รายงานประจาปีของสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕60

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ

สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานำ
รายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา 2560
เป็นเอกสารที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ต้องจัดทาเป็นประจาทุกปี เพื่อเป็นการ
สะท้อนความสาเร็จ ของการพัฒนาคุณภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามภารกิจหลักในกฎกระทรวงฯข้อที่ ๖ ที่ ระบุให้สถานศึกษาจัด ท า
รายงานประจาปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้น
สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงานต่อสาธารณะชน และข้อที่ ๑๔(๗) ที่
ระบุให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทารายงานประจาปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน นอกจากนั้น
รายงานการประเมินตนเองจะเป็นเอกสารเสนอรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

( นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล )
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ

สารบัญ
เรื่อง
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
ตอนที่ ๓ ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ตอนที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก หลักฐาน ข้อมูลสาคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมสาคัญ ที่แสดงผล
งานดีเด่นของสถานศึกษา
ภาคผนวก ข คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
ภาคผนวก ค บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจาปีของสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
เอกสารอ้างอิง
รายชื่อคณะกรรมการจัดทารายงาน

หน้า
1
46
69
95
99
ก
ข
ค

ตอนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
๑. ข้อมูลทั่วไป
ศูนย์ก ารศึก ษาพิ เ ศษ ประจ าจัง หวัดศรีสะเกษ ตั้ง อยู่ อาคารส านัก งานสามั ญ ศึก ษา
จังหวัดศรีสะเกษ(เดิม) เลขที่ ๓๖๔ ถนนวันลูกเสือ ตาบลเมืองใต้ อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรี
สะเกษ ๓๓๐๐๐ สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๗๔๐๑ โทรสาร ๐๔๕๖๑๗๔๐๑ E-mail : sskspecial@hotmail.com website : www.Sisaketspecial.go.th เนื้อที่
๓ ไร่ ๓ งาน ๖๑ ตารางวา เขตพื้นที่ให้บริการ ประกอบไปด้วยอาเภอ ๒๒ อาเภอ ในจังหวัดศรีสะเกษ
มีเนื้อที่ประมาณ ๘,๘๔๐ ตารางกิโลเมตร
ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ กองการศึกษาเพื่อคนพิการกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มี
นโยบายจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดขึ้น ทั้ง 63 จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี 12
จังหวัดเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา และกรุงเทพฯ เป็นศูนย์ส่วนกลาง ซึ่งศูนย์การศึกษา
พิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการดาเนินการ บริหารจัดการ โดยความรับผิดชอบของโรงเรียน
ศึกษาพิเศษสุรินทร์ ผู้อานวยการนริศร นุชถาวร ได้มอบหมายให้นายวีรวัฒน์ มุ่งสุข ตาแหน่งผู้ช่วย
ผู้อานวยการ โรงเรียนศึกษาพิเศษสุรนิ ทร์มาปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
ศรีสะเกษ จึงได้ประสานขอใช้สถานที่ของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ในสมัยนั้นนายวรรณกิจ อินทร
ประพงศ์ เป็นผู้อานวยการ ได้อนุญาตให้ใช้ส่วนหนึ่งของห้องฝุายปกครอง เป็นสานักงานชั่วคราว
ของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ได้เริ่มดาเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๓
เป็นต้นมา โดยได้รับการสนับสนุนบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ และงบประมาณจากกรมสามัญผ่าน
โรงเรียนศึกษาพิเศษสุรินทร์
ได้เริ่มดาเนินการตามบทบาทภารกิจ คือ การออกค้นหาเด็กพิการในพื้นทีท่ ั้งจังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อให้มารับการบริการ และจัดเก็บข้อมูลเด็กพิการของจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อดาเนินการมาระยะ
หนึ่งแล้ว พบว่าสานักงานชั่วคราวในโรงเรียนไกรภักดีไม่สะดวกสาหรับผู้พิการที่มารับบริการ จึงได้มี
การประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีอาคารว่าง พบว่ามีอาคารสานักงานลูกเสือชาวบ้านว่าง ซึ่งตั้งอยู่
ภายในส านัก งานศึก ษาธิก าร จัง หวัดศรีส ะเกษ จึง ได้ป ระสานขอใช้ส ถานที่ เ ป็นส านัก งานเพื่ อ
ดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ เพราะสถานที่แห่งนี้ มีความเหมาะสม เอื้อต่อการให้บริการผู้พิการ
และสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายธวัชชัย พินปรุ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะ
เกษ ในขณะนั้น ได้อนุญาตให้ใช้เป็นที่ทาการ
ต่อมานายวีระวัฒน์ มุ่งสุข ขอกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนศึกษาพิเศษสุรินทร์ตามเดิม กรมสามัญ
ศึกษาจึงได้แต่งตั้งสิบเอกสมหวัง พิลาทอง มาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดศรีสะเกษ ต่อมา สิบเอกสมหวัง พิลาทอง ไปบรรจุเป็นรองผู้อานวยการโรงเรียนสอนคนตา
บอดสุราษฎร์ธานี กองการศึกษาเพื่อคนพิการฯ ได้มอบหมายให้นายวิศิษฐ์ วิทยวรการ ผู้อานวยการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ รักษาการฯ และได้มีการดาเนินการปรับปรุง

อาคารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 เพื่อใช้เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ต่อมาเมื่ อ วันที่ ๖ กั นยายน ๒๕๔๔ กรมสามั ญ ได้มี คาสั่ง ให้นางวั ชรี ดอนหมื่ นศรี อาจารย์ ๑
โรงเรียนอุ บ ลปัญ ญานุกู ล จัง หวัดอุบ ลราชธานี มาปฏิบัติห น้าที่ หัวหน้าศูนย์ก ารศึก ษาพิเ ศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ได้เล็งเห็นว่าสถานที่ที่กาลังปรับปรุงอยู่ห่างไกลตัวเมืองไม่มีรถโดยสารผ่าน
ไม่ ส ะดวกแก่ ผู้พิก ารที่ ม ารับ บริก าร จึง มีความประสงค์ที่ จ ะอยู่ที่ เดิม และได้จัดหางบประมาณมา
ปรับปรุงอาคารเพื่อให้เอื้อต่อการให้บริการอย่างดีและมีคุณภาพ
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2545 นางวัชรี ดอนหมื่นศรี ได้ไปบรรจุเป็นหัวหน้าศูนย์ 1 ที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดยโสธร จากนั้นสิบเอกสมหวัง พิลาทอง ได้มาบรรจุเป็นหัวหน้าศูนย์
1 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ จนกระทั่งวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 นางวัชรี
พิทักษ์โคธากุล(สกุลเดิม ดอนหมื่นศรี) ย้ายมาดารงตาแหน่ง หัวหน้าศูนย์ 1 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ต่อมาวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ได้มีการประกาศปฏิรูปการศึกษา นางวัชรี พิทักษ์โคธากุล หัวหน้า
ศูนย์ ๑ ศูนย์การศึก ษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีส ะเกษ ได้มีก ารประสานขอใช้อาคารสานัก งาน
สามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษเป็นสานักงานดาเนิ นการตามบทบาทภารกิจของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ และได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารสามัญศึกษาเป็นการถาวร ลงนามโดยท่าน
ไพฑูรย์ เสียงก้อง รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔7 ได้ย้ายเข้ามา
ใช้อาคารสานักงานสามัญศึกษาจังหวัด(เดิม) จนถึงปัจจุบัน มีที่ตั้ง เลขที่ 364 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ถนนวันลูกเสือ ตาบลเมืองใต้ อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 สังกัด
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แผนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ

๒. ข้อมูลผู้บริหาร

๒.๑ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อ – สกุล ดร.เกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล โทรศัพท์ ๐๖-๑๙๕๘-๙๘๘๙
e-mail : vp9991@hotmail.com วุฒิก ารศึก ษาสูงสุด ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิ ต สาขาบริห าร
การศึก ษาพิ เ ศษ ดารงตาแหน่ง ที่ ศู นย์ก ารศึก ษาพิเ ศษประจ าจัง หวัด ศรีส ะเกษนี้ ตั้ง แต่ วันที่ ๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑5 ปี 2 เดือน

๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕60)
๓.๑ จานวนนักเรียนทั้งหมด 529 คน
หมายเหตุ จานวนนักเรียนหมายถึง นักเรียนพิการที่รบั บริการในศูนย์การศึกษาพิเศษและรับบริการ
ที่บ้าน
๓.๒ จานวนนักเรียนจาแนกตามประเภทความพิการ
จานวน/คน(ที่
จานวน/คน
ที่
ประเภทความพิการ
รับบริการที่ รวม (ที่รบั บริการที่ รวม
ศูนย์ฯ)
บ้าน)
ชาย หญิง
ชาย หญิง
๑ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
1
1
10
6
16
๒ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
1
1
3
1
4
๓ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
18 16 34 76 69 145
๔ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือ 7
7
14 76 63 139
การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
๕ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
0
0
0
1
3
4
๖ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและ 2
0
2
0
0
0
ภาษา
๗ บุคคลที่มปี ัญหาทางพฤติกรรม หรือ
1
0
1
0
0
0
อารมณ์
๘ บุคคลออทิสติก
13
4
17 15
9
24
๙ พิการซ้อน
7
10 17 50 60 110
รวม
49 38 87 231 211 442
หมายเหตุ นักเรียนจาแนกตามประเภทความพิการ หมายถึง นักเรียนพิการทีร่ ับบริการในศูนย์
การศึกษาพิเศษและรับบริการที่บ้าน

รวม ๒
กลุ่ม
17
5
179
153
4
2
1
41
127
529

๑
๒

๓.๓ จานวนนักเรียนทัง้ สิ้น 532 คน จาแนกตามกลุ่มเปูาหมายบริการสาธารณะ
จานวน/คน
กลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ
รวม/คน
ชาย หญิง
นักเรียนพิการรับบริการในศูนย์
49
38
87
นักเรียนพิการรับบริการทีบ่ ้าน
144 131 275

๓

นักเรียนที่เรียนในหน่วยบริการ

87

80

167

๔

นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเรียนร่วม ทีม่ ารับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ
รวม

3

-

3

283

249

532

ที่

หมายเหตุ นักเรียนพิการทีร่ ับบริการทีโ่ รงเรียนเรียนร่วมหมายถึง นักเรียนทีเ่ ป็นผลผลิตของครูที่
เป็นครูของศูนย์การศึกษาพิเศษ

ที่
๑
๒
๓
๔

๓.๔ จานวนนักเรียนและสถานศึกษา ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษให้บริการ
จานวนนักเรียน/
รายการ
คน
รวม/
คน
ชาย หญิง
ห้องเรียนเจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล
ห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก
โรงเรียนจัดการเรียนรวม
อื่นๆ ระบุ ..โรงเรียนเฉพาะความพิการ…….

7
8
3
2

12
3
1

๑9
11
3
3

จานวน
โรงเรียนที่
ให้บริการ
3
-

หมายเหตุ ใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่นักเรียนของศูนย์ที่ศูนย์ไปให้บริการในปีการศึกษานั้นๆ (1 เมษายน – 31
มีนาคม)
๓.๕ จานวนนักเรียนที่ได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่น
ใดทางการศึกษาตามระบบคูปองการศึกษา
ที่
สังกัด
จานวนคน
จานวน(บาท)
๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4,008.5
8,017,000
๒ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๓ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอก ระบบและ
84
168,000
การศึกษาตามอัธยาศัย
รวม
4,092.5
8,185,000
หมายเหตุ นัก เรีย นที่ ได้รับ สิ่ง อ านวยความสะดวก สื่อ บริก ารและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาตามระบบคูปองการศึกษา หมายถึง นักเรียนพิการทุกคนในเขตพื้นที่บริการที่ได้รับเงิน
ตามระบบคูปองการศึกษา
3.6 จานวนผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังวัดศรีสะเกษที่เข้าถึงและได้รับ
บริการสิง่ อานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา จานวน 529 คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
3.7 จานวนผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังวัดศรีสะเกษได้รับบริการช่วง
เชื่อมต่อหรือการส่งต่อ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ ๑6.82
3.8 อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑ : ๑6
หมายเหตุ นับเฉพาะครูที่ให้บริการนักเรียนที่รบั บริการในศูนย์และที่บ้าน ต่อ จานวนนักเรียนทั้งหมด
(เศษ ปัดทิ้ง ใช้เกณฑ์ 1 : 4 )

สรุป อัตราส่วนครู : นักเรียน  ต่ากว่าตามเกณฑ์  เป็นไปตามเกณฑ์ (1:4)
 สูงกว่าตามเกณฑ์
3.9 จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และนันทนาการ 529 คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐
3.10 จานวนหน่วยบริการ ที่ดาเนินการในจังหวัด 17 หน่วย
3.11 จานวนศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการในจังหวัดที่ศนู ย์การศึกษาพิเศษ ส่งเสริม
สนับสนุนและดาเนินการ .....-...... ศูนย์

๔. ข้อมูลครูและบุคลากร
๔.๑ ข้าราชการครู
วุฒิ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

ชื่อ – ชื่อสกุล
นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล
นางสาวอารีย์ หงษ์คา
นางสาวประภัสสร ศุภสุข
นายสายชล ผาดวงดี
นางสาวจันจิรา สีลับสี
นายภารพ ไตรวงค์ย้อย
นายกัมปนาท ปิยะวงศ์
นางสาวทัศนีย์ ปันต๊ะ
นางสาวหนึง่ ฤทัย จ้อยสว่าง
นางสาวภรณ์ทิพย์ ชอบเสียง
นางสาวสุภาวดี อุดมศักดิ์ศรี
นางสาวชุลีพร วงศ์อนุ
นายนิรันดร์ โพธิราช
นางสาววิภา ปิยะสา

อายุ
๕5
๓5
30
๔5
๒9
๔4
๓6
40
๓2
30
30
๒9
38

อายุ
ราชการ
(ปี)

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

๒๖
6
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
5
4

ผอ./คศ.๓
ครู/คศ.๑
ครู/คศ.๑
ครู/คศ.๑
ครู/คศ.๑
ครู/คศ.๑
ครู/คศ.๑
ครู/คศ.๑
ครู/คศ.๑
ครู/คศ.๑
ครู/คศ.๑
ครู/คศ.๑
ครู/คศ.๑
ครู/คศ.๑

วิชาเอก
ป.ตรี

ป.โท ป.เอก
ศษ.ม. ศษ.ด.
ศษ.ม.

กศ.บ.
บธ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.
บธ.บ.
กศ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศศ.บ. ศศ.ม.
คบ.

บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
การศึกษาพิเศษ
การบัญชี
ภาษาอังกฤษ
อุตสาหกรรม
สุขศึกษา
การตลาด
การศึกษาพิเศษ
การศึกษาพิเศษ
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
รัฐประสานฯ
การศึกษาพิเศษ

สอนเด็ก
พิการกลุ่ม
เป้า
หมาย
สาธารณะ
๙
๖
49
8
30
7
43
38
8
29

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ปี
20/๒2
20/๒2
20/๒2
20/๒2
20/๒2
20/๒2
20/๒2
20/๒2
20/๒2
20/๒2

วุฒิ
ที่
๑๕
๑๖
17
18
19
20

ชื่อ – ชื่อสกุล
นางสาวจินต์จุฑา เอี่ยมพินจิ
นางสาวสุพรรษา หมายดี
นางสาวปภาวรินท์ กองอินทร์
นางสาวกนกวรรณ ศรีเลิศ
นายสมพร ผัดแก้ว
นายศุภฤกษ์ ดีมาก

อายุ

28
28
29

อายุราชการ
(ปี)
1
1
1
1
4 เดือน
3 เดือน

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

วิชาเอก
ป.ตรี

ป.โท ป.เอก

คบ.
คบ.
ศศ.บ.
ว.ท.บ.
ว.ท.บ.
คบ.

การศึกษาพิเศษ
การศึกษาพิเศษ
หูหนวกศึกษา
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด
คอมพิวเตอร์ศึกษา

สอนเด็ก
พิการกลุ่ม
เป้า
หมาย
สาธารณะ
54
34
9
19

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ปี
20/๒2
20/๒2
20/๒2
20/๒2
-

๔.๒ พนักงานราชการ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ – ชื่อสกุล
นางวรารักษ์ เสาเวียง
ว่าที่ร.ต.หญิงอรพิน ปิ่นหอม
นายสุนันชมภู
นางสาวสุธิดา ชัยชาญ
นางสาวเสาวลักษณ์ ดีสา

อายุ

ประสบการณ์
การสอน (ปี)

ป.ตรี

๔๒
๓๑
๓๒
๓๓
๓๒

๙ ปี
๗ ปี
๕ ปี
๔ ปี
๓ ปี

ค.บ.
บธ.บ.
วท.บ.
บธ.บ.
วท.บ.

วุฒิ
ป.โท ป.เอก

วิชา เอก
การศึกษาพิเศษ
การบัญชี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การจัดการทั่วไป
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

สอนเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย
สาธารณะ
28
33
26
8
30

จ้างด้วยเงิน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์
การสอน (ปี)

๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นางสาวประนอม ไพรวรรณ
นางสาวนิตยา เบาะแฉะ
นางสาวกาญจณภา ประมวล
นายนิติพัฒน์ พิพัฒน์ภัทรกุล
นางสาวนภาพร กระมล
นางสาวกานดา พรมจารีย์

๔๒
๒๕
๒๗
๒๖
27
25

๓ ปี
๓ ปี
๒ ปี
๒ ปี
6 เดือน
6 เดือน

อายุ

ประสบการณ์
การสอน (ปี)

ป.ตรี

35
26
28

1 ปี
1 ปี
1 ปี

บธ.บ.
ค.บ.
ค.บ.

ป.ตรี
วท.บ.
วท.บ.
บธ.บ
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

วุฒิ
ป.โท ป.เอก

วิชา เอก
วิทยาศาสตร์การกีฬา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบัญชี
สาธารณสุขชุมชน
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด

สอนเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย
สาธารณะ
31
29
-

จ้างด้วยเงิน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

๔.๓ ครูอัตราจ้าง
ที่
๑
๒
๓

ชื่อ – ชื่อสกุล
นางสาวยุพา ลาพูล
นางสาวสายทอง ระยับศรี
นายทิวากร ทองอ่อน

วุฒิ
ป.โท ป.เอก

วิชา เอก
การบัญชี
ภาษาไทย
พลศึกษา

สอนเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย
สาธารณะ
-

จ้างด้วยเงิน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

๔.4 ครูผู้ทรงคุณค่า
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์
การสอน (ปี)

๑

นางสุดารัตน์ ไชยสัตย์

64

1 ปี

ป.ตรี

วุฒิ
ป.โท ป.เอก

บธ.บ.

ศษ.ม

วิชา เอก
บริหารการศึกษา

สอนเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย
สาธารณะ
-

จ้างด้วยเงิน
งบประมาณ

จานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ............๑3.......... คน คิดเป็นร้อยละ ....๓8.23........
จานวนครูที่สอนตรงความถนัด .........21.......... คน คิดเป็นร้อยละ .....61.76..........
๔.5 ลูกจ้างประจา
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

-

-

-

ประสบการ
ณ์การสอน
(ปี)
-

วุฒิ

จ้างด้วยเงิน

ป.ตรี

ปวส.

ม.๖

ม.๓

วิชาเอก

-

-

-

-

-

-

๔.6 พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

ชื่อ – ชื่อสกุล
นางสาวศรสวรรค์ พรมภักดี
นางสาวกนกพร วิชาพูล
นางสาวรัศมี ศิรบิ ูรณ์
นางสาวสุวนันท์ พรมโสภา
นางวิลัยวรรณ นัยเนตร
นางสาวศันสนีย์ ภูมิลาเนา
นางสาวละม้าย จอกนอค
นายสุบรรณ์ สาเภา
นางเพ็ญศรี นัยพัฒน์
นางบุญเกิด แก้ววิชัย
นางสาวอรุณศรี สุตะพันธ์
นางสาวอัจฉริยา ภูมิลาเนา
นางสาวภาวณี พวงพลอย
นางสาวจุฬาลักษณ์ วิลัยเลิศ
นายอิสรภาพ พรหมเสนา
นางสาวกมลทิพย์ สิงห์คะเณย์
นางวิลาวัลย์ แก้วธานี

อายุ
28
28
39
41
51
35
35
32
48
45
42
44
30
47
31
43
40

ประสบการ
ณ์การสอน
(ปี)
-

วุฒิ
ป.ตรี

ปวส.

