลูกประคบไปใช้เพื่อฟื้นฟู
สมรรถภาพเด็กพิการโดยการกายภาพบ าบัดเบื้องต้น
ได ้

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
บุคลากร ผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กพกิาร จ านวน 150 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ครู ผู้ปกครอง มีความรู้ด้านการท าลูก
ประคบ สามารถผลิตลูกประคบไปใช้เพื่อฟื้นฟู
สมรรถภาพเด็กพิการโดยการกายภาพบ าบัดเบื้องต้น
ได ้

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

8. การแข่งขันทักษะวิชาการ
เด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
บุคลากร ผู้ปกครองและเด็กพิการ จ านวน 200 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ของบุคลากร ผูป้กครองและเด็กพกิาร 
ได้รับการพัฒนาและมีความรู้ด้านการแข่งขันทกัษะ
วิชาการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
บุคลากร ผู้ปกครองและเด็กพิการ จ านวน 200 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ของบุคลากร ผูป้กครองและเด็กพกิาร 
ได้รับการพัฒนาและมีความรู้ด้านการแข่งขันทกัษะ
วิชาการ 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 
 
 
 



 

 

 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

9. นักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอ
ลิมปิคไทย(Spacial 
Olympics Young 
Athletes) ภายใต้การ
สนับสนุนของ IKEA 
Foundation 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
คณะผู้ฝึกสอน เด็กพิการและผู้ปกครอง จ านวน 66 
คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ของคณะผู้ฝกึสอน เดก็พิการและ
ผู้ปกครอง  ได้เตรียมความพร้อม สร้างพื้นฐานและ
พัฒนาความสามารถของเดก็ก่อนวัยเรียนโดยใช้กีฬา
เป็นสื่อ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
คณะผู้ฝึกสอน เด็กพิการและผู้ปกครอง จ านวน 66 
คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ของคณะผู้ฝกึสอน เดก็พิการและ
ผู้ปกครอง  ได้เตรียมความพร้อม สร้างพื้นฐานและ
พัฒนาความสามารถของเดก็ก่อนวัยเรียนโดยใช้กีฬา
เป็นสื่อ 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสทิธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

1.การพฒันาระบบประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะ
เกษ            

เป้าหมายเชิงปริมาณ    
  1. บุคลากรศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจงัหวัดศรี
สะเกษ จ านวน ๘๙ คน 
  2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่าง
เป็นระบบ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ      
  ร้อยละ 80 ของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ จ านวน 93 คนมีความเข้าใจ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ    
  1. บุคลากรศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจงัหวัดศรี
สะเกษ จ านวน ๘๙ คน 
  2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่าง
เป็นระบบ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ      
  ร้อยละ 80 ของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ จ านวน 93 คนมีความเข้าใจ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

2.โครงการประชาสมัพันธ์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง เด็ก
พิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  ร้อยละ 100 คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง เด็ก
พิการ ได้รับข่าวสารจากศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ า
จังหวัดศรสีะเกษ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง เด็ก
พิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  ร้อยละ 100 คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง เด็ก
พิการ ได้รับข่าวสารจากศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ า
จังหวัดศรสีะเกษ 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 



 

 

 กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสทิธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

3. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท าข้อมูลสาร
สนเทในแตล่ะกลุ่มงานเป็นระบบที่ถกูต้อง 

เป้าหมายปริมาณ   
   จัดท าข้อมูลสารสนเทศในกลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน                        
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ 80 ของบุคลากรในหน่วยงานและบุคคล
ทั่วไปสามารถค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆได้รวดเร็วและ
ถูกต้อง           

มาตรฐานที่ 4 ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 



 

 
 

๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕60 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๔ 
 

ดีเยี่ยม -  ผู้เรียนได้รับบริการ ครบตามข้ันตอน
การให้บริการ EI  

- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
- เอกสารผู้เรียนรายบุคคล 
- ภาพกิจกรรม เป็นต้น   
- รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน 
๑. โครงการวันส าคัญ 
๑.๑ กิจกรรมวันสงกรานต ์
๑.๒ กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
๑.๓ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
๑.๔ กิจกรรมวันไหว้คร ู
๒. โครงการสง่เสรมิสมรรถภาพและ
การด าเนินชีวิตอิสระของเด็กออทิสตกิ 
๓.โครงการจัดการศึกษาเรียนฟรี  ๑๕  
ปี  อย่างมีคุณภาพ 
๔.โครงการฟื้นฟสูมรรถภาพเดก็พิการ
รุนแรงตามบ้านและยากจน 
๕.โครงการวันคนพิการสากล 
๖.สารสนเทศการเกบ็ข้อมูลผูเ้รียน
สามารถพึง่พาตนเองได้และมีคุณภาพ
ที่ดีข้ึน 