จ้างด้วยเงิน
ม.๖

ปวส.
คบ.
ปวส.
รป.บ
ม.๖
บธ.บ
ม.๖
บธ.บ
บธ.บ
คบ.
ม.๖
ปวส.
บธ.บ
ม.6
ปวส.
วท.บ.
ร.บ.

ม.๓

วิชาเอก
บัญชี
การศึกษาพิเศษ
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
การปกครอง
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
การจัดการทั่วไป
ปฐมวัย
คหกรรม
การจัดการทั่วไป
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
สังคมศึกษา

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

ที่
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

ชื่อ – ชื่อสกุล
นางวิภาวดี ไชยเดช
นางปรียาพร ธนันต์เติมสิริ
นางจิราภรณ์ อะสุชีวะ
นางสาวลภัสรดา แสงอุไรธนา
นางสาวภัทรวรินทร์ กระสันต์
นางสาวพัชราพรรณ ไพรอนันต์
นางสาวจิราพร สัจจา
นางอุบลพรรณ ศรีชัย
นางสาวอาไพ ภาพันธ์
นายวิทยา ซุยซวง
นางสาวรินดา พวงพลอย
ส.อ.หญิง สุนิสา ฉุใจ
นางสาววิไล ทองเบ้า
นางเบญวรรณ พละศักดิ์
นายกานต์ชนก วสุนันต์
นางลัดดา มาคัส
นางสาวชัญญาภัค สาลี
นางสาวแสงฟูา จันทะสาร

อายุ
42
41
45
33
43
32
32
41
43
25
33
30
32
40
33
42
28
34

ประสบการ
ณ์การสอน
(ปี)
-

วุฒิ
ป.ตรี

ปวส.

จ้างด้วยเงิน
ม.๖

ปวส.
บธ.บ
ม.๖
บธ.บ
ม.๖
ม.๖
วท.บ.
รป.บ
ม.๖
คบ.
วท.บ.
วท.บ.

ม.๓

วิชาเอก
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การปกครอง
พละศึกษา
วิทยศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ม.๖
บธ.บ
ม.๖
ปวส
ร.บ.
ปวส.

สาธารณสุขชุมชน
คอมพิเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
การเมืองการปกครอง
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑

นางสาวชลิญญา ไชยสุกา
นายณัฐวุฒิ ไชยรัตน์
นางสาวชลดา บาศรี
นางสาวมริสา สุทธปัญญา
นางสาวนาถวดี โสพัฒน์
นางสาวรัฐชณันท์ พิทักษ์โคชญากุล
นางสาวมัสสา คานึง
นางสาวศิริธรรม แสงธรรมทรัพย์
นางสาวผกามาศ เพ็งอุดม
นางสาวจริยา จันทร
นางสาวสุภาวดี ทวีชาติ
นางสาวพิกลุ สุริยุทธ
นายณัฐวุฒิ ถาวร
นางสาวหฤทัย นามบุญเรือง
นางสาวพิมพ์ชนก แนบชิด
นายณฐาภพ วิถี

27
37
25
23
27
26
27
27
25
26
26
28
25
25
31
28

ประสบการ
ณ์การสอน
(ปี)
-

วุฒิ
ป.ตรี

ปวส.

จ้างด้วยเงิน
ม.๖

คบ.
ศศ.บ.
วท.บ.
คบ.
ศศ.บ
ศศ.บ
ศศ.บ

วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
การพัฒนาชุมชน
สาธารณสุขชุมชน
ภาษาอังกฤษ
นาฎศิลป์
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ม.๖
คบ.
คบ.
คบ.
วท.บ.
คบ.
คบ.
ปวส.
คบ.

ม.๓

ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
วิทยาศาตร์ทั่วไป
วิทยาศาตร์ทั่วไป
แพทย์แผนไทยประยุกต์
ภาษาไทย
ภาษาไทย
การตลาด
พละศึกษา

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

๕๒
๕๓
๕๔
55

นางสาวกรรณิการ์ อุรารส
นางสาวอังคณา สมาน
นางสาวนฤดี ดีวังโพน
นายอภิเดช ศรีธัญรัตน์

26
24
34
33

ประสบการ
ณ์การสอน
(ปี)
-

วุฒิ
ป.ตรี

ปวส.

จ้างด้วยเงิน
ม.๖

ม.๓

คบ.

วิชาเอก
ประถมศึกษา
บัญชี
ปฐมวัย
วิศวะกรรม

ปวส.
คบ.
วศ.บ.

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

๔.๖ อัตราจ้างเหมาบริการ/ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

๑
๒
๓
๔
๕

นางอรนุช ธนาภารุ่งเรือง
นายสุธรรม นันกลาง
นายปิติพงษ์ หมื่นสา
นายวีระพล พรมชาติ
นางถนอม อัสดร

๒9
๔7
27
22
54

ประสบการ
ณ์การสอน
(ปี)
4
๑
1
1
5 ปี

วุฒิ
ป.ตรี

ปวส.

จ้างด้วยเงิน
ม.๖

ม.๓

ศศบ.
ม.3
ม.6
ม.6
ศศ.บ

วิชาเอก
การพัฒนาชุมชน
คหกรรมศาสตร์

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่
ที่
รายการ
๑ อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ
(ห้องสมุด)
๒ อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ
แบบประหยัด
๓ อาคาร สพฐ. (ส้วม 4 ที่นั่ง)
๔ บ้านพักครู ๘ หน่วย
๕ ปูายชื่อ
๖ เสาธง
๗ อาคารเอนกประสงค์
๘ โรงหุงต้มเพื่อคนพิการ
๙ อาคารพยาบาล
๑๐ โรงรถ
๑๑ บ้านพักผูบ้ ริหาร
๑๒ โรงอาหารเพื่อคนพิการ
13 ห้องน้าชาย – หญิง

ควรมี
1

มี
1

ขาด
-

เกิน
-

1

-

1

-

2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
1
2
-

-

๖. ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รายรับ

จานวน/บาท

รายจ่าย

จานวน/บาท

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เงินอื่นๆ

17,454,415
๓๐,๐๐๐

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน

1,724,520
4,557,550
1,530,500

คิดเป็นร้อยละ
ของรายรับ
9.88
26.11
8.76

-

งบอุดหนุน

9,641,845

55.24

งบอื่นๆ
รวมรายจ่าย

17,454,415

100

- เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เงินอื่นๆ
(กองทุนส่งเสริมฯ)
รวมรายรับ

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๗.๑ สภาพชุ ม ชนรอบบริ เ วณศู นย์ ก ารศึ ก ษาพิเ ศษ มี ลั ก ษณะ เป็ นชุ ม ชนเมื อ ง มี
ประชากรประมาณ ๑,๑๒๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบศู นย์การศึกษาพิเศษ ได้แก่ สถานศึกษา
หน่วยงานราชการ อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขาย ธุรกิจห้องเช่า เสริมสวย ส่วนใหญ่นับถือศาสนา

พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือประเพณีสี่เผ่าไทยและงานเทศกาล
ดอกลาดวนบาน งานเงาะ ทุเรียนของดีศรีสะเกษ งานกาชาด
๗.๒ จังหวัดศรีสะเกษ มี ๒๒ อาเภอ ๒๐๖ ตาบล ๒,๖๔๑ หมู่บ้าน การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วยอง์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๒ แห่ง คือ เทศบาลเมืองศรีสะ
เกษ และเทศบาลเมืองกันทรลัก ษ์ องค์การบริหารส่วนตาบล ๑๙๑ แห่ง เทศบาลตาบล ๒๓ แห่ง
ลักษณะภูมิศาสตร์ เป็นพื้นที่ราบสลับกับทุ่งนา จานวนประชากร ๑,๔๕๒,๔๗๑ คน จานวนคนพิการที่
จดทะเบียนแล้วจานวน ๔๒,๕๓๗ คน มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ เขตอาเภอกันทรารมย์ยางชุมน้อย ราษีไศล และกิ่งอาเภอศิลาลาด ติดกับ
จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธรและร้อยเอ็ดโดยมีแม่น้าชี และพื้นที่ ทุ่งกุลาร้องไห้บางส่วนเป็นเส้นแบ่ง
เขตจังหวัด
ทิศใต้ เขตอาเภอกันทรลักษ์ ขุนหาญ ขุขันธ์และภูสิงห์ ติดกับประเทศกัมพูชา โดยมี
เทือกเขาพนมดงเร็กหรือพนมดงรักเป็นแนวแบ่งเขตแดนประเทศ
ทิศตะวันออก เขตอาเภอกันทรารมย์ โนนคูณ เบญจลัก ษ์ และกั นทรลัก ษ์ ติดกั บ
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีบางส่วนของลาห้วยขะยูงเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัด
ทิศตะวันตก เขตกิ่งอาเภอศิลาลาด อาเภอราษีไศลบึงบูรพ์ กิ่งอาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
อาเภอเมืองจันทร์ ห้วยทับทัน ปรางค์กู่ขุขันธ์และภูสิงห์ ติดกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุริ นทร์โดย
มีบางส่วนของทุ่งกุลาร้องไห้ ลาห้วยทับทันและห้วยสาราญเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัด
๗.๓ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ต่ากว่าปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ ทานา
ส่วนใหญ่นั บ ถือ ศาสนาพุ ท ธ ฐานะทางเศรษฐกิ จ /รายได้ โ ดยเฉลี่ย ต่อครอบครัว ต่อปี ประมาณ
๓๐,๐๐๐ บาท จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔คน
๗.๔ โอกาสและข้อจากัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ ถนนวันลูกเสือ ตาบลหนอง
ครก อ าเภอเมื อง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ตั้งอยู่บ ริเ วณศูนย์ก ลางเมืองศรีส ะเกษ มี ความ
สะดวกสบายในการโดยสารรถประจาทางของผู้ปกครองที่นาเด็กมารับบริการ เนื่องจากอยู่ใกล้กับ
สถานีขนส่ง รวมทั้ ง อยู่ใกล้กั บ ส่วนราชการอื่นๆ ตลอดจนแหล่ง เรียนรู้ เช่น สวนสมเด็จ พระศรี
นครินทร์ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ ฯลฯ พื้นที่บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรี
สะเกษ ประกอบไปด้วยอาเภอทั้งจังหวัด ๒๒อาเภอ ในจังหวัดศรีสะเกษ
๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
๘.๑ ศูนย์การศึ กษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ มีหลักสูตรชื่อ หลักสูตรสถานศึกษา
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตร
เดิมในปีการศึกษา 2560
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร ดังนี้

วิสัยทัศน์
ผู้เรียน อายุแรกเกิด ถึงอายุพัฒนาการ ๖ ปี มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยทีมสหวิชาชีพ และการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภารกิจ
๑. พั ฒนาหลัก สูตรสถานศึก ษาศูนย์การศึก ษาพิเศษประจาจัง หวัด ศรีส ะเกษ พุทธศักราช
๒๕๖๑
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามทักษะ การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจาก
การใช้หลักสูตรที่ตรงตามประเภทความพิการ
๓. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ เ รี ย น ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ โ ดยใช้ รู ป แบบ และ
กระบวนการที่มีความหลากหลาย เหมาะสมกับอายุ และประเภทความพิการ
เป้าหมาย
๑. เพื่อให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ พุทธศักราช ๒๕๖๑
๒. เพื่อให้ผู้เรียน มีพัฒนาการ สามารถสื่อสาร และ ดารงชีวิตได้เต็มตามศักยภาพ
๓. เพื่อให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
การพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียน ได้ยึดเอาสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนที่ ได้ระบุไว้ว่า ผู้เรียน
ควรมีสมรรถนะสาคัญ ๗ ประการ ดังต่อไปนี้
๑. การเคลื่อนไหว และสุขภาวะทางกาย (Motor Development /Physical Well
– Being)
๑.๑ เด็กสามารถแสดงความแข็งแรงและประสานการทางานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่
๑.๒ เด็กสามารถแสดงความแข็งแรงและประสานการทางานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก
๑.๓ เด็กสามารถใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ(เช่น การเห็น ได้ยิน กายสัมผัส ฯลฯ)
เป็นการนาในการเคลื่อนไหว
๑.๔ เด็กรับประทานอาหารหลายๆชนิด ที่มีประโยชน์และปลอดภัย
๑.๕ เด็กแสดงความแข็งแรงและความทนทานทางร่างกาย
๑.๖ เด็กแสดงออกว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย
๑.๗ เด็กสามารถช่วยและพึ่งตนเองในกิจวัตรของตน
๒. พัฒนาการด้านสังคม (Social Development)
๒.๑ เด็กแสดงทักษะในการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผู้ใหญ่
๒.๒ เด็กแสดงทักษะทางสังคมเชิงบวก
๒.๓ เด็กแสดงความตระหนักรู้ว่าพฤติกรรมมีผลกระทบต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม

๒.๔ เด็กตระหนักรู้ เห็นคุณค่า และ ยอมรับนับถือในความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
๓. พัฒนาการด้านอารมณ์ (Emotional Development)
๓.๑ เด็กสามารถรับรูเ้ กี่ยวกับตนเอง และตระหนักรู้ว่าตนเองชอบหรือไม่ชอบอะไร
๓.๒ เด็กปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและกิจวัตร และคุมอารมณ์ได้ตามสมควร
๓.๓ เด็กแสดงความเชื่อมั่นในความสามารถของตน
๓.๔ เด็กสามารถแสดงความคิดพื้นฐานในเรื่องเกี่ยวกับเวลา ช่องว่าง ตาแหน่ง
แหล่งที่อยู่ คุณลักษณะ ฯลฯ รวมทัง้ การจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ ทีอ่ ยู่แวดล้อม
๓.๕ เด็กแสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุและผล
๓.๖ เด็กสามารถเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือน ความแตกต่าง และประเมิน
สถานภาพ
๓.๗ เด็กสามารถแก้ปญ
ั หาได้
๓.๘ เด็กสามารถจดจ่อกับการทากิจกรรมด้วยความตั้งใจ
๓.๙ เด็กสามารถอ่านตัวเลข นับเลข และรูจ้ านวน
๔. พัฒนาการด้านการคิดและสติปญ
ั ญา (Cognitive Development)
๔.๑ เด็กแสดงพฤติกรรมอยากรู้อยากลอง โดยการมอง การฟัง การถาม จับต้อง
และลงมือทาเกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมที่มีชีวิตต่างๆ
๔.๒ เด็กแสดงพฤติกรรมอยากรู้ อยากลอง โดยการมอง การฟัง การถามจับต้อง
และลงมือทาเกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมที่ไม่มีชีวิตต่างๆ
๔.๓ เด็กแสดงออกถึงความตระหนักรูเ้ กี่ยวกับคุณลักษณะของครอบครัว และ
บทบาทของครอบครัว
๔.๔ เด็กแสดงออกถึงความตระหนักรูเ้ กี่ยวกับชุมชนของตน การพึ่งพาซึ่งกันและกัน
และบทบาททางสังคมของคนต่างๆ
๔.๕ เด็กแสดงพฤติกรรมรักษาสิง่ แวดล้อมและหลีกเลี่ยงมลภาวะ
๔.๖ เด็กแสดงออกถึงความตระหนักรูเ้ กี่ยวกับคุณค่าเชิงเศรษฐกิจของสิ่งต่างๆ
๕. พัฒนาการด้านภาษา (Language Development)
๕.๑ เด็กสามารถรับรู้ เข้าใจ และใช้คาศัพท์ได้
๕.๒ เด็กแสดงพัฒนาการการใช้ไวยากรณ์ และการเรียบเรียงคาให้เป็นประโยค
๕.๓ เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมเข้าใจความหมายและจับใจความได้จากการฟัง
ภาษาพูด
๕.๔ เด็กสามารถรับรู้และใช้ภาษาพูด สื่อความหมาย ได้ตรงตามความต้องการของตน
๕.๕ เด็กสามารถสือ่ ความหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยสีหน้าท่าทางและสัญลักษณ์
๕.๖ เด็กสามารถบ่งชี้และออกเสียงตัวพยัญชนะ และคาง่ายๆได้
๕.๗ เด็กสามารถเขียนตัวอักษะและคาง่ายๆได้
๖. พัฒนาการด้านจริยธรรม (Moral Development)
๖.๑ เด็กสามารถแสดงพฤติกรรรมควบคุมตนเอง

๖.๒ เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมสะท้อนความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทาใดถูกหรือ
ผิด
๗. พัฒนาการด้านการสร้างสรรค์ (Creative Development)
๗.๑ เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมทางดนตรีและเคลื่อนไหวตามดนตรี
๗.๒ เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมทางศิลปะการละคร
๗.๓ เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมด้านการวาด การปั้น และการประดิษฐ์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรสถานศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ พุทธศักราช ๒๕๖๑
ได้นาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จานวน ๑๐ ข้อ จาก (ร่าง) คู่มือหลักสูตรสาหรับเด็กทีม่ ีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ (สานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ, ๒๕๕๘,หน้า ๑๙-๒๐) ดังนี้
๑. ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขนิสัยที่ดี
๒. กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรงและใช้ได้อย่างสัมพันธ์กัน
๓. ร่าเริง แจ่มใส มีความสุขและมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
๔. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
๕. ช่วยเหลือตนเองได้เต็มศักยภาพ
๖. สนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
๗. เล่นและทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
๘. สื่อสารด้วยภาษาหรือวิธีการอื่นได้
๙. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เต็มศักยภาพ
๑๐. มีความสามารถในการดารงชีวิตประจาวันได้เต็มศักยภาพ

โครงสร้างหลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ พุทธศักราช ๒๕๖๑ โครงสร้างหลักสูตรดังนี้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขนิสัยที่ดี
๒. กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรงและใช้ได้
อย่างสัมพันธ์กัน
๓. ร่ าเริ ง แจ่ มใส มีความสุ ขและมีความรู้ สึกที่ดี ต่อตนเอง
และผู้อื่น
๔. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
๕. ช่วยเหลือตนเองได้เต็มศักยภาพ

๖. สนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
๗. เล่นและทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
๘. สื่อสารด้วยภาษาหรือวิธีการอื่นได้
๙. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้
เต็มศักยภาพ
๑๐. มีความสามารถในการดารงชีวิตประจาวันได้
เต็มศักยภาพ

ทักษะการเรียนรู้
กลุ่มทักษะ
กลุ่มทักษะการดารงชีวิต
๑. กลุ่มทักษะบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
๑. กลุ่มทักษะการดารงชีวิตประจาวัน
๒. กลุ่มทักษะการทางานและอาชีพ
๒. กลุ่มทักษะบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
๓. กลุ่มทักษะบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
๔. กลุ่มทักษะบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ
การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
๕. กลุ่มทักษะบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
๖. กลุ่มทักษะบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและ
ภาษา
๗.กลุ่มทักษะบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม
หรืออารมณ์
๘.กลุ่มทักษะบุคคลออทิสติก
เวลาเรียน ตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุพัฒนา ๖ ปี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑. กิจกรรมส่งเสริมนันทนาการ
๔. กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๕. กิจกรรมเสริมทักษะ
๓. กิจกรรมทัศนศึกษา
๖. กิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

แผนภาพที่ ๒.๑ โครงสร้า งหลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์ การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด ศรีสะเกษ
พุทธศักราช ๒๕๖๑

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๙.๑ ห้องสมุดมีขนาด ๓๐ ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด ๔๑๐ เล่ม การ
สืบค้นหนังสือและการยืม - คืน ใช้ระบบ ลงทะเบียนยืม - คืน
๙.๒ จานวนผู้ที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๒๐ คน ต่อ วัน
๙.๓ คอมพิวเตอร์
จานวน
27 เครื่อง
ที่
รายการ
เครื่อง
หมายเหตุ
๑ ใช้เพื่อการเรียนการสอน
12
๒ ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
๕
๓ ใช้เพื่อการบริหารจัดการ
๑๐
๙.๔ แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑. ห้องกระตุ้นการรับรูป้ ระสาทสัมผัส
๒. ห้องสมุด
๓. ร้านค้า
๔. สนามเด็กเล่น
๕. ห้องประกอบอาหาร
๖. ธาราบาบัด
๗. ลานธรรม

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี
๔๘๐
๔๘๐
๔๘๐
๔๘๐
๔๘๐
๔๘๐
๔๘๐

๙.๕ แหล่งเรียนรู้ภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า(Aquarium)
๑ ครั้ง/ปี
๒. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ
๑ ครั้ง/ปี
๓. วัดพระธาตุเรืองรอง
๑ ครั้ง/ปี
๔. เกาะกลางน้า
๑ ครั้ง/ปี
๕. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี
๑ ครั้ง/ปี
หมายเหตุ ภายใน ๑ ปีการศึกษา ผู้เรียนแต่ละคนได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ไม่ต่ากว่า ๑ ครั้ง
๙.๖ ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเชิญมาให้
ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน
ที่
ชื่อ – สกุล
ให้ความรู้เรื่อง
สถิติการให้ความรู้ใน
ศูนย์(ครั้ง/ปี)
๑ นายมงคล ทองแปล
การจักสาน
๑

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
๑๐.๑ ผลงานดีเด่น
ประเภท
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญเงิน/สถานศึกษายอดเยี่ยมด้าน
บริหารจัดการ
ผู้บริหาร
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง/ผู้อานวยการสถานศึกษายอด
เยี่ยม ด้านวิชาการ
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง/ผู้อานวยการสถานศึกษายอด
เยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจาเป็น
ครู
พิเศษเพื่อการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ ยอดเยี่ยม

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สานักงานจังหวัด

๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสาเร็จ
ที่
1

2

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพ ผู้เรียน ร้อยละ 100 ที่มารับบริการที่ศูนย์
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั่นพื้นฐาน 2- ผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ มี
59 และ 1-60
โอกาสได้รบั การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สาหรับรายการ อุปกรณ์การเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ที่ภาครัฐให้
การสนับสนุน ผูเ้ รียนได้รบั การพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้ สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ลด
ภาระค่าใช้จ่ายของผูป้ กครอง และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของภาคี
เครือข่าย
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

พัฒนาคุณภาพคนพิการทีร่ ับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ปีงบประมาณ 2560

สอดคล้องกับมาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพ
ร้อยละ ๘๐ ของเด็กพิการศูนย์การศึกษา
ผู้เรียน
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ที่มารับ
บริการแบบหมุนเวียนไป-กลับ ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ ตามแผนการจัดการศึกษา

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 100 ของ
๑. ผู้เรียนที่มารับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรี
สะเกษ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕59
จานวน 363 คน
๒. ผู้เรียนที่มารับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรี
สะเกษ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕60
จานวน 354 คน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย สาหรับรายการ
อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่ภาครัฐให้
การสนับสนุน
ร้อยละ ๘๐ ของเด็กพิการศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรี
สะเกษ ที่มารับบริการแบบ
หมุนเวียนไป-กลับ ได้รับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา อย่างเต็มตาม

ที่

3

4

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับมาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
เฉพาะบุคคล ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มีสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ มีทกั ษะในการ
ช่วยเหลือตนเองได้ อยู่และใช้ชีวิตในสังคมได้
อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ

ผลการดาเนินงาน

ศักยภาพ ตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล ผู้เรียน
สามารถนาความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น มีสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ
มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองได้
อยู่และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพ ร้อยละ ๘๐ ของครอบครัวเกิดความร่วมมือ ร้อยละ ๑๐๐ ของครอบครัวและ
การศึกษาพิเศษ
ผู้เรียน
และชุมชนมีความรู้และร่วมมือกันจัด
ชุมชนเกิดความร่วมมือมีความรู้
1. กิจกรรมปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อ
การศึกษาให้กบั เด็กพิการได้อย่างมี
และร่วมมือกันจัดการศึกษาให้กับ
แม่เป็นครู
ประสิทธิภาพ และตรงตามศักยภาพของเด็ก เด็กพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตรงตามศักยภาพของเด็ก
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์
มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
ร้อยละ 100 ศูนย์การเรียนเฉพาะความ
ร้อยละ 100 ของศูนย์การเรียน
การศึกษาพิเศษ
กระบวนการบริหารและการ พิการ จานวน 19 ศูนย์ มีการพัฒนาที่ดี
เฉพาะความพิการได้รับงบประมาณ
2. กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนเฉพาะความ จัดการของผูบ้ ริหาร
เพื่อไปพัฒนาศูนย์ฯ
พิการ ๑ อาเภอ ๑ ศูนย์
สถานศึกษา

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

5

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/
เรียนรวม

6

ศูนย์การเรียนสาหรับเด็กเจ็บปุวยเรื้อรัง

สอดคล้องกับมาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ ร้อยละ 80 ของโรงเรียนแกนนาจัดการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น เรียนร่วม/เรียนรวม สังกัดสานักงานเขต
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต
1, 2 , 3 , 4 และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ที่จัดการ
เรียนการสอนสาหรับนักเรียนทีม่ ีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ได้รบั การนิเทศ
ติดตาม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะใน
การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการเรียนร่วม
ในแต่ละประเภทความพิการได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 80 ของ
1. เด็กพิการเรียนร่วมและเรียนรวม
ได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกัน
ในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ใน
รูปแบบทีเ่ หมาะสมอย่างเต็ม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล ได้รับ สิ่ง
อานวยความสะดวกสื่อ บริการเพื่อ
เข้าถึง การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ทักษะการดารงชีวิตและพื้นฐาน
อาชีพเพื่อพึง่ ตนเองได้
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ ความสามารถและทักษะใน
การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการเรียน
ร่วมในแต่ละประเภทความพิการได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพ ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มีความพึงพอใจต่อ ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มีความพึง
ผู้เรียน
การให้บริการของศูนย์การเรียนรูส้ าหรับ
พอใจต่อการให้บริการของศูนย์การ
เด็กเจ็บปุวยเรือ้ รังในโรงพยาบาล
เรียนรู้สาหรับเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังใน
โรงพยาบาล

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับมาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมการประชุม มี
กระบวนการบริหารและการ ความเข้าใจบทบาทและหน้าทีอ่ นุกรรมการ
จัดการของผูบ้ ริหาร
ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
สถานศึกษา
ระดับจังหวัด

7

การประชุมอนุกรรมการส่งเสริมการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการระดับจังหวัด

8

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การให้บริการ
ตามกระบวนการ ช่วยเหลือเด็กพิการใน
ระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ พุทธศักราช ๒๕
60

9

การเปลี่ยนผ่านเด็กที่มีความต้องการจาเป็น มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพ
พิเศษจากการให้บริการช่วยเหลือระยะ
ผู้เรียน
แรกเริ่มสู่ระบบโรงเรียน

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมการ
ประชุม มีความเข้าใจบทบาทและ
หน้าที่อนุกรรมการส่งเสริมการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการระดับ
จังหวัด
ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนทีม่ าขอรับบริการที่ ร้อยละ ๑๐๐ ผู้เรียนที่มาขอรับ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะ บริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
เกษ ได้รับบริการตามกระบวนการ
จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับบริการตาม
ช่วยเหลือเด็กพิการในระยะแรกเริม่ ของ
กระบวนการช่วยเหลือเด็กพิการใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะ ระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษา
เกษ พุทธศักราช ๒๕60 ได้
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
พุทธศักราช ๒๕60
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทีเ่ ข้าเรียนเตรียม
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทีเ่ ข้าเรียน
ความพร้อมเพื่อเปลี่ยนผ่านสามารถเข้า
เตรียมความพร้อมเพื่อเปลี่ยนผ่าน
เรียนในโรงเรียนปลายทางได้
สามารถเข้าเรียนในโรงเรียน
ปลายทางได้
2. ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการช่วงเปลี่ยน
ผ่าน

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

10

พัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
(ช่วง 6 เดือนแรกและ 6 เดือนหลัง)

11

การพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ

12

พัฒนางานบุคลากรอย่างเป็นระบบ

สอดคล้องกับมาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
ร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการและค่า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การ
ค้น หาเด็ ก พิก ารในพื้ นที่ รับ ผิด ชอบจัด ท า
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) พร้อมทั้ง
นิ เ ทศติ ด ตามพั ฒ นาการของเด็ ก ตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการค้นหาเด็กพิการใน
พื้นที่รบั ผิดชอบจัดทาแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) พร้อมทัง้ นิเทศ
ติดตามพัฒนาการของเด็กตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
สามารถใช้จ่ายในการทางานได้
มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
1. ร้อยละ 80 งาน/โครงการ/กิ จ กรรม ร้อยละ 80 ของงานตามโครงสร้าง
กระบวนการบริหารและการ ต่างๆ สามารถดาเนินการได้ตามแผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการทั้ง 14 งาน
จัดการของผูบ้ ริหาร
ก ลุ่ ม บ ริ ห า ร ง า น วิ ชา ก า ร ได้ อ ย่ า ง มี ที่ได้รับมอบหมายมีการพัฒนาอย่าง
สถานศึกษา
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้อง ต่อเนื่อง
2 ร้อยละ 80 การดาเนินงานตามโครงการ
การพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
ร้อยละ ๙๐ ของข้าราชการครูและบุคลากร ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและ
กระบวนการบริหารและการ ศูนย์ก ารศึก ษาพิเ ศษประจ าจั ง หวัด ศรีส ะ บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จัดการของผูบ้ ริหาร
เกษ ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี จังหวัดศรีสะเกษ สามารถ
สถานศึกษา
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับมาตรฐาน

13

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ

มาตรฐานที่ 4 ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล

14

พัฒนางานบริหารงานทั่วไป

15

พัฒนางานบริหารงานแผนงานและ
งบประมาณ

มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
ร้อยละ 80 ของบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ จานวน 93
คนมีความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ร้อยละ ๙๐ ของงาน/โครงการ/กิ จ กรรม
ขอ งก ลุ่ ม บริ หา รง า นทั่ วไป สา มา ร ถ
ดาเนินการได้ตามแผนงานกลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป ได้
1. ร้อยละ 90 ผู้บ ริห าร ครู ผู้ป ฏิบัติง าน
ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ มี
ความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
สามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปปฏิ บั ติ ที่
หน่วยงานได้อย่างถูก ต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 80 ของบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะ
เกษ มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน
วิธีการ วงจรการประกันคุณภาพ
ร้ อ ยละ ๙๐ ของงาน/โครงการ/
กิจกรรม ของกลุ่มบริห ารงานทั่ วไป
สามารถดาเนินการได้ตามแผนงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้
1. ร้ อ ยละ 90 ผู้ บ ริ ห าร ครู
ผู้ป ฏิบัติง านด้านการเงิน การบัญ ชี
และการพัสดุสามารถปฏิบัติงานเพื่อ
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาความรู้ ความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติด้านการเงิน การ
บั ญ ชี และการพั ส ดุ ให้ ส ามารถ
ดาเนิน งานได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
รวดเร็ ว โปร่ ง ใส และถู ก ต้ อ งตาม
ระเบียบของทางราชการ

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

16

โครงการในพระราชดาริ (ทุนการศึกษา
มูลนิธิคุณพุ่ม)

17

พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่

สอดคล้องกับมาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
2. ร้อยละ 90 ผู้บริหาร ครู ผู้ปฏิบัตงิ าน
ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ได้รับการพัฒนาการปฏิบัตงิ านให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง
ราชการเป็นสาคัญ

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพ ร้อยละ 80 ของเด็กออทิสติกและเด็กพิการ
ผู้เรียน
รุนแรงในจัง หวัดศรีส ะเกษ ได้รับทุ นและมี
ทั ก ษะการด ารงชี วิ ต สามารถช่ ว ยเหลื อ
ตนเองได้ และอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี
ความสุข
มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
ร้อยละ 80 ของบุคลากร ศูนย์การศึกษา
กระบวนการบริหารและ
พิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ปกครอง
การจัดการของผู้บริหาร
และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้อาคาร
สถานศึกษา
สถานที่

ผลการดาเนินงาน
2. ร้อยละ 90 บุคลากรปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทัศนคติ และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานและเสนอแนะ ปัญหา
อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขใน
การปฏิบัตงิ านร่วมกัน อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ
ร้อยละ 80 ของผู้ที่ได้รับทุนมี ความ
พึ ง พอใจที่ เ ด็ ก พิ ก ารได้ รั บ ทุ น มี
ทั ก ษะการดารงชีวิต การช่วยเหลื อ
ตนเองและอยู่ร่วมกับผู้ อื่นได้อย่างมี
ความสุข
ร้อยละ 80 ของบุคลากร ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะ
เกษ ผู้ปกครองและนักเรียนเกิด
ความร่วมมือระหว่างครอบครัว
ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ
ในชุมชนในการช่วยพัฒนาอาคาร
สถานที่

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

18

ซ่อมบารุงรถยนต์

19

ประชาสัมพันธ์

20

วันสาคัญ

สอดคล้องกับมาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
ร้อยละ 100 ของรถยนต์ของศูนย์
กระบวนการบริหารและการ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
จัดการของผูบ้ ริหาร
ได้รับการบารุง ซ่อมแซม
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ระบบการ
ร้อยละ 100 คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง
ประกันคุณภาพภายในที่มี เด็กพิการ ได้รับข่าวสารจากศูนย์การศึกษา
ประสิทธิผล
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 100 ของรถยนต์ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะ
เกษ มีสภาพพร้อมใช้งาน

ร้อยละ 100 ของผู้ปกครอง เด็ก
พิการ ได้รับข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ ร้อ ยละ ๙๐ คณะบุค ลากรครู ผู้ ป กครอง ร้อยละ ๙๐ ของ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น เด็ ก พิ ก าร ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ ประจ า ๑.ผู้เรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
ต่างๆ และมีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์
ประเพณีวัฒนธรรมไทย
๒.ผู้เรียนทีม่ ีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่พึงประสงค์
๓.ผู้เรียนทีม่ ีความจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ดารงไว้
ซึ่งประเพณีที่ดีงาม รักความเป็นไทย

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

21

เข้าค่ายส่งเสริมสมรรถภาพและการดาเนิน
ชีวิตอิสระสาหรับบุคคลออทิสติก

22

วันคนพิการสากลจังหวัดศรีสะเกษ

สอดคล้องกับมาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ 1. ร้อยละ ๘๐ของผู้เรียนได้รับการ พัฒนา
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น ทั ก ษะการด าเนิ น ชี วิ ต ให้ ส ามารถพึ่ ง พา
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ร้อยละ ๘๐ของ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล
เด็กพิการ มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
ทักษะการดาเนินชีวิตสาหรับเด็กออทิสติก

ผลการดาเนินงาน

1. ร้อยละ ๘๐ของผู้เรียนได้รับการ
พั ฒ นาทั ก ษะการด าเนิ น ชี วิ ต ให้
สามารถพึ่ ง พาตนเองได้ และมี
คุ ณ ภา พชี วิ ต ที่ ดี สามา รถอ ยู่
ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในสั ง คมได้ อ ย่ า งมี
ความสุข
2. ร้อยละ ๘๐ของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง
ผู้ดูแลเด็กพิการ มีความรู้ความ
เข้าใจในการพัฒนาทักษะการ
ดาเนินชีวิตสาหรับเด็กออทิสติก
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ ร้อยละ 80 ของ ผู้เ รียนพิการของศูนย์ ร้อยละ 80 ของผู้เรียนพิการของ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น การศึ ก ษาพิ เ ศษ ประจ าจั ง หวัด ศรี ส ะเกษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผู้ป กครอง คณะครูและบุ คลากร ผู้ส นใจ ศรีสะเกษ ผู้ปกครอง คณะครูและ
ทั่วไป ได้เข้าร่วมโครงการวันคนพิการสากล บุคลากร ผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าร่วม
โครงการวันคนพิการสากล

ที่
23
24

25
26
27

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับมาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ(จานวน/
ร้อยละ)
พัฒนาระบบสารสนเทศ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการ
ร้อยละ 80 ของบุคลากรในหน่วยงานและ
ประกันคุณภาพภายในที่มี บุคคลทั่วไปสามารถค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆได้
ประสิทธิผล
รวดเร็วและถูกต้อง
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์ มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
ร้อยละ 100 ของหน่วยบริการของศูนย์
การศึกษาพิเศษ
กระบวนการบริหารและการ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
- กิจกรรมพัฒนาหน่วยบริการ
จัดการของผูบ้ ริหาร
จานวน 17 หน่วย มีการพัฒนาให้พร้อมต่อ
สถานศึกษา
การใช้งานและมีสื่อ อุปกรณ์ครบถ้วน

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 80 ของบุคลกรและ
ผู้ปกครองได้สารสนเทศที่ถูกต้อง
แม่นยา ง่ายต่อการสืบค้น
ร้อยละ 100 ของหน่วยบริการของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
ศรีสะเกษ มีการพัฒนาให้พร้อมต่อ
การใช้งานและมีสื่อ อุปกรณ์
ครบถ้วน
การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารภาษามือ ภาษาไทย มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ ร้อยละ 80 ของครู ผู้ปกครองและสห
ครู ผู้ปกครองและสหวิชาชีพ มี
เพื่อการสื่อสาร
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น วิชาชีพ มีความรู้ด้านภาษามือ สามารถนา ความรู้ด้านภาษามือ สามารถนา
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ภาษามือไปใช้กับเด็กพิการได้
ภาษามือไปใช้กับเด็กพิการได้
การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารทาลูกประคบและ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ ร้อยละ 80 ของครู ผู้ปกครอง มีความรู้ด้าน ครู ผู้ปกครอง มีความรู้ด้านการทา
กายภาพบาบัดเพื่อพัฒนาสุขภาพของผู้เรียน จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น การทาลูกประคบ สามารถผลิตลูกประคบไป ลูกประคบ สามารถผลิตลูกประคบ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ใช้กับเด็กพิการได้
ไปใช้กับเด็กพิการได้
การแข่งขันทักษะวิชาการเด็กทีม่ ีความ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ บุคลากร ผู้ปกครองและเด็กพิการ จานวน ร้อยละ 80 ของบุคลากร
ต้องการจาเป็นพิเศษ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น 200 คน ได้รับการพัฒนาและมีความรู้ด้าน ผู้ปกครองและเด็กพิการ ได้รับการ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
การแข่งขันทักษะวิชาการ
พัฒนาและมีความรู้ด้านการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ

ที่
28

29

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับมาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ(จานวน/
ร้อยละ)
นักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย(Spacial มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ คณะผู้ฝึกสอน เด็กพิการและผู้ปกครอง
Olympics Young Athletes) ภายใต้การ จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น จานวน 66 คน ได้เตรียมความพร้อม สร้าง
สนับสนุนของ IKEA Foundation
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
พื้นฐานและพัฒนาความสามารถของเด็ก
ก่อนวัยเรียนโดยใช้กีฬาเป็นสือ่

ผลการดาเนินงาน

การบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
คณะครูและบุคลากร จานวน 89 คน มี
กระบวนการบริหารและการ ความรู้ความเข้าใจ สามารถนาองค์ความรู้ที่
จัดการของผูบ้ ริหาร
ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์
สถานศึกษา

ร้อยละ 80 ของคณะผู้ฝกึ สอน เด็ก
พิการและผูป้ กครอง ได้เตรียม
ความพร้อม สร้างพื้นฐานและ
พัฒนาความสามารถของเด็กก่อน
วัยเรียนโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ
ร้อยละ 80 ของคณะครูและ
บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ใช้ให้เกิด
ประโยชน์

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕59
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