ภาพรวม ๔ ดีเยี่ยม  

 

 

 

 

 



 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและ
การจัดการของผู้บรหิารสถานศึกษา 

๔ ดีเยี่ยม -ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานสารสนเทศ 
-รายงานการประชุม 
-หนังสือเชิญเป็นวิทยากร 
-ค าสั่งแต่งแต่งเป็นคณะท างาน
เครือข่าย 
-แผนปฏิบัติการประจ าป ี
-โครงการอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัดท าแผน 
IEP 
-คู่มือสื่ออุปกรณ์ในการช่วยเหลือเดก็
พิการในโครงการปรับบ้านเป็น
ห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแมเ่ป็นคร ู
-สมุดเยี่ยม 
-หนังสือขอความอนเุคราะห์ศึกษาดู
งาน 
-หนังสือขอบคุณ 
-สมุดตรวจราชการ 
-สมุดนิเทศภายใน 
-รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน 
-แฟูมสะสมงานของผูบ้รหิาร 
-หนังสือขอความอนเุคราะห์/
ประชาสมัพันธ์ 
-แฟูมเกียรตบิัตร 
-ภาพถ่ายกิจกรรมการศึกษาดูงาน 

ภาพรวม ๔ ดีเยี่ยม  

 

  
 
 
 
 
 



 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๔ ดีเยี่ยม - แนวทางการให้บริการ ๙ ประเภท 
- คู่มือ EI 
- คู่มือหลักสูตร 
- สื่อที่ใช้ท าในโครงการปรับบ้าน 
 -สื่อที่น าไปใช้ในโครงการศูนย์
ให้บรกิารเคลื่อนที ่
 - สื่อที่น าไปให้ผูป้กครองในการฝึกลูก
ที่บ้าน เช่นวัสดุ/อุปกรณ์การเรียน
ต่างๆ เป็นต้น 
- บัญชีการจัดสรรสื่อการเรียนรู้  
เทคโนโลยีอ านวยความสะดวก และ
การบริการ ของเด็กศูนย์ แยกตาม
หมวดหมู่  ก,ข,ค  
- สื่อนวัตกรรมที่ครผูลิต เพือ่จัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียน 
- โครงการวันส าคัญ 
- โครงการวันคนพิการสากล 
- โครงการส่งเสริมสมรรถภาพและการ
ด าเนินชีวิตอิสระของเด็กออทสิติก 
- โครงการฝึกทักษะอาชีพ 
 - จัดกรศึกษาเรียนฟรี  ๑๕ ปี อย่างมี
คุณภาพ 

ภาพรวม ๔ ดีเยี่ยม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสทิธิภาพ 

๔ ดีเยี่ยม - มาตรฐานการศึกษาปีการศึกษา ๒๕
60 ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดศรสีะเกษ 
- บทที่ ๒ ตารางวิเคราะห ์
ประกอบด้วย 
  ๑ มาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๒ นโยบายปฏิรูปการศึกษาส าหรับ
คนพิการในทศวรรษที่สอง 
  ๓ จุดเน้น สศศ 
  ๔. บทบาทหน้าที่ศูนยก์ารศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ 
- ค าสั่งแต่งตั้ง 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- เอกสารให้ความเห็นชอบการใช้
มาตรฐานการศึกษา ปี ๒๕60 
- เอกสารการ swot องค์กรศูนย์ฯ ปี 
2560 
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์มาตรฐานและ
ค่าเปูาหมาย 
- ประกาศมาตรฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ  
- ประกาศค่าเปูาหมายการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  
- เอกสารการตอบรบัการเผยแพร่
มาตรฐานการศึกษา- ค าสั่งแต่งตั้งคณะ
จัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษา 
 

 
 



 

 
 

 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

   - ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
- SWOT องค์กร 
- โครงการจัดท าข้อมลูสารสนเทศ 
- สารสนเทศศูนย์ฯ- รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
- สารสนเทศศูนย์ฯ 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา  
- แผนพัฒฯ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕60 
- รายงานโครงการ 

ภาพรวม ๔ ดีเยี่ยม  

 
สรุปคะแนนตัวบ่งชี้ปีการศึกษา  ๒๕60 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

 มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 4 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและจัดการของผูบ้รหิาร
สถานศึกษา 

4 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

4 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 4 ดีเยี่ยม 

ภาพรวม 4 ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๔. ผลการจัดการเรยีนรู้ตามหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ 
 ๔.๑  ผลพัฒนาการผู้เรียน 

 
ทักษะท่ีพัฒนา 

จ านวน
ผู้เรียนท่ี
ประเมิน 

(ร้อยละ)ของผู้เรียนตามระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 

ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก 417 5.04 - - 94.96 
ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ ่ 384 3.91 - 0.26 95.83 
ทักษะทางสังคม 218 3.21 - - 96.79 
ทักษะการช่วยเหลอืตนเองใน
ชีวิตประจ าวัน 

443 4.97 - - 95.03 

ทักษะการรับรู้และแสดงออกทาง
ภาษา 

245 5.31 - - 94.69 

ทักษะทางสติปญัญาหรือการ
เตรียมความพร้อมทางวิชาการ 

209 6.22 - - 93.78 

ทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการ
หรือทักษะจ าเป็นอื่นๆ 

34 11.76 - - 88.24 

  
หมายเหต ุ ผู้เรียนหมายถึง นักเรียนพิการที่รบับริการในศูนย์การศึกษาพิเศษและรบับริการที่บ้าน 
 
๖.๒ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ประเภทความพิการ 
จ านวนผู้เรียน

ท้ังหมด 

ผลการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน(ร้อยละ) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 14 14 0 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 5 5 0 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสตปิัญญา 175 175 0 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
หรือการเคลื่อนไหว 

154 154 0 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ 0 0 0 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 3 3 0 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ ์ 2 2 0 
บุคคลออทสิติก 54 54 0 
บุคคลพิการซ้อน 127 127 0 

รวม 534 534 0 
เฉลี่ยร้อยละ  100.00 0.00 



 

 
 

 
ตอนท่ี ๔ 

สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 
๑. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผลจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการตลอดปีการศึกษา ๒๕60 
ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้พิการให้มีทักษะและการพัฒนาการ 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ตลอดจนการส่งเสริมโดยให้องค์ความรู้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง /ผู้ดูแล และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีทักษะและความสามารถในการดูแลเสริมสร้าง  ทั้งในระดับครอบครัวและชุมชนให้
มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม  สอดคล้องกับลักษณะความพิการเฉพาะบุคคล  ตลอดจนสนับสนุน
ทางด้านการศึกษา  จัดสื่อสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
ให้ได้รับสิทธิและมีความเสมอภาคทางสังคม  จัดแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาที่มีการพัฒนาและใช้
ประโยชน์จากการเข้าถึง  โดยมีผู้ปกครองและอาสาสมัครได้เข้ามามีส่วนร่วมและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ในการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 ๑.๑ โครงการ/กิจกรรมท่ีประสบผลส าเร็จ 
ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

๑. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข่ันพื้นฐาน 2- 59 และ 1-60 

ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , การมีส่วนร่วม 

๒. พัฒนาคุณภาพคนพิการทีร่ับบริการที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ปีงบประมาณ 2560 

ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , การมีส่วนร่วม 

๓. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
1. กิจกรรมปรบับ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู 

ผู้เรียน , ผู้ปกครอง ,ชุมชน , งบประมาณ 

๔. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
2. กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนเฉพาะความพกิาร ๑ 
อ าเภอ ๑ ศูนย์ 

ผู้เรียน , ผู้ปกครอง ,ชุมชน , งบประมาณ 

๕ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , งบประมาณ 
๖. ศูนย์การเรียนส าหรบัเด็กเจบ็ปุวยเรื้อรัง ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , งบประมาณและการ

มีส่วนร่วม 
๗. การประชุมอนุกรรมการสง่เสรมิการจัดการศึกษาส าหรับ

คนพิการระดับจงัหวัด 
ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , ชุมชน , 
งบประมาณ 

๘. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การใหบ้ริการตาม
กระบวนการ  ช่วยเหลือเด็กพิการในระยะแรกเริม่ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ 
พุทธศักราช ๒๕60 

ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , คณะครู 

๙. การเปลี่ยนผ่านเดก็ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษจากการ
ให้บรกิารช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสู่ระบบโรงเรียน 

ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , บุคลากร,การมีส่วน
ร่วม 

๑๐. พัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ(ช่วง  6 เดือนแรกและ 6 เดือน
หลงั) 

ผู้เรียน , บุคลากร , งบประมาณ,ชุมชน 

๑๑. การพัฒนาระบบบรหิารงานวิชาการ บุคลากร, งบประมาณ  
๑๒. พัฒนางานบุคลากรอย่างเป็นระบบ บุคลากร, งบประมาณ 
๑๓. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ            
ผู้เรียน , บุคลากร , ผู้ปกครอง , 
งบประมาณและการมสี่วนร่วม,ชุมชน 