ระดับ
คุณภาพ

แปล
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

๔

ดีเยี่ยม

- ผู้เรียนได้รับบริการ ครบตามขั้นตอนการ
ให้บริการ EI
- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
- เอกสารผู้เรียนรายบุคคล
- ภาพกิจกรรม เป็นต้น
- รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน
๑. โครงการวันสาคัญ
๑.๑ กิจกรรมวันสงกรานต์
๑.๒ กิจกรรมวันวิสาขบูชา
๑.๓ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
๑.๔ กิจกรรมวันไหว้ครู
๒. โครงการส่งเสริมสมรรถภาพและการ
ดาเนินชีวิตอิสระของเด็กออทิสติก
๓.โครงการจัดการศึกษาเรียนฟรี ๑๕ ปี
อย่างมีคุณภาพ
๔.โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการรุนแรง
ตามบ้านและยากจน
๕.โครงการวันคนพิการสากล
๖.สารสนเทศการเก็บข้อมูลผูเ้ รียนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพที่ดีขึ้น

ภาพรวม
๔
ดีเยี่ยม
๑) วิธีการพัฒนา
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนใน
ทักษะต่างๆเพื่อให้ผเู้ รียนมีทักษะและพัฒนาการที่ดีขึ้นและควรจัดประชุมชี้แจงและอบรม ครู
ผู้ปกครองชุมชนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
๒) ผลการพัฒนา
ผู้เรียนมีพฒ
ั นาการที่ดีขึ้น อยู่ร่วมกันกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่
ดีครูผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผูเ้ รียนพิการ
๓) แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่องและมีรูปแบบการจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับผู้เรียน และจัดให้ครูผปู้ กครองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาสาหรับเด็กพิการ

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ระดับ
คุณภาพ

แปล
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

๔

ดีเยี่ยม

-คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานสารสนเทศ
-รายงานการประชุม
-หนังสือเชิญเป็นวิทยากร
-คาสั่งแต่งแต่งเป็นคณะทางานเครือข่าย
-แผนปฏิบัติการประจาปี
-โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
เกี่ยวกับการจัดทาแผน IEP
-คู่มือสื่ออุปกรณ์ในการช่วยเหลือเด็กพิการใน
โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่
เป็นครู
-สมุดเยี่ยม
-หนังสือขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน
-หนังสือขอบคุณ
-สมุดตรวจราชการ
-สมุดนิเทศภายใน
-รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน
-แฟูมสะสมงานของผูบ้ ริหาร
-หนังสือขอความอนุเคราะห์/ประชาสัมพันธ์
-แฟูมเกียรติบัตร
-ภาพถ่ายกิจกรรมการศึกษาดูงาน

ภาพรวม
๔
ดีเยี่ยม
๑) วิธีการพัฒนา
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่สง่ เสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ในการ
บริหารจัดการของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
๒) ผลการพัฒนา
สถานศึกษามีเครือข่ายการทางานที่เข้มแข็ง ทาให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓) แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่สง่ เสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้องอย่างต่อเนือ่ ง

ระดับ
คุณภาพ

แปล
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

๔

ดีเยี่ยม

- แนวทางการให้บริการ ๙ ประเภท
- คู่มือ EI
- คู่มือหลักสูตร
- สื่อที่ใช้ทาในโครงการปรับบ้าน
-สื่อที่นาไปใช้ในโครงการศูนย์ให้บริการ
เคลื่อนที่
- สื่อที่นาไปให้ผปู้ กครองในการฝึกลูกที่บ้าน
เช่นวัสดุ/อุปกรณ์การเรียนต่างๆ เป็นต้น
- บัญชีการจัดสรรสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี
อานวยความสะดวก และการบริการ ของเด็ก
ศูนย์ แยกตามหมวดหมู่ ก,ข,ค
- สื่อนวัตกรรมที่ครูผลิต เพือ่ จัดการเรียนการ
สอนในห้องเรียน
- โครงการวันสาคัญ
- โครงการวันคนพิการสากล
- โครงการส่งเสริมสมรรถภาพและการดาเนิน
ชีวิตอิสระของเด็กออทิสติก
- โครงการฝึกทักษะอาชีพ
- จัดกรศึกษาเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมี
คุณภาพ

ภาพรวม

๔

ดีเยี่ยม

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

๑) วิธีการพัฒนา
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่สง่ เสริมคุณลักษณะของผูเ้ รียน ตลอดจนจัดหา
เทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ที่
สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของผู้เรียน
๒) ผลการพัฒนา
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและพัฒนาการที่ดีขึ้นได้รับเทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวก สื่อการ
เรียนรู้ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของ
ผู้เรียนอย่างเหมาะสม
๓) แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ในการฟื้นฟูพฒ
ั นาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

ระดับ
คุณภาพ

แปล
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

๔

ดีเยี่ยม

- มาตรฐานการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะ
เกษ
(บทที่ ๒ ตารางวิเคราะห์การจัดทา
มาตรฐานการศึกษา)
- บทที่ ๒ ตารางวิเคราะห์
ประกอบด้วย
๑ มาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
๒ นโยบายปฏิรูปการศึกษาสาหรับคนพิการ
ในทศวรรษทีส่ อง
๓ จุดเน้น สศศ
๔. บทบาทหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
- คาสั่งแต่งตั้ง
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
- เอกสารให้ความเห็นชอบการใช้มาตรฐาน
การศึกษา ปี ๒๕๕๙
- เอกสารการ swot องค์กรศูนย์ฯ ปี ๕๙
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์มาตรฐานและค่า
เปูาหมาย
- ประกาศมาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
- ประกาศค่าเปูาหมายการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
- เอกสารการตอบรับการเผยแพร่มาตรฐาน
การศึกษา- คาสั่งแต่งตั้งคณะจัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

ระดับ
คุณภาพ

แปล
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
- ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
- SWOT องค์กร
- โครงการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
- สารสนเทศศูนย์ฯ
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
- สารสนเทศศูนย์ฯ
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
- แผนพัฒฯ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
- แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๙
- รายงานโครงการ

ภาพรวม
๔
ดีเยี่ยม
๑) วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาจัดให้มผี รู้ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการดาเนินงานและ
ดาเนินการตามแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ
และเอกชน
๒) ผลการพัฒนา
สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาทีเ่ ป็นแนวทางในการจัดการศึกษา มีแผนการดาเนินงานที่
ชัดเจน มีระบบสารสนเทศ มีการติดตามและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง และนาผลการประเมิ น
มาสรุปเป็นรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
๓) แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษานาผลสรุปจากรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษามาสะท้อนถึง
การปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา ๒๕59
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ ความหมาย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
4
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการของผูบ้ ริหาร
4
ดีเยี่ยม
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียน
4
ดีเยี่ยม
เป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
4
ดีเยี่ยม
ประสิทธิภาพ
ภาพรวม
4
ดีเยี่ยม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา
๒๕๕๙ ในภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
๑๓.๑ มาตรฐานที่ 1 ดานคณ
ุ ภาพผูเรยี น
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
จุดเด่น
1. เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ ที่มี
ความพิการรุนแรงสามารถลดความรุนแรงลงได้ และ เด็กที่มีความพิการน้อยมีพัฒนาการใกล้เคียงเด็ก
ปกติในวัยเดียวกัน เช่น
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ซึ่งมีปัญหาเรื่องการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน
มีพัฒนาการจากเดิม คือ สามารถทากิจวัตรประจาวันได้ด้วยตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเองได้มาก
ขึ้น
เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว มีพัฒนาการจากเดิม คือ เดินไม่ได้
หลังจากได้รับการพัฒนา เด็กสามารถเกาะยืนได้ สามารถเดินได้ สามารถขึ้น-ลงรถเข็นได้ การใช้กาย
อุปกรณ์ได้
บุคคลออทิสติก ซึ่งมีพฤติกรรมก้าวร้าว อารมณ์รุนแรง อยู่ร่วมสังคมกับผู้อื่น เล่นกับเพื่อน
คนอื่นไม่ ได้ มีปัญหาเรื่องการสื่อ สาร มี พฤติกรรมซ้าๆ มี พัฒ นาการจากเดิม คือ รู้จักการรอคอย
สามารถสื่อสารได้ดีขึ้น ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลงได้
2. เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้า
สู่กระบวนการเปลีย่ นผ่านก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน สามารถลดปัญหาการเรียนในโรงเรียน เพราะเป็น
การเตรียมความพร้อมก่อนการส่งต่อและมีการติดตามหลังการส่งต่อจึงทาให้เด็กของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ สามารถอยู่ในระบบโรงเรียนได้ และเป็นการลดภาระของผู้ปกครอง
และเพิ่มโอกาสให้เด็กได้เข้าเรียนมากขึ้น

3. เด็กมีผลสัมฤทธิ์การพัฒนาที่ดีตามเปูาหมาย โดยครูมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการหลายทักษะเข้าด้วยกันเพื่อให้เด็กได้รบั การพัฒนาในทุกด้านไปพร้อมๆกัน
จุดที่ควรพัฒนา
- การมารับบริการที่ไม่สม่าเสมอ ทาให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง
- การคมนาคมที่ไม่สะดวก
- เด็กส่วนใหญ่อยู่กับคนแก่ ปูุย่า ตายาย เนื่องจากพ่อแม่อย่าร้าง /ไปทางานต่างจังหวัด
- พี่เลี้ยงมีจานวนไม่ครบตามอาเภอทั้งหมด 22 อาเภอ
ข้อเสนอแนะ
1. ขาดการปรับแผนในกรณีทเี่ ด็กผ่านจุดประสงค์ ไม่ได้ปรับแผนในเนือ้ หาทีส่ ูงขึ้น ควร
ปรับแผนอย่างน้อย ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมมีน้อย ควรเพิม่ จุดประสงค์
3. ขั้นตอนการสอนควรเน้นทีจ่ ุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นหลัก
4. ยังขาดเทคนิคในการนาเสนอการตอบคาถาม
๑๓.๒ มาตรฐานที่ 2 ดานกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
จุดเด่น
1. มีคู่มือการผลิตและการใช้สื่อภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
2. มีกระบวนผลิต การใช้ และการนิเทศติดตามการใช้สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. มีการปรับปรุง พัฒนาสื่อภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
4. มีการอบรมการผลิตสื่อให้กับผู้ปกครอง มีหลักฐานชัดเจน
5. มีโครงการที่ได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
จุดที่ควรพัฒนา
1. วีดีทัศน์ที่นาเสนอการดาเนินงาน ไม่มีสอดคล้องกับจุดด้อยที่นาเสนอ เช่น มีการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น แต่ในวีดีทัศน์บอกว่าไม่มีการใช้
2. ภาพที่นาเสนอในวีดีทัศน์ซ้ากันหลายภาพ
3. ควรนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเสนอใน วีดีทัศน์
ข้อเสนอะแนะ
1. วีดีทัศน์ที่นาเสนอการดาเนินงาน ไม่มีสอดคล้องกับจุดด้อยที่นาเสนอ เช่น มีการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น แต่ใน วีดีทัศน์บอกว่าไม่มีการใช้
2. ภาพที่นาเสนอในวีดีทัศน์ซ้ากันหลายภาพ
3. ควรนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเสนอในวีดีทัศน์

๑๓.๓ มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
จุดเด่น
1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้เรียนสอดคล้องกับความ
ต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลอย่างเป็นระบบ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยได้ปฏิบัตจิ ริง
ตามศักยภาพของผูเ้ รียน ด้วยเทคนิควิธีการทีห่ ลากหลาย เช่น กระบวนการเปลี่ยนผ่าน, วอลดอร์ฟ,
การกระตุ้นพัฒนาการประสาทสัมผัส, ดนตรีบาบัด, ธาราบาบัด, แทมโพลีน
2. การเปลี่ยนผ่าน เป็นกระบวนการเลื่อน ระดับการดาเนินชีวิตเด็กที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษจากศูนย์การศึกษาพิเศษสูร่ ะบบโรงเรียน สามารถทากิจวัตรประจาวันได้ด้วยตนเอง มีทักษะทาง
ภาษาและการสือ่ สาร ทักษะทางสังคมที่ดีขึ้น มีความพร้อมที่จะเข้ารับบริการในระบบโรงเรียน และ
อยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข หลังจากการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเปลี่ยน
ผ่าน พบว่าเด็กของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ สามารถเข้าเรียนในระบบโรงเรียน
และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากทางโรงเรียนใหม่ เช่น โรงเรียนศรีสงั วาลย์ขอนแก่น โรงเรียน
โสตศึกษาขอนแก่น โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น
โรงเรียนบ้านหนองครก หลังจากส่งต่อเด็กไปแล้วจะมีการนิเทศติดตามเป็นระยะๆ เพื่อทราบถึงความ
เป็นอยูเ่ ด็กในโรงเรียนใหม่ หากเด็กเข้าสูโ่ รงเรียนแล้วมีปัญหา โรงเรียนมีการส่งเด็กกลับมา เช่น
โรงเรียนบ้านหนองคู ครูและผูป้ กครองจะร่วมกันวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหา และแก้ไขปัญหานั้น
เพื่อส่งเด็กกลับเข้าสู่โรงเรียนอีกครั้ง
3. มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการทักษะด้านต่างๆการจัดทาแผน
บูรณาการ เพือ่ ให้การให้บริการเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษมีรปู แบบกระบวนการที่หลากหลาย
เพื่อเพื่อแบ่งเบาภาระในการเขียนแผนการสอนเฉพาะบุคคลของครู และเพื่อให้ผู้เรียนรับการประเมิน
หลายทักษะในแต่ละกิจกรรม เนื่องจากแผนบูรณาการ เป็นการนาเนื้อหาหรือความรู้ในทักษะต่างๆ ที่
สัมพันธ์กัน นามาเข้าด้วยกันหรือผสมผสานได้อย่างกลมกลืนเพื่อนามาจัดเป็นการเรียนการสอน
ภายใต้หัวข้อหรือกิจกรรมเดียวกัน เพื่อเชื่อมโยงกันและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยมีการเน้น
องค์รวมของเนื้อหาในทักษะต่างๆทีผ่ ู้เรียนยังไม่สามารถปฏิบัติได้ นามาจัดกิจกรรม โดยมีขั้นตอน
ตั้งแต่การวิเคราะห์ผู้เรียนแต่ละทักษะนามาเขียนแผนบูรณาการ และมีวิธีการวัดประเมินผลผู้เรียนที่
หลากหลาย
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
1. เรื่องกระบวนการ Transition ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ ควรจัด
Transition ในห้องเรียน ไม่จาเป็นต้องมีห้องเรียน Transition แยกออกมา
2. จากจุดด้อยที่นาเสนอเรื่องการจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นยังไม่สามารถนามาจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้กับผูเ้ รียนได้ นั้น ท่าน

กรรมการเสนอแนะว่าไม่ได้เป็นจุดด้อย เนื่องจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ มีการ
นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ เช่นราวฝึกเดินจากไม้ไผ่ ที่นงั่ เปเปอร์มาเช่ คอกฝึกเดิน เป็นต้น และการนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้นั้น ไม่จาเป็นต้องนามาใช้กับเด็กทุกคนก็ได้
๑๓.๔ มาตรฐาน 4 ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
จุดเด่น
สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด
มีการวางแผนงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๕ ปี มีแผนปฏิบัติการประจาปีรองรับและมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
มีการดาเนินงานตามแผน การนิเทศ กากับติดตามงานและนาผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีต่อไป
จุดที่ควรพัฒนา
ขาดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ระดับบุคคล ระดับกลุม่ งาน ที่ต่อเนื่อง การ
ประเมินโครงการจึงไม่มีความต่อเนือ่ งและขาดการมีส่วนร่วมจากทุกฝุาย เช่น ชุมชน กรรมการ
สถานศึกษา และองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่นในการประเมิน
- การติดตามงานตามปฏิทินทีก่ าหนด
- การประเมินโครงการต่างๆ ต้องให้ทกุ ฝุายมีส่วนร่วมในการประเมิน
- การทาโครงการ ต้องนาผลการประเมินโครงการในปีทผี่ ่านมา มาเขียนเป็นหลักการและเหตุผล
เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาในปีต่อไป
ข้อเสนอแนะ
- เรา SWOT หน่วยงานไม่เพียงพอ สร้างทีมช่วยกันพูดจุดเด่น จุดด้อย ให้จัดกลุ่มกันได้จะ
ช่วยแก้ปัญาหา ต้องการเติมเต็มในการเดินหน้า
- การติดตามการรายงานโครงการ ให้มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทางานให้มี
ความรับผิดชอบ การติดตามตรวจสอบระดับกลุม่ งาน ระดับผู้ปฏิบัติ
๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพปัญหา
ด้านบุคลากร
๑. จานวนบุคลากรที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาด้านการศึกษาพิเศษมีจานวนมาก ส่วนใหญ่
ขาดความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษ
๒. บุค ลากรหลายคนยัง ขาดความกระตือรื อร้ นในการแสวงหาความรู้ ท างการจั ด
การศึกษาพิเศษ ขาดการพัฒนาอย่างเนื่อง
๓. มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อยๆ โดยเฉพาะตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
๑. การประกันคุณภาพการศึกษา หลายภาคส่วนยังไม่มีการร่วมมือเท่าที่ควร

๒. กระบวนการทางานแบบ PDCA ยังไม่มีความชัดเจน และขาดการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินมาใช้วางแผนในการทางาน
๓. บุคลากรยังขาดความเข้าใจในการทางานรูปแบบ PDCA
ด้านผู้เรียน
๑. คนพิการที่ยังไม่ได้รับการศึกษามีมากอยู่กระจายในพื้นที่ต่างๆในจังหวัด
ศรีสะ
เกษ โดยเฉพาะในถิ่นทุ ร กั นดาร การคมนาคมไม่ ส ะดวก การระดมทรัพยากรเพื่อสนับ สนุนการ
บริหารงานยังไม่เพียงพอ
จุดเด่น
ด้านผู้บริหาร
1. จัดระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
2. จัดระบบบริหารและสารสนเทศอย่างเป็นระบบทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
3. การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้
1. พัฒนาการจัดอาคารเรียน/ห้องเรียนต่างๆ ให้ครบทุกประเภทความพิการ จัดห้องสื่อ
อุปกรณ์ในการให้บริการทีเ่ ป็นระบบและทันสมัย จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานศึกษาให้
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย เอื้อต่อความพิการโดยการมีส่วนร่วมของทุก
ฝุาย
3. พัฒนาครูให้มีความรู้มาต่อยอดในการพัฒนาตนเองต่อไป
4. พัฒนาผูป้ กครอง และอาสามสมัครในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนพิการใน
ท้องถิ่น
จุดที่ควรพัฒนา
ด้านครู
1. ให้มีการขยายผลและถ่ายถอดความรู้ที่ได้อบรมมาให้บุคคลอื่นทราบด้วย
2. เก็บรวบรวมข้อมูล ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน
3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
4. ส่งเสริมให้มีการเรียนอย่างต่อเนื่องโดยขอให้ผปู้ กครองมีความรู้มีส่วนร่วมในการสอน
ผู้เรียน
5. จัดให้มีการอบรมในการใช้แผนการให้บริการช่วยเหลือให้กับผูป้ กครอง
6. จัดให้มีการทาสื่อทีม่ ีราคาถูกและมีประสิทธิภาพใช้งานได้จริง
7. ควรให้มีการสรุปผลรายงานผลประจาทุกปีเมื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบการเชื่อมต่อ
8. จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการผู้เรียน
9. ควรให้มีการร่วมมือกับทีมสหวิทยากรด้านวิชาชีพเมื่อเพิม่ อาชีพและพัฒนาผูเ้ รียน
ด้านการจัดการศึกษา
1. จัดทาคู่มือนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตรและแนวทางการช่วยเหลือระยะแรกเริม่

2. จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
3. เพิ่มกิจกรรมที่หลากหลายและสอดคล้องต่อการพัฒนาผู้เรียน
4. จัดทาคู่มือสื่อ – สิ่งอานวยความสะดวก บริการอื่นใดทางการศึกษา ตามกฎกระทรวงและ
ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ขยายพื้นที่การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วย
กระบวนการทางการศึกษาให้มากขึ้น
6. จัดอบรมให้องค์ความรู้เพิ่ม เรื่องการประเมิน/คัดกรองให้แก่คณะครูโรงเรียนเรียนร่วม
7. มีแผนการนิเทศ ติดตามการใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและคูปองการศึกษา
8. ส่งเสริมงานการจัดการเรียนร่วมให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่

ตอนที่ ๒
แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
๑. การบริหารจัดการศึกษา
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานภายในศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ ประจ าจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
สอดคล้องกับภารกิจหลักและรองรับการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษามีความเป็น
เอกภาพ มีความยืดหยุ่นและพร้อมต่อการปรับเปลี่ยน มีกลไกในการประสานงานอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจความคุ้มค่า ลดขั้นตอนการบริหารเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการ โดยคานึงถึงความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลต่อสัมฤทธิ์ผลของ
คุณภาพการศึกษาสาหรับคนพิการเป็นไปตามกฎกระทรวงศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะ
เกษ จึงกาหนดโครงสร้างการบริหารเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ
2. กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
3. กลุ่มบริหารงานทั่วไป
4. กลุม่ บริหารงานบุคคล

โครงสร้างการบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษ
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ
(นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล)

คณะอนุกรรมการ/การจัดการ
ศึกษาสาหรับคนพิการจังหวัด
มูลนิธิ / สมาคม

รองผู้อานวยการ

กลุ่มบริหารแผนงานและ
งบประมาณ

กลุม่ บริหารงานวิชาการ
(นางหนึ่งฤทัย ดีใจ)

(นางสาวอารีย์ หงษ์คา)

- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
- งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
(EI) และเตรียมความพร้อม
- งานบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
- งานส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การเรียนร่วมการจัดการศึกษา
ในห้องเรียนคู่ขนาน
- งานส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัว
และชุมชน
- งานทะเบียนนักเรียน
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานบริการสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ
บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา (ระบบคูปองการศึกษา)
- งานพัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคน
พิการ บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- งานให้คาปรึกษา แนะแนว และส่งต่อ
- งานจัดการศึกษาสาหรับเด็กเจ็บปุวย
เรื้อรังในโรงพยาบาล

-

งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
งานแผนงาน และจัดตั้งงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุและสินทรัพย์
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล

-

-

-

คณะกรรมการ
สถานศึกษา
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ ฯ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
(นายกัมปนาท ปิยวงศ์)

กลุ่มบริหารงานบุคคล
(นางสาวจันจิรา สีลับสี)

งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
งานอาคารสถานที่
งานรักษาความปลอดภัย
งานยานพาหนะ
งานสัมพันธ์ชุมชน เครือข่าย
และวิเทศสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
งานอนามัยและโภชนาการ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานโสตทัศนูปกรณ์
งานกิจกรรมนักเรียน
งานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
งานระดมทุนและทรัพยากร
งานธุรการและสารบรรณ
งานควบคุมภายใน
งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล

- งานแผนปฏิบัติการและ
สารสนเทศ
- งานสรรหา บรรจุ และ
แต่งตัง้
- งานทะเบียนประวัติบุคลากร
- งานพัฒนาครูและบุคลากร
- งานสวัสดิการครูและ
บุคลากร
- งานวินัยและรักษาวินยั
- งานพิจารณาความดี
ความชอบ
- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- งานมาตรฐานวิชาชีพและ
วิทยฐานะ

- งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการบริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ
ระยะเวลาการใช้หลักสู ตร

๒. วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ปรัชญา
โยคา เว ชายเต ภูริ
ปัญญาย่อมเกิดขึ้นจากการฝึกฝน
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผู้พกิ าร ประสานเครือข่าย หลากหลายแหล่งเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนผ่าน ตามมาตรฐาน
การศึกษา
อัตลักษณ์
ยิ้มได้ ไหว้เป็น เล่นเหมาะ ส่งต่อคุณภาพ
เอกลักษณ์
บริการดี มีเครือข่ายเข้มแข็ง ใจกลางแหล่งเรียนรู้
พันธ์กิจ
1.การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ ภายในศูนย์
และภายนอกศูนย์ฯอย่างต่อเนื่องทั่วถึงยั่งยืน
2.จัดให้มกี ารพัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
3.จัดให้มรี ะบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ่ งอานวยความ
สะดวก สื่อ บริการและ ความช่วยเหลือ อื่นใดทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
4.จัดให้มรี ะบบบริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อคนพิการ
5.บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยครอบครัวและชุมชน ด้วยกระบวนการทางการศึกษา
6.จัดเป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสาหรับคนพิการ
7.จัดให้มรี ะบบสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการเรียนรวม
8.ประสานงานเครือข่ายและภาคีเครือข่าย ในการจัดการศึกษา
9.จัดให้มรี ะบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10.จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผเู้ รียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทีเ่ หมาะสม
หลากหลาย
เป้าประสงค์
“ผู้พิการมีทักษะในการดารงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข”
๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การมีส่วนร่วมของบุคลากรโดยบุคลากรทุกฝุายและบุคลากรภายนอก ได้แก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน โดยยึดหลักการบริหารเชิงระบบ PDCA ตั้งแต่การวางแผน การ
ดาเนินงาน การติดตามตรวจสอบและประเมินผล การปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ เข้าถึงสื่อ
เทคโนโลยีและได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาการบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ

5. การดาเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั่วถึง
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรม
ของโครงการ/กิจกรรม
๑.โครงการพัฒนาคุณภาพคน
พิการทีร่ ับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ
ปีงบประมาณ 2560

2.โครงการศูนย์การเรียน
สาหรับเด็กเจ็บปุวยเรือ้ รัง

๑.เพื่อให้เด็กพิการได้รบั การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา อย่างเต็มตามศักยภาพ
๒.เพื่อให้ผเู้ รียนได้รบั การพัฒนาตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
๓.เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถนาความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน

เป้าหมายเชิงปริมาณ
เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ที่มารับบริการแบบหมุนเวียนไป-กลับ จานวน 91 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๘๐ ของเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดศรีสะเกษ ที่มารับบริการแบบหมุนเวียนไป-กลับ ได้รบั
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างเต็มตามศักยภาพ ตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ผู้เรียนสามารถนาความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพ
ด้านร่างกาย จิตใจ มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองได้ อยู่และ
ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
1.เพื่อให้เด็กปุวยเรือ้ รังได้รับโอกาสทาง เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพ
การศึกษาอย่างทั่วถึงด้วยรูปแบบและ
ศูนย์การเรียนเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล จานวน 1 ผู้เรียน
วิธีการที่เหมาะสมกับสภาพความเจ็บปุวย โรงพยาบาล คือ ศูนย์การเรียนเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังใน
2.เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ครู/ช่วยลดภาระครูในการจัดการเรียนรู้
เป้าหมายเชิงคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั่วถึง
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรม
ของโครงการ/กิจกรรม
ให้แก่เด็กเจ็บปุวย

3.การเปลี่ยนผ่านเด็กที่มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษ
จากการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มสู่ระบบโรงเรียน

1.เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การเตรี ย มความ
พร้ อ มอย่ า งเหมาะสมก่ อ นเข้ า สู่ ร ะบบ
โรงเรียน
2.เพื่อให้ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่า งต่อ เนื่อ งตามความต้ องการจ าเป็ น
พิเศษของแต่ละบุคคล

4.พัฒนาสมรรถภาพเด็ก
๑.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
พิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ราชการและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ(ช่วง ค้นหาเด็กพิการในพื้นทีร่ ับผิดชอบ

๑.ร้อยละ ๘๐ ของศูนย์การเรียนเด็กเจ็บปุวยเรือ้ รังใน
โรงพยาบาล มีบุคลากรสามารถจัดการศึกษาสาหรับเด็ก
เจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาลได้มีประสิทธิภาพ
๒.ร้อยละ ๘๐ ของเด็กเจ็บปุวยเรื้อรัง ในโรงพยาบาลได้รับ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องลดจานวนเด็กเรียนซ้าชั้น หรือไม่ต้อง
ลาออกจากโรงเรียนกลางคัน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ เข้าเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อ
เปลี่ ย นผ่ า นสามารถเข้ า เรี ย นในโรงเรี ย นปลายทางได้
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อมอย่าง
เหมาะสมก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน
2. ร้อยละ 80 ผู้ เ รีย นได้ รับ บริก ารทางการศึก ษาอย่า ง
ต่อเนื่องตามความต้องการจาเป็น พิเศษของแต่ละบุคคล
เป้าหมายเชิงปริมาณ
จานวนผู้เรียนทีส่ มัครรับบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ (ช่วง 6 เดือนแรกและ 6 เดือน

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั่วถึง
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรม
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

6 เดื อ นแรกและ 6 เดื อ น ๒.เพื่อจัดทาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล หลัง)
หลัง)
(IEP)
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๓.เพื่อนิเทศติดตามพัฒนาการของเด็กตาม ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษาได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ไปราชการและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการค้นหาเด็กพิการใน
พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ท าแผนการศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล ( IEP)
พร้อมทั้ ง นิเ ทศติดตามพัฒ นาการของเด็ก ตามแผนการจั ด
การศึกษาเฉพาะบุคคล
5.โครงการในพระราชดาริ
๑.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนดาเนินการพัฒนา เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพ
(ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม) ศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนเก่ง
เด็กออทิสติกรุนแรงและยากจน และเด็กพิการรุนแรงใน ผู้เรียน
คนดี มีคุณธรรม
จังหวัดศรีสะเกษ จานวน ๒๓๕ คน
๒.เพื่อส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห์ผู้ที่มี เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ความบกพร่องและมีความต้องการจาเป็น ๑. ร้อยละ 8๐ ของเด็กออทิสติก และเด็กพิการรุนแรงใน
พิเศษ
จังหวัดศรีสะเกษ มีทักษะการดารงชีวิต สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้และอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข
๒. ร้อยละ 80 ของเด็กพิการ ๐-๑๙ ปี
ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั่วถึง
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรม
ของโครงการ/กิจกรรม
6. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั่นพื้นฐาน 2- 59
และ 1-60

๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน ค่า
หนั ง สื อ เรี ย น อุ ป กรณ์ ก ารเ รี ย น ค่ า
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
๒.เพื่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป กครอง
ในการสนับสนุนในเรื่อง ค่าหนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานของภาคีเครือข่าย

7. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ
1. กิจกรรมปรับบ้านเป็น
ห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู

1.เพื่อให้ครูในศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดศรีสะเกา ผูป้ กครอง กลุม่
อาสาสมัครสาธารณสุข มีความรู้ ความ
เข้าใจในการดูแลพัฒนาช่วยเหลือเด็ก
พิการได้เต็มเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด ผู้เรียน
ศรีสะเกษ จานวน 717 คน (2/2559 และ 1/2561)
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 8๐ ของผู้เรียนที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ มีโอกาสได้รบั การศึกษาโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย สาหรับรายการแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ที่
ภาครัฐให้การสนับสนุน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้ สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างปกติสุข ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของภาคีเครือข่าย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพ
ครอบครัวเด็กพิการรุนแรง จานวน 160 ครอบครัว
ผู้เรียน
เด็กพิการรุนแรงทีบ่ ้าน
จานวน 160 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๑๐๐ ของครอบครัวและชุมชนเกิดความร่วมมือมี

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั่วถึง
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรม
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
2. เพื่อให้เด็กพิการก่อนวัยเรียนได้รับการ ความรู้และร่วมมือกันจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการได้อย่างมี มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพ
พัฒนาตามศักยภาพ และสามารถ
ประสิทธิภาพ และตรงตามศักยภาพของเด็ก
ผู้เรียน
ช่วยเหลือตนเองได้
3.เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับเครือข่าย
ระหว่างกลุ่ม พ่อแม่ผู้ป กครอง ครอบครัว
และชุม ชนในการให้ความช่วยเหลือร่วม
พั ฒ นา และแลกเปลี่ยนความรู้ร ะหว่า ง
เครือข่าย ละชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ
2. กิจกรรมพัฒนาศูนย์การ
เรียนเฉพาะความพิการ ๑
อาเภอ ๑ ศูนย์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างโอกาสในการจัดการศึกษา
และให้บริการกับเด็กพิการในรูปแบบที่
หลากหลาย โดยศูนย์การเรียนเฉพาะ
ความพิการ และศูนย์การศึกษาพิเศษ
สาขาประจาทุกอาเภอ ได้อย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่
2. เพื่อให้การดาเนินงานศูนย์การเรียน
เฉพาะความพิการ และศูนย์การศึกษา
พิเศษสาขาประจาทุกอาเภอ ให้รับการ
สนับสนุน
3. เพื่อให้ผู้บริการ และบุคลากรของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ นิเทศ กากับ ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานในศูนย์การ
เรียนเฉพาะความพิการ และศูนย์
การศึกษาพิเศษ สาขาอาเภอ

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- มีศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ จานวน 19 ศูนย์ มี
การพัฒนาที่ดี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 100 ของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการได้รับ
งบประมาณเพื่อไปพัฒนาศูนย์ฯ

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
วัตถุประสงค์
มาตรฐานการศึกษาของ
โครงการ/กิจกรรม
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
2.โครงการประชุม
๑ เพื่อสร้างความเข้าในการดาเนินงานของ เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
อนุกรรมการส่งเสริมการจัด อนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
จัดประชุมอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคน กระบวนการบริหารและการ
การศึกษาสาหรับคนพิการ
สาหรับคนพิการระดับจังหวัด
พิการระดับจังหวัด จานวน ๒ ครั้ง/ปี
จัดการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ระดับจังหวัด
๒ เพื่อให้อนุกรรมการส่งเสริมการจัด
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
การศึกษาสาหรับคนพิการระดับจังหวัด
ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมการประชุม มีความเข้าใจบทบาท
พัฒนาคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และหน้าทีอ่ นุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคน
ต่อเนื่องและยั่งยืน
พิการระดับจังหวัด
๓ เพื่อชี้แจ้งข้อราชการทีส่ าคัญ ในแต่ละ
ปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นข้อมูล
สารสนเทศแก่หน่วยงานทีเ่ กี่ยวและผู้ที่
สนใจ
3.การพัฒนาระบบบริหารงาน 1.เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
วิชาการ
ให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมี
จานวนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของฝุายบริหารงาน กระบวนการบริหารและการ
ประสิทธิภาพ
วิชาการ สามารถดาเนินการได้ตามแผนงานกลุ่มบริหารงาน จัดการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
2.เพื่อนาผลการดาเนินงานตามโครงการ วิช าการทั้ ง 14 งานตามโครงสร้ า งของกลุ่ ม บริ ห ารงาน
ไปใช้พัฒนาในปีถัดไป
วิชาการ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ร้อยละ 80 การดาเนินงานตามโครงการการพัฒนาระบบ
บริหารงานวิชาการ บรรลุตามวัตถุประสงค์
4.พัฒนางานบุคลากรอย่าง ๑ เพื่อให้ครูเข้าใจปรัชญาการจัดการศึกษาสาหรั
เป้าบหมายเชิงปริมาณ
เป็นระบบ
คนพิการและสามารถประยุกต์ใช้ได้
ข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
๒ เพื่อให้ครูมีความเมตตา และอดทน จังหวัดศรีสะเกษ จานวน 93 คน
ต่อการเอาใจใส่ดูแลผูเ้ รียน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๓ เพื่อให้ครูรู้จักผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล
ร้อยละ ๙๐ ของข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
และรับรู้ความเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดกับ
พิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๔ เพื่อให้ครูมกี ารศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูท้ ี่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการสอน
๕ เพื่อให้ครูมีทักษะในการทางาน
ร่วมกับผู้ปกครองและทีมสหวิทยาการ
5.พัฒนางานบริหารงานทั่วไป ๑ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารกลุ่มบริหาร เป้าหมายเชิงปริมาณ
งานทั่วไปสามารถดาเนินงานได้อย่างมี
งาน/โครงการ/กิจกรรม ของกลุ่มบริหารงานทั่วไป สามารถ
ประสิทธิภาพ
ดาเนินการได้ตามแผนงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
โครงการ/กิจกรรม

6.พัฒนางานบริหารงาน
แผนงานและงบประมาณ

วัตถุประสงค์
๒ เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย น ผู้ ป กครอง บุ ค ลากร
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้ รั บ ค วา ม ส ะ ด ว ก
ปลอดภัยในการพัฒนาระบบบริห ารของ
กลุ่มงานบริหารทั่วไปของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
1 เพื่ อ ส่ง เสริม การพัฒ นาความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
วิธีปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี และการ
พั ส ดุ ให้ ส ามารถด าเนิ น งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวดเร็ ว โปร่ ง ใส และ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
2 เปิ ด โอกาสให้ ไ ด้ แ ลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานและเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค
ตลอดจนแนวทางแก้ ไขในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อราชการ

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๙๐ ของงาน/โครงการ/กิจกรรม ของกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป สามารถดาเนินการได้ตามแผนงานกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป ได้
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
ผู้บริห าร ครู ผู้ป ฏิบัติง านด้านการเงิน การบัญชี และการ กระบวนการบริหารและการ
พัสดุ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ จานวน 7 จัดการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 90 ผู้บริหาร ครู ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การ
บัญชี และการพัสดุ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะ
เกษ มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกั บ
งานการเงิน การบัญ ชี และการพัส ดุ สามารถนาความรู้ ที่
ได้รับ ไปปฏิบัติที่ หน่วยงานได้อย่างถูก ต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ
2. ร้อยละ 90 ผู้บริหาร ครู ผูป้ ฏิบัติงานด้านการเงิน

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
โครงการ/กิจกรรม

7.พัฒนาปรับปรุงอาคาร
สถานที่

8.โครงการซ่อมบารุงรถยนต์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

การบัญชี และการพัสดุ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรี
สะเกษ ได้รับการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการเป็นสาคัญ
๑.เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทีเ่ อื้อต่อการ เป้าหมายเชิงปริมาณ
เรียนรู้
อาคารสถนาที่โดยรอบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
๒.เพื่อให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
ศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษมีแหล่งเรียนรู้ที่
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
หลากหลายเอื้อต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ร้อยละ 80 ของบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
๓.เพื่อให้ผรู้ ับบริการหรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง ศรีสะเกษ ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้
มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมภายใน อาคาร สถานที่
๑ เพื่อให้ยานพาหนะมีสภาพที่ปลอดภัยใน เป้าหมายเชิงปริมาณ
การใช้งาน
รถยนต์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
๒ เพื่อพัฒนาระบบการใช้ยานพาหนะให้ ได้รับการซ่อมแซม จานวน 4 คัน
สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 100 ของรถยนต์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการบารุง ซ่อมแซม มีสภาพพร้อมใช้
งาน

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
โครงการ/กิจกรรม
9.การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของศูนย์การศึกษา
พิเศษ
- กิจกรรมพัฒนาหน่วยบริการ

10. การบริหารจัดการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กพิการแรกเกิด
หรือแรกพบความพิการ อายุรกเกิด – 15
ปี ด้วยการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม
2. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้เด็ก
พิการได้รบั สิทธิและโอกาสทีเ่ ท่าเทียมกัน
ในการได้รับบริการ
1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับครูและ
บุคลากร ได้มีความรู้วคามเข้าใจในการลด
ความเสี่ยงในสถานศึกษา
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรสามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงจากภัย
พิบัติในสถานศึกษาได้

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เปิดหน่วยบริการจานวน 17 หน่วย ใน 22 อาเภอ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 100 ของหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ จานวน 17 หน่วย มีการพัฒนาให้
พร้อมต่อการใช้งานและมีสื่อ อุปกรณ์ครบถ้วน