๑๔. พัฒนางานบรหิารงานทั่วไป บุคลากร, งบประมาณ 
๑๕. พัฒนางานบรหิารงานแผนงานและงบประมาณ บุคลากร, งบประมาณ 
๑๖. โครงการในพระราชด าริ  (ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม) ผู้เรียน, ผู้ปกครอง, บุคลากร, ชุมชน 

,งบประมาณ 

 
 



 

 
 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

๑๗. พัฒนาปรับปรงุอาคารสถานที ่ บุคลากร,งบประมาณ 
๑๘. ซ่อมบ ารุงรถยนต ์ บุคลากร,งบประมาณ 
๑๙. ประชาสมัพันธ์ บุคลากร,งบประมาณ,ชุมชน 
๒๐. วันส าคัญ ผู้เรียน, ผู้ปกครอง, บุคลากร, ชุมชน 

,งบประมาณ,หน่วยงานภายนอก 
๒๑ เข้าค่ายส่งเสริมสมรรถภาพและการด าเนินชีวิตอิสระ

ส าหรับบุคคลออทิสติก 
ผู้เรียน, ผู้ปกครอง, บุคลากร, ชุมชน 
,งบประมาณ,หน่วยงานภายนอก 

๒๒ วันคนพิการสากลจงัหวัดศรสีะเกษ ผู้เรียน, ผู้ปกครอง, บุคลากร, ชุมชน 
,งบประมาณ,หน่วยงานภายนอก 

๒๓ พัฒนาระบบสารสนเทศ บุคลากร,งบประมาณ,ชุมชน 

๒๔ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษา
พิเศษ 
- กิจกรรมพัฒนาหน่วยบริการ 

บุคลากร,งบประมาณ,ชุมชน,นักเรียน 

๒๕ การอบรมเชิงปฏิบัตกิารภาษามือ ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

ผู้เรียน, ผู้ปกครอง, บุคลากร, ชุมชน 
,งบประมาณ,หน่วยงานภายนอก 

๒๖ การอบรมเชิงปฏิบัตกิารท าลูกประคบและกายภาพบ าบัด
เพื่อพฒันาสุขภาพของผู้เรียน 

ผู้เรียน, ผู้ปกครอง, บุคลากร 

๒๗ การแข่งขันทักษะวิชาการเด็กทีม่ีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 

ผู้เรียน, ผู้ปกครอง, บุคลากร 

28 นักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลมิปิคไทย(Spacial Olympics 
Young Athletes) ภายใต้การสนับสนุนของ IKEA 
Foundation 

ผู้เรียน, ผู้ปกครอง, บุคลากร 

29 การบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัต ิ บุคลากร,งบประมาณ 
 

 โครงการ/กิจกรรมท่ีไม่ประสบผลส าเร็จ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหต ุ

- - 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๒. จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา  
 มาตรฐานท่ี ๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน 

  จุดเด่น จุดที่ควรพฒันา 
- มีข้อมูลสารสนเทศด้านผูเ้รียนที่เป็นชัดเจน 
- ผู้เรียนมีพฒันาการทุกทักษะทีสู่งข้ึน 
- มีโครงการและกจิกรรมที่แสดงถึงผูเ้รียนพึ่งพา
ตนเอง 
- ผู้เรียน  สุขภาพจิตที่ดีเป็นส่วนใหญ่  สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขได้ตามศักยภาพ 

- ผู้เรียนพิการยังไม่ได้รบัการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากมจี านวนมาก  และกระจายอยู่ตามพื้นที่  
โดยเฉพาะถ่ินทรุกันดาร  
- ควรมีการจัดระดมทรัพยากรเพือ่สนบัสนุนการ
ด าเนินงาน 
- ผู้เรียนขาดทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
- ควรมีการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 มาตรฐานท่ี ๒. กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 จุดเด่น จุดที่ควรพฒันา 

- ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการ
บรหิารจัดการ 
- มีค าสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน 
- มีงานวิจัยของผูบ้รหิาร 
- มีแผนปฏิบัติการประจ าป ี
- ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพครู 
และบุคลากร 
-ผู้บรหิารมีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ 
- ผู้ปกครอง และผูเ้กี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาในระดบัมาก 

- การนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตาม
โครงสร้างการบรหิารยงัมีความไม่สม่ าเสมอในการ
นิเทศ 
- การปรับปรงุงานยงัขาดความต่อเนื่อง 
- ควรกระจายผูร้ับผิดชอบโครงการต่างๆให้มากว่า
นี ้
- การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง และผู้เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาผูเ้รียนอย่างต่อเนื่อง 
- การประสานงานภาคีเครือข่ายยงัขาดความ
ต่อเนื่อง  
- การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ให้บรกิารยงัไม่หลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

มาตรฐานท่ี ๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 จุดเด่น จุดที่ควรพฒันา 

-มีหลักสูตรหรือแนวทางการใหบ้ริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มทีส่อดคล้องกบัความพิการ 
- มีการปรบัสภาพแวดล้อมใหผู้้เรียน ได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุขโดยมีผูป้กครองมสี่วนร่วม 
- การจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่สง่เสรมิใหผู้้เรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
- มีเทคโนโลยสีิ่งอ านวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้ 
บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาส าหรบั
คนพิการเพียงพอ 

- ควรมีคู่มือนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรและแนว
ทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ 
- ควรมีแบบประเมินความพงึพอใจของผู้ปกครอง
ในการมสี่วนร่วม 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบางกจิกรรมไมส่อดคล้อง
กับการพัฒนาผู้เรียน 
-  มีเทคโนโลยี อ านวยความสะดวกบริการ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาส าหรบัคนพิการไม่
ตรงตามความต้องการของผูป้กครองในการพัฒนา
ศักยภาพผู้พิการ 

มาตรฐานท่ี ๔. ด้านระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
  จุดเด่น จุดที่ควรพฒันา 

-มีมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพเิศษประจ า
จังหวัดศรสีะเกษ 
-มีความชัดเจนของมาตรฐานด้านการศึกษา โดยมี
เปูาหมาย ตัวบ่งช้ี ก าหนดความส าเรจ็อย่างเหมาะสม 
- มีการจัดท าแผนการพฒันาการจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เปูาหมายที่ศูนย์ก าหนด ภายในกรอบระยะเวลาโดย
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
- มีการจัดท าแผนการปฏิบัติการประจ าปีทีส่อดคล้อง
กับแผนพฒันาคุณภาพของศูนย์ฯ โดยผ่านการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และการน า
แผนสู่การปฏิบัต ิ
- มีการติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี
-มีระบบข้อมลูสารสนเทศ 
-มีการใช้สารสนเทศในการบรหิารจัดการเพื่อพฒันา
คุณภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ 
- มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ที่ชัดเจน 
- มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ใน
การวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  

- บุคลากรและผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องยังไม่ไดร้ับทราบ
และเข้าใจถึงมาตรฐานการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษอย่างทั่วถึง 
- ขาดการมีส่วนร่วมจากทุกฝุาย/ทุกภาคส่วน/ผู้มี
ส่วนร่วมในการช่วยคิด วิเคราะหส์ภาพปญัหา และ
ความต้องการจ าเป็นของศูนย์ฯ ในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายต่างๆ 
- ข้อมูลสารสนเทศขาดความต่อเนื่องในการจัดท า 
- ไม่เป็นปัจจุบัน  
- การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลู และพฒันา
คุณภาพงาน 
- ขาดร่องรอยเอกสารในการได้มา 
- ขาดความต่อเนื่อง 
- ไม่มีเอกสารที่บง่ช้ีว่าน ามาวิเคราะห์เพื่อวางแผน
พัฒนาจริง 



 

 
 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ด้านผู้เรียน 

๑. ผู้เรียนไดร้ับการพฒันาอย่างต่อเนื่องและตรงตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
๒. จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินในการพฒันาผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ 
๓. จัดท าโครงการ  กิจกรรม  สอดรับกบัผูเ้รียนได้เรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองใหม้ากขึ้นตามศักยภาพ  และความพิการ 
 ด้านผู้บริหาร/ด้านครู 

๑. ให้มีการขยายผลและถ่ายถอดความรู้ที่ได้อบรมมาใหบุ้คคลอื่นทราบด้วย 
๒. เก็บรวบรวมข้อมูล ให้ได้ข้อมลูที่ถูกต้องและชัดเจน 
๓. จัดให้มีการประชาสมัพันธ์ให้มากขึ้น 
๔. ส่งเสรมิใหม้ีการเรียนอย่างต่อเนื่องโดยขอให้ผูป้กครองมคีวามรู้มีส่วนร่วมในการ