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา

เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
คณะครูและบุคลากร จานวน 89 คน
กระบวนการบริหารและการ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
จัดการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ร้อยละ 80 ของคณะครูและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาเรียนร่วม/
เรียนรวม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
วัตถุประสงค์
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
1 เพื่อให้เด็กพิการเรียนร่วมและเรียน เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
รวมได้รับสิทธิและโอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันใน
โรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม สังกัด
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น
การได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1, ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็น
2 , 3 , 4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
รายบุคคล ได้รับบริการ สื่อ สิ่งอานวย 28 ที่จัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ความสะดวกเพื่อเข้าถึงการศึกษา พัฒนา ทางการเรียนรู้
ศักยภาพ ทักษะการดารงชีวิตและ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
พื้นฐานอาชีพเพื่อพึง่ ตนเองได้
ร้อยละ 80 ของโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม/เรียน
2 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการ รวม สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะ
ศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะ เกษ เขต 1, 2 , 3 , 4 และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการเรียน มัธยมศึกษาเขต 28 ที่จัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนที่
ร่วมในแต่ละประเภทความพิการได้อย่าง มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้รบั การนิเทศ ติดตาม และ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการเรียนร่วมในแต่
ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
วัตถุประสงค์
มาตรฐานการศึกษาของ
โครงการ/กิจกรรม
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
2.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๑.เพื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการคัด เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
การให้บริการตาม
กรองประเภทความพิการ มีการประเมิน
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการคัดกรองประเภทความพิการ จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น
กระบวนการ ช่วยเหลือเด็ก ความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนร้อยละ มีการประเมินความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียน
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
พิการในระยะแรกเริม่ ของ
100
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา ๒ .เพื่อให้สถานศึกษาได้มีการพัฒนา
ร้อยละ ๑๐๐ ของผูเ้ รียนที่มาขอรับบริการที่ศูนย์การศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ พุทธศักราช หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการพิเศษของ พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับบริการตามกระบวนการ
๒๕60
แต่ละบุคคล ร้อยละ 10๐
ช่วยเหลือเด็กพิการในระยะแรกเริม่ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
๓.เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรการ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ พุทธศักราช ๒๕60 ได้
ให้บริการตามกระบวนการช่วยเหลือเด็ก
พิการในระยะแรกเริม่ ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
พุทธศักราช ๒๕๕๘
๔.เพื่อให้ผเู้ รียนมีแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลร้อยละ 100
๕.เพื่อให้ผเู้ รียนมีแผนการสอนเฉพาะ
บุคคลร้อยละ 100
๖.เพื่อให้มีการรายงานความก้าวหน้าและ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการ/กิจกรรม

3. โครงการวันสาคัญ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

ปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลหรือแผนการสอนเฉพาะบุคคล
ร้อยละ 100
๗.เพื่อให้มีการนิเทศติดตามและ
ประเมินผล ร้อยละ 100
๑.เพื่อให้นักเรียนเห็นความสาคัญ และมีส่วนร่เป้วามหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
ในกิจกรรมของวันสาคัญต่างๆ
คณะบุคลากรครู ผูป้ กครอง เด็กพิการ ศูนย์การศึกษา
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น
๒.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียพินเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ รู้ จั ก และอนุ รั ก ษ์ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ ร้อยละ ๙๐ ของ
๔.เพื่อให้นักเรียนสามารถนาหลักธรรมไป ๑.ผู้เรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ และมีส่วนร่วมใน
ใช้ในชีวิตประจาวันมีคุณธรรมจริยธรรม การอนุรกั ษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย
และค่านิยมที่พงึ ประสงค์
๒.ผู้เรียนทีม่ ีคุณลักษณะและค่านิยมที่พงึ ประสงค์
๓.ผู้เรียนทีม่ ีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ดารงไว้ซึ่งประเพณีที่ดงี าม รักความเป็นไทย

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการ/กิจกรรม
4. เข้าค่ายส่งเสริม
สมรรถภาพและการดาเนิน
ชีวิตอิสระสาหรับบุคคลออทิ
สติก

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อพัฒนาทักษะการดาเนินชีวิตของ
เด็กออทิสติกให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
๒. เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับ พ่อ แม่
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กพิการ ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการดาเนิน
ชีวิตสาหรับเด็กออทิสติก
๓. เพื่อส่งเสริม พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนโดยใช้แหล่งเรียนรูท้ ี่มีอยู่ภานใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยองค์กรชุมชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
5. โครงการวันคนพิการสากล 1.เพื่อให้ผเู้ รียนพิการของศูนย์การศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วม
โครงการวันคนพิการสากล ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
จานวน ๕๐ คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ร้อยละ ๘๐ของผู้เรียนได้รับการ พัฒนาทักษะการดาเนิน
ชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ร้อยละ ๘๐ของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กพิการ มี
ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการดาเนินชีวิตสาหรับ
เด็กออทิสติก

เป้าหมายเชิงปริมาณ
เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
จานวน 100 คน ผู้ปกครองเด็กพิการ จานวน 100
คน คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
สามารถพึง่ พาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
2. เพื่อให้เด็กพิการได้แสดงออกซึง่
ความสามารถตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล
เพื่อให้ครู ผู้ปกครองและสหวิชาชีพ มี
ความรู้ด้านภาษามือ สามารถนาภาษามือ
ไปใช้กับเด็กพิการได้

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ศรีสะเกษ จานวน 80 คน ผูส้ นใจทั่วไป จานวน 70 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของ ผู้เรียนพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากร
ผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าร่วมโครงการวันคนพิการสากล
6. การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ภาษามือ ภาษาไทยเพื่อการ
ครู ผู้ปกครองและสหวิชาชีพ จานวน 100 คน
สื่อสาร
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของครู ผูป้ กครองและสหวิชาชีพ มีความรู้ด้าน
ภาษามือ สามารถนาภาษามือไปใช้กับเด็กพิการได้
7. การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารทา เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง มีความรู้ด้านการทา เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลูกประคบและกายภาพบาบัด ลูกประคบ สามารถผลิตลูกประคบไปใช้ บุคลากร ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กพิการ จานวน 150 คน
เพื่อพัฒนาสุขภาพของผู้เรียน เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยการ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
กายภาพบาบัดเบื้องต้นได้
ร้อยละ 80 ครู ผู้ปกครอง มีความรู้ด้านการทาลูกประคบ
สามารถผลิตลูกประคบไปใช้เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ
โดยการกายภาพบาบัดเบื้องต้นได้

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการ/กิจกรรม
8. การแข่งขันทักษะวิชาการ
เด็กที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ

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

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กทีม่ความต้องการจาเป็น
พิเศษ ได้รับการพัฒนาช่วยเหลือตาม
ความต้องการจาเป็นพิเศษแต่ละบุคคล
2. เพื่อให้คณะครู ผู้ปกครอง มีกจิ กรรม
ร่วมกับเด็ก
3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในการพัฒนา
ศักยภาพของเด็ก
1. เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างพื้นฐาน
และพัฒนาความสามารถของเด็กก่อนวัย
เรียน
2.เพื่อให้เด็กกลุ่มเปูาหมายสามารถ
ช่วยเหลือตนเองและอยูร่ ่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข
3. เพื่อให้ผู้ปกครองกลุม่ เปูาหมายมี
ความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ ทักษะการดูแลสุขภาพของบุตร
หลาน

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากร ผู้ปกครองและเด็กพิการ จานวน 200 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของบุคลากร ผูป้ กครองและเด็กพิการ ได้รับการ
พัฒนาและมีความรู้ด้านการแข่งขันทักษะวิชาการ

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
คณะผู้ฝึกสอน เด็กพิการและผู้ปกครอง จานวน 66 คน
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ร้อยละ 80 ของคณะผู้ฝกึ สอน เด็กพิการและผู้ปกครอง ได้
เตรียมความพร้อม สร้างพื้นฐานและพัฒนาความสามารถของ
เด็กก่อนวัยเรียนโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม
1.การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะ
เกษ

2.โครงการประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 4 ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล

เพื่ อ พั ฒ นาระบบประกั นคุณภาพภายใน เป้าหมายเชิงปริมาณ
สถานศึ ก ษาของศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ 1. บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
จานวน ๘๙ คน
2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็น
ระบบ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดศรีสะเกษ จานวน 93 คนมีความเข้าใจด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
๑.เพื่อให้คณะครูและบุคลากรศูนย์
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการ
การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษมี คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง เด็กพิการ ศูนย์ ประกันคุณภาพภายในที่มี
ความเข้าใจข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ประสิทธิผล
ภายในองค์กร
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๒.เพื่อให้ผปู้ กครอง เด็กพิการและชุมชน
ร้อยละ 100 คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง เด็กพิการ ได้รบั
ได้รับข่าวสาร การประชาสัมพันธ์จากศูนย์ ข่าวสารจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม
3. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทา
ข้อมูลสารสนเทในแต่ละกลุ่มงานเป็น
ระบบที่ถูกต้อง

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมายปริมาณ
จัดทาข้อมูลสารสนเทศในกลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของบุคลากรในหน่วยงานและบุคคลทั่วไป
สามารถค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆได้รวดเร็วและถูกต้อง

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 4 ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล

ตอนที่ ๓
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของศูนย์การศึกษาพิเศษ
๑.๑ ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั่วถึง
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑.โครงการพัฒนาคุณภาพคน เป้าหมายเชิงปริมาณ
พิการทีร่ ับบริการที่ศูนย์
เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะ
การศึกษาพิเศษ
เกษ ทีม่ ารับบริการแบบหมุนเวียนไป-กลับ จานวน
ปีงบประมาณ 2560
91 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๘๐ ของเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ที่มารับบริการแบบหมุนเวียน
ไป-กลับ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างเต็ม
ตามศักยภาพ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ มี
ทักษะในการช่วยเหลือตนเองได้ อยู่และใช้ชีวิตใน
สังคมได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะ
เกษ ที่มารับบริการแบบหมุนเวียนไป-กลับ จานวน
91 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๘๐ ของเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ที่มารับบริการแบบหมุนเวียน
ไป-กลับ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างเต็ม
ตามศักยภาพ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ มี
ทักษะในการช่วยเหลือตนเองได้ อยู่และใช้ชีวิตใน
สังคมได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑ ด้าน
คุณภาพผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั่วถึง
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
2.โครงการศูนย์การเรียน
สาหรับเด็กเจ็บปุวยเรือ้ รัง

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ศูนย์การเรียนเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล
จานวน 1 โรงพยาบาล คือ ศูนย์การเรียนเด็ก
เจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาลศรีสะเกษ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑.ร้อยละ ๘๐ ของศูนย์การเรียนเด็กเจ็บปุวยเรือ้ รังใน
โรงพยาบาล มีบุคลากรสามารถจัดการศึกษาสาหรับ
เด็กเจ็บปุวยเรือ้ รังในโรงพยาบาลได้มีประสิทธิภาพ
๒.ร้อยละ ๘๐ ของเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล
ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องลดจานวนเด็กเรียนซ้าชั้น
หรือไม่ต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคัน

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ศูนย์การเรียนเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล
จานวน 1 โรงพยาบาล คือ ศูนย์การเรียนเด็ก
เจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาลศรีสะเกษ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑.ร้อยละ ๘๐ ของศูนย์การเรียนเด็กเจ็บปุวยเรือ้ รังใน
โรงพยาบาล มีบุคลากรสามารถจัดการศึกษาสาหรับ
เด็ก
เจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาลได้มีประสิทธิภาพ
๒.ร้อยละ ๘๐ ของเด็กเจ็บ ปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล
ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องลดจานวนเด็กเรียนซ้าชั้น
หรือไม่ต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคัน

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑ ด้าน
คุณภาพผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั่วถึง
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
3.การเปลี่ยนผ่านเด็กที่มี
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ความต้องการจาเป็นพิเศษ
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่เข้าเรียนเตรียมความพร้อม
จากการให้บริการช่วยเหลือ เพื่อเปลีย่ นผ่านสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปลายทาง
ระยะแรกเริ่มสู่ระบบโรงเรียน ได้
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อม
อย่างเหมาะสมก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน
2. ร้อ ยละ 80 ผู้เ รียนได้รับ บริก ารทางการศึก ษา
อย่างต่อเนื่องตามความต้องการจาเป็น พิเศษของแต่
ละบุคคล
4.พัฒนาสมรรถภาพเด็ก
เป้าหมายเชิงปริมาณ
พิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ จานวนผู้เรียนทีส่ มัครรับบริการของศูนย์การศึกษา
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ(ช่วง พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ (ช่วง 6 เดือนแรกและ
6 เดือน หลัง)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่เข้าเรียนเตรียมความพร้อม
เพื่อเปลี่ยนผ่านสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปลายทาง
ได้ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อม
อย่างเหมาะสมก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน
2. ร้อยละ 80 ผู้เ รียนได้รับ บริการทางการศึก ษา
อย่างต่อเนื่องตามความต้องการจาเป็น พิเศษของแต่
ละบุคคล

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑ ด้าน
คุณภาพผู้เรียน

เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑ ด้าน
จานวนผู้เรียนทีส่ มัครรับบริการของศูนย์การศึกษา คุณภาพผู้เรียน
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ (ช่วง 6 เดือนแรกและ
6 เดือน หลัง)

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั่วถึง
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

6 เดื อ นแรกและ 6 เดื อ น เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
หลัง)
ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษาได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางร้อยละ ๘๐ ของสถานศึก ษาได้รับ ค่าใช้จ่ายในการ
ไปราชการและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการค้นหาเด็กพิการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ ายในการดาเนินการ
ในพื้นที่รับผิดชอบจัดทาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)ค้นหาเด็กพิการในพื้นที่รับผิดชอบจัดทาแผนการศึกษา
พร้อมทั้งนิเทศติดตามพัฒนาการของเด็กตามแผนการจัด เฉพาะบุคคล (IEP) พร้อมทั้งนิเทศติดตามพัฒนาการ
การศึกษาเฉพาะบุคคล
ของเด็กตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
5.โครงการในพระราชดาริ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑ ด้าน
(ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม)
เด็ ก ออทิ ส ติ ก รุ น แรงและยากจน และเด็ ก พิ ก าร เด็ ก ออทิ ส ติ ก รุ น แรงและยากจน และเด็ ก พิ ก าร คุณภาพผู้เรียน
รุนแรงในจังหวัดศรีสะเกษ จานวน ๒๓๕ คน
รุนแรงในจังหวัดศรีสะเกษ จานวน ๒๓๕ คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑. ร้อยละ 8๐ ของเด็กออทิสติก และเด็กพิการ
๑. ร้อยละ 8๐ ของเด็กออทิสติก และเด็กพิการ
รุนแรงในจังหวัดศรีสะเกษ มีทกั ษะการดารงชีวิต
รุนแรงในจังหวัดศรีสะเกษ มีทกั ษะการดารงชีวิต
สามารถช่วยเหลือตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง สามารถช่วยเหลือตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข
มีความสุข
๒. ร้อยละ 80 ของเด็กพิการ ๐-๑๙ ปี
๒. ร้อยละ 80 ของเด็กพิการ ๐-๑๙ ปี
ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั่วถึง
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
6. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั่นพื้นฐาน 2- 59
และ 1-60

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑ ด้าน
ผู้เรียนที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา ผู้เรียนที่มารับบริการที่ศูนย์การศึก ษาพิเศษ ประจา คุณภาพผู้เรียน
จังหวัดศรีส ะเกษ จานวน 717 คน (2/2559 และ จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 717 คน (2/2559 และ
1/2561)
1/2561)
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 8๐ ของผู้เรียนที่มารับบริการที่ศูนย์
ร้อยละ 8๐ ของผู้เรียนที่มารับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ มีโอกาส
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ มีโอกาส
ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สาหรับรายการ ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สาหรับรายการ
แบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและ แบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ที่ภาครัฐให้การ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ที่ภาครัฐให้การ
สนับสนุน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สนับสนุน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และพึ่งพาตนเองได้ สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ และพึ่งพาตนเองได้ สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างปกติสุข ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และ อย่างปกติสุข ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของภาคี
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของภาคี
เครือข่าย
เครือข่าย

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั่วถึง
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
7. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ
1. กิจกรรมปรับบ้านเป็น
ห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครอบครัวเด็กพิการรุนแรง จานวน 160
ครอบครัว
เด็กพิการรุนแรงทีบ่ ้าน
จานวน 160 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๑๐๐ ของครอบครัวและชุมชนเกิดความ
ร่วมมือมีความรู้และร่วมมือกันจัดการศึกษาให้กบั เด็ก
พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามศักยภาพ
ของเด็ก

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครอบครัวเด็กพิการรุนแรง จานวน 160
ครอบครัว
เด็กพิการรุนแรงทีบ่ ้าน
จานวน 160 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๑๐๐ ของครอบครั วและชุม ชนเกิ ด ความ
ร่วมมือมีความรู้และร่วมมือกันจัดการศึกษาให้กับเด็ก
พิการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และตรงตามศักยภาพ
ของเด็ก

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑ ด้าน
คุณภาพผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรม
ของโครงการ/กิจกรรม
1.โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ
2. กิจกรรมพัฒนาศูนย์การ
เรียนเฉพาะความพิการ ๑
อาเภอ ๑ ศูนย์
2.โครงการประชุม
อนุกรรมการส่งเสริมการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการ
ระดับจังหวัด

เป้าหมายเชิงปริมาณ
มีศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ จานวน 19 ศูนย์
มีการพัฒนาที่ดี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 100 ของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
ได้รับงบประมาณเพื่อไปพัฒนาศูนย์ฯ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
จัดประชุมอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการระดับจังหวัด จานวน ๒ ครั้ง/ปี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมการประชุม มีความเข้าใจ
บทบาทและหน้าที่อนุกรรมการส่งเสริมการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการระดับจังหวัด

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
- มีศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ จานวน 19
ศูนย์ มีการพัฒนาที่ดี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 100 ของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
ได้รับงบประมาณเพื่อไปพัฒนาศูนย์ฯ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
จัดประชุมอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการระดับจังหวัด จานวน ๒ ครั้ง/ปี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมการประชุม มีความเข้าใจ
บทบาทและหน้าที่อนุกรรมการส่งเสริมการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการระดับจังหวัด

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรม
ของโครงการ/กิจกรรม
3.การพัฒนาระบบบริหารงาน เป้าหมายเชิงปริมาณ
วิชาการ
จานวนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของฝุาย
บริหารงานวิชาการ สามารถดาเนินการได้ตาม
แผนงานกลุ่มบริหารงานวิชาการทั้ง 14 งานตาม
โครงสร้างของกลุ่มบริหารงานวิชาการ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 การดาเนินงานตามโครงการการพัฒนา
ระบบบริหารงานวิชาการ บรรลุตามวัตถุประสงค์
4.พัฒนางานบุคลากรอย่าง เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป็นระบบ
ข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ จานวน 93 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๙๐ ของข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
จ านวนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมต่ า งๆ ของฝุ า ย กระบวนการบริหารและ
บริ ห ารงานวิ ช าการ สามารถด าเนิ น การได้ ต าม การจัดการของผู้บริหาร
แผนงานกลุ่ ม บริ ห ารงานวิช าการทั้ ง 14 งานตาม สถานศึกษา
โครงสร้างของกลุ่มบริหารงานวิชาการ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 การดาเนินงานตามโครงการการพัฒนา
ระบบบริหารงานวิชาการ บรรลุตามวัตถุประสงค์
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
ข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจา กระบวนการบริหารและ
จังหวัดศรีสะเกษ จานวน 93 คน
การจัดการของผู้บริหาร
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
สถานศึกษา
ร้อยละ ๙๐ ของข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรม
ของโครงการ/กิจกรรม
5.พัฒนางานบริหารงานทั่วไป เป้าหมายเชิงปริมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม ของกลุ่มบริหารงานทั่วไป
สามารถดาเนินการได้ตามแผนงานกลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๙๐ ของงาน/โครงการ/กิจกรรม ของกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป สามารถดาเนินการได้ตามแผนงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้
6.พัฒนางานบริหารงาน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
แผนงานและงบประมาณ
ผู้บริหาร ครู ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และ
การพัสดุ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ
จานวน 7 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 90 ผู้บริหาร ครู ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชี และการพัส ดุ ศูนย์ก ารศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดศรีสะเกษ มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี และการ

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม ของกลุ่มบริหารงานทั่วไป
สามารถดาเนินการได้ตามแผนงานกลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๙๐ ของงาน/โครงการ/กิจกรรม ของกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป สามารถดาเนินการได้ตามแผนงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ครู ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และ
การพัสดุ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ
จานวน 7 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 90 ผู้บริหาร ครู ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชี และการพัสดุ ศูนย์การศึก ษาพิเศษประจ า
จังหวัดศรีสะเกษ มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี และการ