สอนผูเ้รียน 
๕. จัดให้มีการอบรมในการใช้แผนการใหบ้ริการช่วยเหลือใหก้ับผูป้กครอง 
๖. จัดให้มีการท าสื่อทีม่ีราคาถูกและมีประสิทธิภาพใช้งานได้จริง 
๗. ควรให้มีการสรุปผลรายงานผลประจ าทกุปีเมื่อพฒันาเข้าสู่ระบบการเช่ือมต่อ 
๘. จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยเพื่อน าไปใช้ในการพฒันาการผู้เรียน 
๙. ควรให้มีการร่วมมือกับทีมสหวิทยากรด้านวิชาชีพเมื่อเพิม่อาชีพและพฒันา

ผู้เรียน 
  ๑๐. จัดระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

๑๑. จัดระบบบรหิารและสารสนเทศอย่างเป็นระบบทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
๑๒. การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 
๑๓. การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
๑๔. พัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ และตรงกับงานในหน้าที่ทีร่ับผิดชอบ 

 ด้านการจัดการศึกษา 
๑. จัดท าคู่มือนิเทศ ติดตาม การใช้หลกัสูตรและแนวทางการช่วยเหลอืระยะแรกเริม่ 
๒. จัดท าแบบประเมินความพงึพอใจของผู้ปกครองในการมสี่วนร่วมในกิจกรรม 
๓. เพิ่มกจิกรรมที่หลากหลายและสอดคล้องต่อการพัฒนาผู้เรียน 
๔. จัดท าคู่มือสื่อ – สิ่งอ านวยความสะดวก บริการอื่นใดทางการศึกษา ตาม

กฎกระทรวงและตามภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 
๕. ขยายพื้นที่การใหบ้รกิารฟื้นฟสูมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วย

กระบวนการทางการศึกษาให้มากขึ้น  
๖. จัดอบรมใหอ้งค์ความรู้เพิ่ม เรื่องการประเมิน/คัดกรองให้แก่คณะครูโรงเรียน

เรียนร่วม 
๗. มีแผนการนเิทศ ติดตามการใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและคูปอง

การศึกษา 
๘. ส่งเสรมิงานการจัดการเรียนร่วมให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ 



 

 
 

๙. การกระจายการศึกษาลงสู่คนพกิารในรปูแบบต่างๆ ทีส่อดคล้องกบัความ
ต้องการและความเหมาะสมกบัพื้นที่นั้น ๆ 

๑๐. พัฒนาการจัดอาคารเรียน/ห้องเรียนต่างๆ ให้ครบทกุประเภทความพิการ  จัด
ห้องสื่ออปุกรณ์ในการใหบ้รกิารทีเ่ป็นระบบและทันสมัย  จดัสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน
สถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น  สวยงาม และปลอดภัย 

๑๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย เอื้อต่อความพิการโดยการมสี่วนร่วม
ของทุกฝุาย 

๑๒. พัฒนาครูใหม้ีความรู้มาต่อยอดในการพฒันาตนเองต่อไป 
๑๓. พัฒนาผูป้กครอง และอาสามสมัครในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคน

พิการในท้องถ่ิน 
 ด้านการประกันคุณภาพ 

๑. ประกาศมาตรฐานการศึกษาของศูนย์ฯ ให้กลุ่มผูเ้กี่ยวข้องทั้งภายในภายนอก
รับทราบทั่วถึงทุกกลุ่มเปูาหมาย 

๒. จัดประชุมเพื่อให้ทุกฝุายได้รบัทราบแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน และร่วมระดม
ความคิด 

๓. ด าเนินการจัดท าข้อมลูให้ต่อเนื่องที่เป็นปจัจบุัน 
๔. ก าหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง 
๕. จัดท าข้อมลูสารสนเทศให้ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
๖. จัดประชุมระดมความร่วมมือผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในการท ารายงานประจ าปอีย่าง

ครอบคลมุทั่วถึงและเผยแพร่ในรูปแบบทีห่ลากหลายต่อหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง และตอ่สาธารณชน 
 
๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ  

1.  สนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน 
2.  การมีส่วนร่วมขององค์กรทกุภาคส่วนในการจัดการศึกษาส าหรับเดก็พิการ 

 3. การจัดสรรอัตราก าลงัของข้าราชการครูและ/หรือพนักงานราชการให้ได้ตามเกณฑ์ที่  
ก.ค.ศ.ก าหนด 

4. งบประมาณการด าเนินงานที่ได้รบัจัดสรรยังไมเ่พียงพอตอ่การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพ
กิจกรรมส าคัญ ที่แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

กิจกรรมเปิดบ้านศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560 

 
 

 
 



 

 
 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

 
 

 
 



 

 
 

กิจกรรมอบรมอาชีพให้แก่ผู้ปกครองเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

 
 



 

 
 

ผู้ใหญ่ใจดี มอบของให้เด็กๆ 
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รับการนิเทศ การประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข ค าสั่งแตง่ตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

ค าสั่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
ท่ี ๒๓๐/๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน นิเทศก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส าหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

............................................................... 
ด้วยส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ได้ก าหนด     ให้มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส าหรับศูนย์การศึกษา
พิเศษ จากต้นสังกัด    ประจ าปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมจากส าหรับรับการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามและประเมินผลการ       จัดการศึกษา ส าหรับศูนย์การศึกษาพิเศษครั้งนี้ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ที่ ๓๔/๒๕๔๖ เรื่องการบริหารราชการศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ลง
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเตรียม     ความพร้อมและรับการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส าหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ        จากต้น
สังกัด ประจ าปี ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ     ประกอบด้วย 
๑) นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากลุ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวปาจรีย์  นนทวงษ์   ต าแหน่ง ครู คศ.๒  รองประธานกรรมการ 
๓) นางสาวอารีย์   หงษ์ค า   ต าแหน่ง ครู คศ.๑  กรรมการ   
๔) นางสาวจันจิรา  สลีับส ี   ต าแหน่ง คร ูคศ.๑  กรรมการ 
๕) นายกัมปนาท ปิยะวงศ์   ต าแหน่ง ครู คศ.๑  กรรมการ 
๖) นางสาวชุลีพร วงศ์อนุ    ต าแหน่ง ครู คศ.๑  กรรมการ 
๗) นายสายชล   ผาดวงดี    ต าแหน่ง ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าท่ี   - วางแผน อ านวยการและสนับสนุนด าเนินงานนเิทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ส าหรบัศูนย์การศึกษาพเิศษใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
    - ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา แนะแนวทางการด าเนินงานแก่คณะกรรมการ
ด าเนินงานแต่ละประเด็น  



 

 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน ๕ ประเด็นการนิเทศ 
 ๒.๑ ประเด็นการนิเทศท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย 

      ๑) นางสาวประภัสสร ศุภสุข   ต าแหน่ง ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 
      ๒) นางสาวทัศนีย์ ปันต๊ะ   ต าแหน่ง ครู คศ.๑  กรรมการ 
      ๓) นางสาววิภา ปิยะสา   ต าแหน่ง ครู คศ.๑  กรรมการ   
      ๔) นางสาวจินต์จุฑา เอี่ยมพินจิ  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
      ๕) นางสาวสุทธิดา ชัยชาญ   ต าแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ        
      ๖) นางหนึ่งฤทัย ดีใจ    ต าแหน่ง ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ

       มีหน้าท่ี   - เก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา ส าหรับศูนย์การศึกษาพิเศษที่รับผิดชอบให้ครบทุกตัวบ่งช้ี 

         - วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการภายใน
สถานศึกษา 

 ๒.๒ ประเด็นการนิเทศท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
 ประกอบด้วย 

      ๑) นางสาวอารีย์ หงษ์ค า   ต าแหน่ง ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 
      ๒) นายภารพ ไตรวงค์ย้อย   ต าแหน่ง ครู คศ.๑  กรรมการ 
      ๓) นางปภาวรินท์ สุวรรณเจริญ  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  กรรมการ   
      ๔) นางสาวอรพิน ปิ่นหอม   ต าแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ 
      ๕) นางสาวกาญจนณภา ประมวล  ต าแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ        
      ๖) นางสาวจันจิรา สลีับส ี   ต าแหน่ง ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ

       มีหน้าท่ี   - เก็บรวบรวมข้อมลู แหลง่ข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับการนเิทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผล
การจัด   การศึกษา ส าหรับศูนย์การศึกษาพิเศษทีร่ับผิดชอบให้ครบทกุตัวบ่งช้ี 

         - วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการภายใน
สถานศึกษา 

 ๒.๓ ประเด็นการนิเทศท่ี ๓ กระบวนการให้บริการทางการศึกษา ประกอบด้วย 
      ๑) นางสาวปาจรีย์ นนทวงษ์   ต าแหน่ง ครู คศ.๒  ประธานกรรมการ 
      ๒) นางสาวภรณ์ทิพย์ ชอบเสียง  ต าแหน่ง ครู คศ.๑  กรรมการ 
      ๓) นางสาวกนกวรรณ ศรีเลิศ   ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  กรรมการ   
      ๔) นางวรารักษ์ เสาเวียง   ต าแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ 
      ๕) นางสาวเสาวลกัษ์ ดีสา   ต าแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ        