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรม
ของโครงการ/กิจกรรม

7.พัฒนาปรับปรุงอาคาร
สถานที่

พัสดุ สามารถนาความรู้ที่ได้รบั ไปปฏิบัติที่หน่วยงานได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
2. ร้อยละ 90 ผู้บริหาร ครู ผูป้ ฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชี และการพัสดุ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการเป็น
สาคัญ
๑.เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้
๒.เพื่อให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ
มีแหล่งเรียนรูท้ ี่หลากหลายเอื้อต่อการจัดกิจกรรม
ต่างๆ
๓.เพื่อให้ผรู้ ับบริการหรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อสภาพแวดล้อมภายใน

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

พัสดุ สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติที่หน่วยงานได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
2. ร้อยละ 90 ผู้บริหาร ครู ผูป้ ฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชี และการพัสดุ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการเป็น
สาคัญ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
อาคารสถานที่โดยรอบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดศรีสะเกษ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการใช้อาคาร สถานที่

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรม
ของโครงการ/กิจกรรม
8.โครงการซ่อมบารุงรถยนต์

๑ เพื่อให้ยานพาหนะมีสภาพที่ปลอดภัยใน
การใช้งาน
๒ เพื่อพัฒนาระบบการใช้ยานพาหนะให้
สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
รถยนต์ของศูนย์ ได้รับการซ่อมแซม จานวน 4 คัน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 100 ของรถยนต์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการบารุง ซ่อมแซม มี
สภาพพร้อมใช้งาน
9.การพัฒนาคุณภาพการจัด 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กพิการแรกเกิด
เป้าหมายเชิงปริมาณ
การศึกษาของศูนย์การศึกษา หรือแรกพบความพิการ อายุรกเกิด – 15 ปี ด้วยการ
เปิดหน่วยบริการจานวน 17 หน่วย ใน 22 อาเภอ
พิเศษ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- กิจกรรมพัฒนาหน่วยบริการ 2. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กพิการได้รบั
ร้อยละ 100 ของหน่วยบริการของศูนย์การศึกษา
สิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับบริการ
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ จานวน 17 หน่วย มี
การพัฒนาให้พร้อมต่อการใช้งานและมีสื่อ อุปกรณ์
ครบถ้วน

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรม
ของโครงการ/กิจกรรม
10. การบริหารจัดการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับครูและบุคลากร ได้มี
ความรู้วคามเข้าใจในการลดความเสี่ยงในสถานศึกษา
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษาได้

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
คณะครูและบุคลากร จานวน 89 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของคณะครูและบุคลากร มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ใช้ให้เกิด
ประโยชน์

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 2 ศูนย์
กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรม
ของโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาเรียนร่วม/
เรียนรวม

เป้าหมายเชิงปริมาณ
โรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 1, 2 , 3 , 4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 28 ที่จัดการเรียนการสอนสาหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม/
เรียนรวม สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1, 2 , 3 , 4 และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ที่
จัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ได้รบั การนิเทศ ติดตาม และพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการเรียน
ร่วมในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
โรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 1, 2 , 3 , 4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 28 ที่จัดการเรียนการสอนสาหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม/
เรียนรวม สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1, 2 , 3 , 4 และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ที่
จัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ได้รบั การนิเทศ ติดตาม และพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการเรียน
ร่วมในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรม
ของโครงการ/กิจกรรม
2.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การให้บริการตาม
กระบวนการ ช่วยเหลือเด็ก
พิการในระยะแรกเริม่ ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดศรีสะเกษ พุทธศักราช
๒๕60

3. โครงการวันสาคัญ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการคัดกรองประเภท
ความพิการ มีการประเมินความสามารถพื้นฐาน ของ
ผู้เรียน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๑๐๐ ของผูเ้ รียนที่มาขอรับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับบริการ
ตามกระบวนการช่วยเหลือเด็กพิการในระยะแรกเริม่
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
พุทธศักราช ๒๕60 ได้
เป้าหมายเชิงปริมาณ
คณะบุคลากรครู ผูป้ กครอง เด็กพิการ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๙๐ ของ
๑.ผู้เรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ และมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการคัดกรองประเภท
ความพิการ มีการประเมินความสามารถพื้นฐาน ของ
ผู้เรียน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๑๐๐ ของผูเ้ รียนที่มาขอรับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับบริการ
ตามกระบวนการช่วยเหลือเด็กพิการในระยะแรกเริม่
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
พุทธศักราช ๒๕60 ได้
เป้าหมายเชิงปริมาณ
คณะบุคลากรครู ผูป้ กครอง เด็กพิการ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๙๐ ของ
๑.ผู้เรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ และมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรม
ของโครงการ/กิจกรรม

4. เข้าค่ายส่งเสริม
สมรรถภาพและการดาเนิน
ชีวิตอิสระสาหรับบุคคลออทิ
สติก

๒.ผู้เรียนทีม่ ีคุณลักษณะและค่านิยมที่พงึ ประสงค์
๓.ผู้เรียนทีม่ ีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ดารงไว้ซึ่งประเพณีที่ดงี าม รักความ
เป็นไทย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะ
เกษ จานวน ๕๐ คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ร้อยละ ๘๐ของผู้เรียนได้รับการ พัฒนาทักษะการ
ดาเนินชีวิตให้สามารถพึง่ พาตนเองได้ และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
2. ร้อยละ ๘๐ของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กพิการ
มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการดาเนิน
ชีวิตสาหรับเด็กออทิสติก

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
๒.ผู้เรียนทีม่ ีคุณลักษณะและค่านิยมที่พงึ ประสงค์
๓.ผู้เรียนทีม่ ีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ดารงไว้ซึ่งประเพณีที่ดงี าม รักความ
เป็นไทย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะ
เกษ จานวน ๕๐ คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ร้อยละ ๘๐ของผู้เรียนได้รับการ พัฒนาทักษะการ
ดาเนินชีวิตให้สามารถพึง่ พาตนเองได้ และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
2. ร้อยละ ๘๐ของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กพิการ
มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการดาเนิน
ชีวิตสาหรับเด็กออทิสติก

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรม
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
5. โครงการวันคนพิการสากล เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 3
จังหวัดศรีสะเกษ
เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะ
เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะ
กระบวนการจัดการเรียน
เกษ จานวน 100 คน ผู้ปกครองเด็กพิการ จานวน เกษ จานวน 100 คน ผู้ปกครองเด็กพิการ จานวน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
100 คน คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ 100 คน คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ สาคัญ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ จานวน 80 คน ผู้สนใจ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ จานวน 80 คน ผู้สนใจ
ทั่วไป จานวน 70 คน
ทั่วไป จานวน 70 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของ ผู้เรียนพิการของศูนย์การศึกษา
ร้อยละ 80 ของ ผู้เรียนพิการของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ปกครอง คณะครู พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ปกครอง คณะครู
และบุคลากร ผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าร่วมโครงการวันคน และบุคลากร ผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าร่วมโครงการวันคน
พิการสากล
พิการสากล
6. การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 3
ภาษามือ ภาษาไทยเพื่อการ
ครู ผู้ปกครองและสหวิชาชีพ จานวน 100 คน
ครู ผู้ปกครองและสหวิชาชีพ จานวน 100 คน
กระบวนการจัดการเรียน
สื่อสาร
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ร้อยละ 80 ของครู ผูป้ กครองและสหวิชาชีพ มี
ร้อยละ 80 ของครู ผูป้ กครองและสหวิชาชีพ มี
สาคัญ
ความรู้ด้านภาษามือ สามารถนาภาษามือไปใช้กับเด็ก ความรู้ด้านภาษามือ สามารถนาภาษามือไปใช้กับเด็ก
พิการได้
พิการได้
ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรม
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
7. การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารทา เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 3
ลูกประคบและกายภาพบาบัด บุคลากร ผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กพิการ จานวน 150 คน บุคลากร ผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กพิการ จานวน 150 คน กระบวนการจัดการเรียน
เพื่อพัฒนาสุขภาพของผู้เรียน เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ร้อยละ 80 ครู ผู้ปกครอง มีความรู้ด้านการทาลูก
ร้อยละ 80 ครู ผู้ปกครอง มีความรู้ด้านการทาลูก
สาคัญ
ประคบ สามารถผลิตลูกประคบไปใช้เพื่อฟื้นฟู
ประคบ สามารถผลิตลูกประคบไปใช้เพื่อฟื้นฟู
สมรรถภาพเด็กพิการโดยการกายภาพบาบัดเบื้องต้น สมรรถภาพเด็กพิการโดยการกายภาพบาบัดเบื้องต้น
ได้
ได้
8. การแข่งขันทักษะวิชาการ เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 3
เด็กที่มีความต้องการจาเป็น บุคลากร ผู้ปกครองและเด็กพิการ จานวน 200 คน บุคลากร ผู้ปกครองและเด็กพิการ จานวน 200 คน กระบวนการจัดการเรียน
พิเศษ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ร้อยละ 80 ของบุคลากร ผูป้ กครองและเด็กพิการ
ร้อยละ 80 ของบุคลากร ผูป้ กครองและเด็กพิการ
สาคัญ
ได้รับการพัฒนาและมีความรู้ด้านการแข่งขันทักษะ
ได้รับการพัฒนาและมีความรู้ด้านการแข่งขันทักษะ
วิชาการ
วิชาการ
ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรม
ของโครงการ/กิจกรรม
9. นักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอ
ลิมปิคไทย(Spacial
Olympics Young
Athletes) ภายใต้การ
สนับสนุนของ IKEA
Foundation

เป้าหมายเชิงปริมาณ
คณะผู้ฝึกสอน เด็กพิการและผู้ปกครอง จานวน 66
คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของคณะผู้ฝกึ สอน เด็กพิการและ
ผู้ปกครอง ได้เตรียมความพร้อม สร้างพื้นฐานและ
พัฒนาความสามารถของเด็กก่อนวัยเรียนโดยใช้กีฬา
เป็นสื่อ

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
คณะผู้ฝึกสอน เด็กพิการและผู้ปกครอง จานวน 66
คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของคณะผู้ฝกึ สอน เด็กพิการและ
ผู้ปกครอง ได้เตรียมความพร้อม สร้างพื้นฐานและ
พัฒนาความสามารถของเด็กก่อนวัยเรียนโดยใช้กีฬา
เป็นสื่อ

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรม
ของโครงการ/กิจกรรม
1.การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะ
เกษ

2.โครงการประชาสัมพันธ์

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรี
สะเกษ จานวน ๘๙ คน
2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่าง
เป็นระบบ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ จานวน 93 คนมีความเข้าใจ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
คณะครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู้ ป กครอง เด็ ก
พิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 100 คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง เด็ก
พิการ ได้รับข่าวสารจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดศรีสะเกษ

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 4 ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรี
สะเกษ จานวน ๘๙ คน
2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่าง
เป็นระบบ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ จานวน 93 คนมีความเข้าใจ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการ
คณะครู บุค ลากรทางการศึ ก ษา ผู้ ป กครอง เด็ ก ประกันคุณภาพภายในที่มี
พิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ประสิทธิผล
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 100 คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง เด็ก
พิการ ได้รับข่าวสารจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดศรีสะเกษ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
โครงการ/กิจกรรม
ของโครงการ/กิจกรรม
3. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทาข้อมูลสาร เป้าหมายปริมาณ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการ
สนเทในแต่ละกลุ่มงานเป็นระบบที่ถกู ต้อง
จัดทาข้อมูลสารสนเทศในกลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน ประกันคุณภาพภายในที่มี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ประสิทธิผล
ร้อยละ 80 ของบุคลากรในหน่วยงานและบุคคล
ทั่วไปสามารถค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆได้รวดเร็วและ
ถูกต้อง
ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๒. ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕60
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

ภาพรวม

ระดับ
คุณภาพ

แปล
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

๔

ดีเยี่ยม

- ผู้เรียนได้รับบริการ ครบตามขั้นตอน
การให้บริการ EI
- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
- เอกสารผู้เรียนรายบุคคล
- ภาพกิจกรรม เป็นต้น
- รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน
๑. โครงการวันสาคัญ
๑.๑ กิจกรรมวันสงกรานต์
๑.๒ กิจกรรมวันวิสาขบูชา
๑.๓ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
๑.๔ กิจกรรมวันไหว้ครู
๒. โครงการส่งเสริมสมรรถภาพและ
การดาเนินชีวิตอิสระของเด็กออทิสติก
๓.โครงการจัดการศึกษาเรียนฟรี ๑๕
ปี อย่างมีคุณภาพ
๔.โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ
รุนแรงตามบ้านและยากจน
๕.โครงการวันคนพิการสากล
๖.สารสนเทศการเก็บข้อมูลผูเ้ รียน
สามารถพึง่ พาตนเองได้และมีคุณภาพ
ที่ดีขึ้น

๔

ดีเยี่ยม

ระดับ
คุณภาพ

แปล
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

๔

ดีเยี่ยม

-คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานสารสนเทศ
-รายงานการประชุม
-หนังสือเชิญเป็นวิทยากร
-คาสั่งแต่งแต่งเป็นคณะทางาน
เครือข่าย
-แผนปฏิบัติการประจาปี
-โครงการอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทาแผน
IEP
-คู่มือสื่ออุปกรณ์ในการช่วยเหลือเด็ก
พิการในโครงการปรับบ้านเป็น
ห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู
-สมุดเยี่ยม
-หนังสือขอความอนุเคราะห์ศึกษาดู
งาน
-หนังสือขอบคุณ
-สมุดตรวจราชการ
-สมุดนิเทศภายใน
-รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน
-แฟูมสะสมงานของผูบ้ ริหาร
-หนังสือขอความอนุเคราะห์/
ประชาสัมพันธ์
-แฟูมเกียรติบัตร
-ภาพถ่ายกิจกรรมการศึกษาดูงาน

ภาพรวม

๔

ดีเยี่ยม

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

ระดับ
คุณภาพ

แปล
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

๔

ดีเยี่ยม

- แนวทางการให้บริการ ๙ ประเภท
- คู่มือ EI
- คู่มือหลักสูตร
- สื่อที่ใช้ทาในโครงการปรับบ้าน
-สื่อที่นาไปใช้ในโครงการศูนย์
ให้บริการเคลื่อนที่
- สื่อที่นาไปให้ผปู้ กครองในการฝึกลูก
ที่บ้าน เช่นวัสดุ/อุปกรณ์การเรียน
ต่างๆ เป็นต้น
- บัญชีการจัดสรรสื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีอานวยความสะดวก และ
การบริการ ของเด็กศูนย์ แยกตาม
หมวดหมู่ ก,ข,ค
- สื่อนวัตกรรมที่ครูผลิต เพือ่ จัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียน
- โครงการวันสาคัญ
- โครงการวันคนพิการสากล
- โครงการส่งเสริมสมรรถภาพและการ
ดาเนินชีวิตอิสระของเด็กออทิสติก
- โครงการฝึกทักษะอาชีพ
- จัดกรศึกษาเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมี
คุณภาพ

ภาพรวม

๔

ดีเยี่ยม

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

ระดับ
คุณภาพ

แปล
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

๔

ดีเยี่ยม

- มาตรฐานการศึกษาปีการศึกษา ๒๕
60 ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดศรีสะเกษ
- บทที่ ๒ ตารางวิเคราะห์
ประกอบด้วย
๑ มาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
๒ นโยบายปฏิรูปการศึกษาสาหรับ
คนพิการในทศวรรษที่สอง
๓ จุดเน้น สศศ
๔. บทบาทหน้าที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
- คาสั่งแต่งตั้ง
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
- เอกสารให้ความเห็นชอบการใช้
มาตรฐานการศึกษา ปี ๒๕60
- เอกสารการ swot องค์กรศูนย์ฯ ปี
2560
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์มาตรฐานและ
ค่าเปูาหมาย
- ประกาศมาตรฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ
- ประกาศค่าเปูาหมายการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
- เอกสารการตอบรับการเผยแพร่
มาตรฐานการศึกษา- คาสั่งแต่งตั้งคณะ
จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

ระดับ
คุณภาพ

แปล
คุณภาพ

ภาพรวม

๔

ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
- ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
- SWOT องค์กร
- โครงการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
- สารสนเทศศูนย์ฯ- รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
- สารสนเทศศูนย์ฯ
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
- แผนพัฒฯ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
- แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕60
- รายงานโครงการ

สรุปคะแนนตัวบ่งชี้ปีการศึกษา ๒๕60
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
ความหมาย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
4
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการของผูบ้ ริหาร
4
ดีเยี่ยม
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็น
4
ดีเยี่ยม
สาคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
4
ดีเยี่ยม
ภาพรวม
4
ดีเยี่ยม

๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่
๔.๑ ผลพัฒนาการผู้เรียน
จานวน
(ร้อยละ)ของผู้เรียนตามระดับคุณภาพ
ทักษะที่พัฒนา
ผู้เรียนที่ ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีเยี่ยม
ประเมิน
ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
417
5.04
94.96
ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่
384
3.91
0.26
95.83
ทักษะทางสังคม
218
3.21
96.79
ทักษะการช่วยเหลือตนเองใน
443
4.97
95.03
ชีวิตประจาวัน
ทักษะการรับรู้และแสดงออกทาง
245
5.31
94.69
ภาษา
ทักษะทางสติปญ
ั ญาหรือการ
209
6.22
93.78
เตรียมความพร้อมทางวิชาการ
ทักษะจาเป็นเฉพาะความพิการ
34
11.76
88.24
หรือทักษะจาเป็นอื่นๆ
หมายเหตุ ผู้เรียนหมายถึง นักเรียนพิการที่รบั บริการในศูนย์การศึกษาพิเศษและรับบริการที่บ้าน
๖.๒ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประเภทความพิการ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
หรือการเคลื่อนไหว
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์
บุคคลออทิสติก
บุคคลพิการซ้อน
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวนผู้เรียน
ทั้งหมด
14
5
175
154
0
3
2
54
127
534

ผลการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน(ร้อยละ)
ผ่าน
ไม่ผ่าน
14
0
5
0
175
0
154
0
0
3
2
54
127
534
100.00

0
0
0
0
0
0
0.00

ตอนที่ ๔
สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้
๑. สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
ผลการดาเนินงานในภาพรวม
ผลจากการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการตลอดปีการศึกษา ๒๕60
ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้พิการให้มีทักษะและการพัฒนาการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมโดยให้องค์ความรู้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง /ผู้ดูแล และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีทักษะและความสามารถในการดูแลเสริมสร้าง ทั้งในระดับครอบครัวและชุมชนให้
มี ส่วนร่วมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกั บ ลัก ษณะความพิก ารเฉพาะบุคคล ตลอดจนสนับ สนุ น
ทางด้านการศึกษา จัดสื่อสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ให้ได้รับ สิท ธิและมี ความเสมอภาคทางสัง คม จัดแหล่ง เรียนรู้ส ถานศึก ษาที่ มี ก ารพัฒ นาและใช้
ประโยชน์ จ ากการเข้ า ถึ ง โดยมี ผู้ ป กครองและอาสาสมั ค รได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ในการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข

ที่

๑.๑ โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสาเร็จ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

๑. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั่นพื้นฐาน 2- 59 และ 1-60
๒. พัฒนาคุณภาพคนพิการทีร่ ับบริการที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ปีงบประมาณ 2560
๓. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ
1. กิจกรรมปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู
๔. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ
2. กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ๑
อาเภอ ๑ ศูนย์
๕ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม
๖. ศูนย์การเรียนสาหรับเด็กเจ็บปุวยเรื้อรัง
๗.
๘.

๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

ปัจจัยสนับสนุน
ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , การมีส่วนร่วม
ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , การมีส่วนร่วม
ผู้เรียน , ผู้ปกครอง ,ชุมชน , งบประมาณ
ผู้เรียน , ผู้ปกครอง ,ชุมชน , งบประมาณ

ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , งบประมาณ
ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , งบประมาณและการ
มีส่วนร่วม
การประชุมอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับ ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , ชุมชน ,
คนพิการระดับจังหวัด
งบประมาณ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การให้บริการตาม
ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , คณะครู
กระบวนการ ช่วยเหลือเด็กพิการในระยะแรกเริม่ ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
พุทธศักราช ๒๕60
การเปลี่ยนผ่านเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษจากการ ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , บุคลากร,การมีส่วน
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสู่ระบบโรงเรียน
ร่วม
พัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ
ผู้เรียน , บุคลากร , งบประมาณ,ชุมชน
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ(ช่วง 6 เดือนแรกและ 6 เดือน
หลัง)
การพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ
บุคลากร, งบประมาณ
พัฒนางานบุคลากรอย่างเป็นระบบ
บุคลากร, งบประมาณ
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ผู้เรียน , บุคลากร , ผู้ปกครอง ,
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
งบประมาณและการมีส่วนร่วม,ชุมชน
พัฒนางานบริหารงานทั่วไป
บุคลากร, งบประมาณ
พัฒนางานบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
บุคลากร, งบประมาณ
โครงการในพระราชดาริ (ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม)
ผู้เรียน, ผู้ปกครอง, บุคลากร, ชุมชน
,งบประมาณ

ที่
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่
ซ่อมบารุงรถยนต์
ประชาสัมพันธ์
วันสาคัญ

๒๑ เข้าค่ายส่งเสริมสมรรถภาพและการดาเนินชีวิตอิสระ
สาหรับบุคคลออทิสติก
๒๒ วันคนพิการสากลจังหวัดศรีสะเกษ
๒๓ พัฒนาระบบสารสนเทศ

ปัจจัยสนับสนุน
บุคลากร,งบประมาณ
บุคลากร,งบประมาณ
บุคลากร,งบประมาณ,ชุมชน
ผู้เรียน, ผู้ปกครอง, บุคลากร, ชุมชน
,งบประมาณ,หน่วยงานภายนอก
ผู้เรียน, ผู้ปกครอง, บุคลากร, ชุมชน
,งบประมาณ,หน่วยงานภายนอก
ผู้เรียน, ผู้ปกครอง, บุคลากร, ชุมชน
,งบประมาณ,หน่วยงานภายนอก
บุคลากร,งบประมาณ,ชุมชน

๒๔ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษา
พิเศษ
- กิจกรรมพัฒนาหน่วยบริการ
๒๕ การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารภาษามือ ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร

บุคลากร,งบประมาณ,ชุมชน,นักเรียน

๒๖ การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารทาลูกประคบและกายภาพบาบัด
เพื่อพัฒนาสุขภาพของผู้เรียน
๒๗ การแข่งขันทักษะวิชาการเด็กทีม่ ีความต้องการจาเป็น
พิเศษ
28 นักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย(Spacial Olympics
Young Athletes) ภายใต้การสนับสนุนของ IKEA
Foundation
29 การบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ผู้เรียน, ผู้ปกครอง, บุคลากร

โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลสาเร็จ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
-

ผู้เรียน, ผู้ปกครอง, บุคลากร, ชุมชน
,งบประมาณ,หน่วยงานภายนอก

ผู้เรียน, ผู้ปกครอง, บุคลากร
ผู้เรียน, ผู้ปกครอง, บุคลากร
บุคลากร,งบประมาณ
สาเหตุ
-

๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
มาตรฐานที่ ๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น
- มีข้อมูลสารสนเทศด้านผูเ้ รียนที่เป็นชัดเจน
- ผู้เรียนมีพฒ
ั นาการทุกทักษะทีส่ ูงขึ้น
- มีโครงการและกิจกรรมที่แสดงถึงผูเ้ รียนพึ่งพา
ตนเอง
- ผู้เรียน สุขภาพจิตที่ดีเป็นส่วนใหญ่ สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขได้ตามศักยภาพ

จุดที่ควรพัฒนา
- ผู้เรียนพิการยังไม่ได้รบั การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากมีจานวนมาก และกระจายอยู่ตามพื้นที่
โดยเฉพาะถิ่นทุรกันดาร
- ควรมีการจัดระดมทรัพยากรเพือ่ สนับสนุนการ
ดาเนินงาน
- ผู้เรียนขาดทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
- ควรมีการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๒. กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
- ผู้บริหารมีภาวะผู้นาและมีความสามารถในการ
- การนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงานตาม
บริหารจัดการ
โครงสร้างการบริหารยังมีความไม่สม่าเสมอในการ
- มีคาสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน
นิเทศ
- มีงานวิจัยของผูบ้ ริหาร
- การปรับปรุงงานยังขาดความต่อเนื่อง
- มีแผนปฏิบัติการประจาปี
- ควรกระจายผูร้ ับผิดชอบโครงการต่างๆให้มากว่า
- ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพครู
นี้
และบุคลากร
- การมีส่วนร่วมของผูป้ กครอง และผู้เกี่ยวข้องใน
-ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ
การพัฒนาผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่อง
- ผู้ปกครอง และผูเ้ กี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัด - การประสานงานภาคีเครือข่ายยังขาดความ
การศึกษาในระดับมาก
ต่อเนื่อง
- การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ให้บริการยังไม่หลากหลาย

มาตรฐานที่ ๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
-มีหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะ - ควรมีคู่มือนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรและแนว
แรกเริ่มทีส่ อดคล้องกับความพิการ
ทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่
- มีการปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้อย่างมี - ควรมีแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ความสุขโดยมีผปู้ กครองมีส่วนร่วม
ในการมีส่วนร่วม
- การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนที่สง่ เสริมให้ผู้เรียน
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบางกิจกรรมไม่สอดคล้อง
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
กับการพัฒนาผู้เรียน
- มีเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้
- มีเทคโนโลยี อานวยความสะดวกบริการ
บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสาหรับ ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสาหรับคนพิการไม่
คนพิการเพียงพอ
ตรงตามความต้องการของผูป้ กครองในการพัฒนา
ศักยภาพผู้พิการ
มาตรฐานที่ ๔. ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
-มีมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจา - บุคลากรและผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้องยังไม่ได้รับทราบ
จังหวัดศรีสะเกษ
และเข้าใจถึงมาตรฐานการศึกษาของศูนย์
-มีความชัดเจนของมาตรฐานด้านการศึกษา โดยมี
การศึกษาพิเศษอย่างทั่วถึง
เปูาหมาย ตัวบ่งชี้ กาหนดความสาเร็จอย่างเหมาะสม - ขาดการมีส่วนร่วมจากทุกฝุาย/ทุกภาคส่วน/ผู้มี
- มีการจัดทาแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์ ส่วนร่วมในการช่วยคิด วิเคราะห์สภาพปัญหา และ
การศึกษาพิเศษ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ความต้องการจาเป็นของศูนย์ฯ ในการกาหนด
เปูาหมายที่ศูนย์กาหนด ภายในกรอบระยะเวลาโดย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายต่างๆ
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
- ข้อมูลสารสนเทศขาดความต่อเนื่องในการจัดทา
- มีการจัดทาแผนการปฏิบัติการประจาปีทสี่ อดคล้อง - ไม่เป็นปัจจุบัน
กับแผนพัฒนาคุณภาพของศูนย์ฯ โดยผ่านการ
- การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และพัฒนา
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และการนา คุณภาพงาน
แผนสู่การปฏิบัติ
- ขาดร่องรอยเอกสารในการได้มา
- มีการติดตามผลและรายงานผลการดาเนินงาน
- ขาดความต่อเนื่อง
แผนปฏิบัติการประจาปี
- ไม่มีเอกสารที่บง่ ชี้ว่านามาวิเคราะห์เพื่อวางแผน
-มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
พัฒนาจริง
-มีการใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ
- มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ที่ชัดเจน
- มีการนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ด้านผู้เรียน
๑. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและตรงตามความต้องการจาเป็นพิเศษ
๒. จัดทาแผนปฏิบัติการและปฏิทินในการพัฒนาผูเ้ รียนอย่างเป็นระบบ
๓. จัดทาโครงการ กิจกรรม สอดรับกับผูเ้ รียนได้เรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองให้มากขึ้นตามศักยภาพ และความพิการ
ด้านผู้บริหาร/ด้านครู
๑. ให้มีการขยายผลและถ่ายถอดความรู้ที่ได้อบรมมาให้บุคคลอื่นทราบด้วย
๒. เก็บรวบรวมข้อมูล ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน
๓. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
๔. ส่งเสริมให้มีการเรียนอย่างต่อเนื่องโดยขอให้ผปู้ กครองมีความรู้มีส่วนร่วมในการ
สอนผูเ้ รียน
๕. จัดให้มีการอบรมในการใช้แผนการให้บริการช่วยเหลือให้กับผูป้ กครอง
๖. จัดให้มีการทาสื่อทีม่ ีราคาถูกและมีประสิทธิภาพใช้งานได้จริง
๗. ควรให้มีการสรุปผลรายงานผลประจาทุกปีเมื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบการเชื่อมต่อ
๘. จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการผู้เรียน
๙. ควรให้มีการร่วมมือกับทีมสหวิทยากรด้านวิชาชีพเมื่อเพิม่ อาชีพและพัฒนา
ผู้เรียน
๑๐. จัดระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
๑๑. จัดระบบบริหารและสารสนเทศอย่างเป็นระบบทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
๑๒. การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๑๓. การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
๑๔. พัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึง สม่าเสมอ และตรงกับงานในหน้าที่ทรี่ ับผิดชอบ
ด้านการจัดการศึกษา
๑. จัดทาคู่มือนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตรและแนวทางการช่วยเหลือระยะแรกเริม่
๒. จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
๓. เพิ่มกิจกรรมที่หลากหลายและสอดคล้องต่อการพัฒนาผู้เรียน
๔. จัดทาคู่มือสื่อ – สิ่งอานวยความสะดวก บริการอื่นใดทางการศึกษา ตาม
กฎกระทรวงและตามภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
๕. ขยายพื้นที่การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วย
กระบวนการทางการศึกษาให้มากขึ้น
๖. จัดอบรมให้องค์ความรู้เพิ่ม เรื่องการประเมิน/คัดกรองให้แก่คณะครูโรงเรียน
เรียนร่วม
๗. มีแผนการนิเทศ ติดตามการใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและคูปอง
การศึกษา
๘. ส่งเสริมงานการจัดการเรียนร่วมให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่

๙. การกระจายการศึกษาลงสู่คนพิการในรูปแบบต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับความ
ต้องการและความเหมาะสมกับพื้นที่นั้น ๆ
๑๐. พัฒนาการจัดอาคารเรียน/ห้องเรียนต่างๆ ให้ครบทุกประเภทความพิการ จัด
ห้องสื่ออุปกรณ์ในการให้บริการทีเ่ ป็นระบบและทันสมัย จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน
สถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย
๑๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย เอื้อต่อความพิการโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝุาย
๑๒. พัฒนาครูให้มีความรู้มาต่อยอดในการพัฒนาตนเองต่อไป
๑๓. พัฒนาผูป้ กครอง และอาสามสมัครในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคน
พิการในท้องถิ่น
ด้านการประกันคุณภาพ
๑. ประกาศมาตรฐานการศึกษาของศูนย์ฯ ให้กลุ่มผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภายในภายนอก
รับทราบทั่วถึงทุกกลุ่มเปูาหมาย
๒. จัดประชุมเพื่อให้ทุกฝุายได้รบั ทราบแนวปฏิบัติในการดาเนินงาน และร่วมระดม
ความคิด
๓. ดาเนินการจัดทาข้อมูลให้ต่อเนื่องที่เป็นปัจจุบัน
๔. กาหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
๕. จัดทาข้อมูลสารสนเทศให้ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
๖. จัดประชุมระดมความร่วมมือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องในการทารายงานประจาปีอย่าง
ครอบคลุมทั่วถึงและเผยแพร่ในรูปแบบทีห่ ลากหลายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต่อสาธารณชน
๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ
1. สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงาน
2. การมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
3. การจัดสรรอัตรากาลังของข้าราชการครูและ/หรือพนักงานราชการให้ได้ตามเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ.กาหนด
4. งบประมาณการดาเนินงานที่ได้รบั จัดสรรยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก หลักฐาน ข้อมูลสาคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพ
กิจกรรมสาคัญ ที่แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา

กิจกรรมเปิดบ้านศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560

กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมอบรมอาชีพให้แก่ผู้ปกครองเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ใหญ่ใจดี มอบของให้เด็กๆ

กิจกรรมมอบทุนคุณพุ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560

บิ๊กซี มามอบความสุขให้กับน้องๆ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มาทดสอบสมรรถภาพน้องๆ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2560

รับการนิเทศ การประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด

ภาคผนวก ข คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน/คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ของสถานศึกษา

คาสั่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ๒๓๐/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน นิเทศกากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สาหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
...............................................................
ด้วยสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้กาหนด ให้มีการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สาหรับศูนย์การศึกษา
พิเศษ จากต้นสัง กัด ประจาปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมจากสาหรับรับ การนิเทศ
กากับ ติดตามและประเมินผลการ จัดการศึกษา สาหรับศูนย์การศึกษาพิเศษครั้งนี้ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีป ระสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามคาสั่ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ ๓๔/๒๕๔๖ เรื่องการบริหารราชการศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ลง
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จึง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเตรียม ความพร้อมและรับการ
นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สาหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ
จากต้น
สังกัด ประจาปี ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ
๑) นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล
๒) นางสาวปาจรีย์ นนทวงษ์
๓) นางสาวอารีย์ หงษ์คา
๔) นางสาวจันจิรา สีลับสี
๕) นายกัมปนาท ปิยะวงศ์
๖) นางสาวชุลีพร วงศ์อนุ
๗) นายสายชล ผาดวงดี

ประกอบด้วย
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ
ตาแหน่ง ครู คศ.๒
ตาแหน่ง ครู คศ.๑
ตาแหน่ง ครู คศ.๑
ตาแหน่ง ครู คศ.๑
ตาแหน่ง ครู คศ.๑
ตาแหน่ง ครู คศ.๑

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ - วางแผน อานวยการและสนับสนุนดาเนินงานนิเทศ กากับ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สาหรับศูนย์การศึกษาพิเศษให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ
- ให้คาปรึกษา แก้ไขปัญหา แนะแนวทางการดาเนินงานแก่คณะกรรมการ
ดาเนินงานแต่ละประเด็น

๒. คณะกรรมการดาเนินงาน ๕ ประเด็นการนิเทศ
๒.๑ ประเด็นการนิเทศที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย
๑) นางสาวประภัสสร ศุภสุข
ตาแหน่ง ครู คศ.๑
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวทัศนีย์ ปันต๊ะ
ตาแหน่ง ครู คศ.๑
กรรมการ
๓) นางสาววิภา ปิยะสา
ตาแหน่ง ครู คศ.๑
กรรมการ
๔) นางสาวจินต์จุฑา เอี่ยมพินจิ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๕) นางสาวสุทธิดา ชัยชาญ
ตาแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ
๖) นางหนึ่งฤทัย ดีใจ
ตาแหน่ง ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ - เก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา สาหรับศูนย์การศึกษาพิเศษที่รับผิดชอบให้ครบทุกตัวบ่งชี้
- วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการภายใน
สถานศึกษา
๒.๒ ประเด็นการนิเทศที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ประกอบด้วย
๑) นางสาวอารีย์ หงษ์คา
ตาแหน่ง ครู คศ.๑
ประธานกรรมการ
๒) นายภารพ ไตรวงค์ย้อย
ตาแหน่ง ครู คศ.๑
กรรมการ
๓) นางปภาวรินท์ สุวรรณเจริญ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๔) นางสาวอรพิน ปิ่นหอม
ตาแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ
๕) นางสาวกาญจนณภา ประมวล
ตาแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ
๖) นางสาวจันจิรา สีลับสี
ตาแหน่ง ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ - เก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล
การจัด
การศึกษา สาหรับศูนย์การศึกษาพิเศษทีร่ ับผิดชอบให้ครบทุกตัวบ่งชี้
- วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการภายใน
สถานศึกษา
๒.๓ ประเด็นการนิเทศที่ ๓ กระบวนการให้บริการทางการศึกษา ประกอบด้วย
๑) นางสาวปาจรีย์ นนทวงษ์
ตาแหน่ง ครู คศ.๒
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวภรณ์ทิพย์ ชอบเสียง
ตาแหน่ง ครู คศ.๑
กรรมการ
๓) นางสาวกนกวรรณ ศรีเลิศ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๔) นางวรารักษ์ เสาเวียง
ตาแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ
๕) นางสาวเสาวลักษ์ ดีสา
ตาแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ

๖) นางสาวสุภาวดี อุดมศักดิ์ศรี
ตาแหน่ง ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ - เก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ กากับ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สาหรับศูนย์การศึกษาพิเศษที่รบั ผิดชอบให้ครบทุกตัวบ่งชี้
- วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการภายใน
สถานศึกษา
๒.๔ ประเด็ น การนิ เ ทศที่ ๔ ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประกอบด้วย
๑) นางสาวชุลีพร วงศ์อนุ
ตาแหน่ง ครู คศ.๑
ประธานกรรมการ
๒) นายสายชล ผาดวงดี
ตาแหน่ง ครู คศ.
กรรมการ
๓) นางสาวสุพรรณษา หมายดี
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๔) นายอัศวิน รอดมุ้ย
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๕) นางสาวประนอม ไพรวรรณ
ตาแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ
๖) นางสาวนิตยา เบาะแฉะ
ตาแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ - เก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล
การจัด
การศึกษา สาหรับศูนย์การศึกษาพิเศษทีร่ ับผิดชอบให้ครบทุกตัวบ่งชี้
- วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการภายใน
สถานศึกษา
๒.๕ ประเด็นการนิเทศที่ ๕ การปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๑) นายกัมปนาท ปิยะวงศ์
ตาแหน่ง ครู คศ.๑
ประธาน กรรมการ
๒) นางสุดารัตน์ ไชยสัตย์
ตาแหน่ง ครูผทู้ รงคุณค่า กรรมการ
๓) นางนิติพัฒน์ พิพัฒภัทรกุล
ตาแหน่ง พนักงานราชการกรรมการ
๔) นายสุนัน ชมภู
ตาแหน่ง พนักงานราชการกรรมการ
๕) นางสาวศิริรัตน์ ภูมลี
ตาแหน่ง พนักงานราชการกรรมการ
๖) นางสาวยุภา ลาพูล
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง กรรมการ
๗) นายเฉลิมพงษ์ หล้าเพชรงาม
ตาแหน่ง ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ - เก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล
การจัด
การศึกษา สาหรับศูนย์การศึกษาพิเศษทีร่ ับผิดชอบให้ครบทุกตัวบ่งชี้
- วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการภายใน
สถานศึกษา

ให้ผู้ที่ได้ รับ การแต่ง ตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง ความสามารถ และมี ป ระสิทธิภาพ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ

ภาคผนวก ค บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจาปีของ
สถานศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษา

การให้ความเห็นชอบเอกสาร
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕60 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
ศรีสะเกษ
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖1 เมือ่ วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 ได้พิจารณารายงานประจาปีของ
สถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕60 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษแล้ว
เห็นชอบให้ใช้ได้

(ลงชื่อ)...................................................................
(นายสิรพิ งศ์ อังคสกุลเกียรติ)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ความเห็นชอบผู้บริหาร
ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕
60 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ถูกต้องจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)...................................................................
(นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ

รายชื่อคณะกรรมการจัดทารายงานประจาปี 2560
ที่ปรึกษา
๑. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
๒. นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์
๓. นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล
สะเกษ
คณะกรรมการจัดทารายงานประจาปี
๑. นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล
สะเกษ
๒. นางสาวอารีย์ หงษ์คา
๓. นายกัมปนาท ปิยะวงค์
๔. นายนิรันทร์ โพธิราช
๕. นางสาวจันจิรา สีลับสี
๖. นางสาวชุลีพร วงศ์อนุ

ประธานกรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรี
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรี
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

เอกสารอ้างอิง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ (๒๕60) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
๒๕60
อัดสาเนา
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (๒๕60) แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ
อัดสาเนา