 

 
 

      ๖) นางสาวสุภาวดี อุดมศักดิ์ศรี  ต าแหน่ง ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ
       มีหน้าท่ี   - เก็บรวบรวมข้อมลู แหลง่ข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับการนเิทศ ก ากบั ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ส าหรบัศูนย์การศึกษาพเิศษที่รบัผิดชอบให้ครบทุกตัวบง่ช้ี 

         - วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการภายใน
สถานศึกษา 

 ๒.๔ ประเด็นการนิเทศท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในทีมีประสิทธิภาพ  
ประกอบด้วย 

      ๑) นางสาวชุลีพร วงศ์อนุ   ต าแหน่ง ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 
      ๒) นายสายชล ผาดวงดี   ต าแหน่ง ครู คศ.  กรรมการ 
      ๓) นางสาวสุพรรณษา หมายดี  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย กรรมการ   
      ๔) นายอัศวิน รอดมุ้ย   ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย กรรมการ 
      ๕) นางสาวประนอม ไพรวรรณ  ต าแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ        
      ๖) นางสาวนิตยา เบาะแฉะ   ต าแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ

       มีหน้าท่ี   - เก็บรวบรวมข้อมลู แหลง่ข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับการนเิทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผล
การจัด   การศึกษา ส าหรับศูนย์การศึกษาพิเศษทีร่ับผิดชอบให้ครบทกุตัวบ่งช้ี 

         - วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการภายใน
สถานศึกษา 

 ๒.๕ ประเด็นการนิเทศท่ี ๕ การปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 
      ๑) นายกัมปนาท ปิยะวงศ์   ต าแหน่ง ครู คศ.๑ ประธาน กรรมการ 
      ๒) นางสุดารัตน์ ไชยสัตย์   ต าแหน่ง ครูผูท้รงคุณค่า กรรมการ 
      ๓) นางนิติพัฒน์ พิพัฒภัทรกลุ   ต าแหน่ง พนักงานราชการกรรมการ   
      ๔) นายสุนัน ชมภู    ต าแหน่ง พนักงานราชการกรรมการ 
      ๕) นางสาวศิริรัตน์ ภูมล ี   ต าแหน่ง พนักงานราชการกรรมการ 
      ๖) นางสาวยุภา ล าพูล   ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง กรรมการ        
      ๗) นายเฉลิมพงษ์ หล้าเพชรงาม  ต าแหน่ง ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ

       มีหน้าท่ี   - เก็บรวบรวมข้อมลู แหลง่ข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับการนเิทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผล
การจัด   การศึกษา ส าหรับศูนย์การศึกษาพิเศษทีร่ับผิดชอบให้ครบทกุตัวบ่งช้ี 

         - วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการภายใน
สถานศึกษา 
 



 

 
 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ  และมีประสิทธิภาพ  
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   ๑๕   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 
              

                             (นางเกตอรอินท์   พิทักษ์โคชญากลุ) 
                            ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             



 

 
 

 
 

 
   

การใหค้วามเห็นชอบเอกสาร 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด

ศรีสะเกษ 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖1 เมือ่วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 ได้พิจารณารายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษแล้ว 
เห็นชอบให้ใช้ได้ 
 
 
 
 

 
  

 
 

                                                         
 
 
 
ความเห็นชอบผู้บริหาร 
 ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕
60 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ถูกตอ้งจริงทกุประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ลงช่ือ)................................................................... 

(นายสิรพิงศ์ อังคสกุลเกียรติ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ 

 
(ลงช่ือ)................................................................... 

(นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากลุ) 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 



 

 
 

รายช่ือคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 2560 
ท่ีปรึกษา  

๑. นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรต ิ  ประธานกรรมการสถานศึกษา 
๒. นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธ์ิ  กรรมการสถานศึกษา 
๓. นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากลุ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจงัหวัดศรี

สะเกษ 
คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 

๑. นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากลุ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจงัหวัดศรี
สะเกษ 

๒. นางสาวอารีย์ หงษ์ค า   ครู 
๓. นายกัมปนาท ปิยะวงค์   ครู 
๔. นายนิรันทร์ โพธิราช   ครู 
๕. นางสาวจันจิรา สลีับส ี   ครู 
๖. นางสาวชุลีพร วงศ์อน ุ   ครู 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

เอกสารอ้างอิง 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวัดศรสีะเกษ (๒๕60)   แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

๒๕60 
อัดส าเนา 

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (๒๕60)  แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

อัดส าเนา 
 
 

 


