รายงานประจาปีของสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ

สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
เปูาหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นสิ่งที่
ทุกฝุายที่มีส่ ว นในการจัดการศึกษาต้องตระหนักและดาเนินการจนบรรลุ ผลในที่สุ ด ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นกลไกสาคัญที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ จึงระบุให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทา
รายงานประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (กาหนดไว้ในหมวด ๖
มาตรา ๔๘) นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการนาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงกาหนดให้ต้องออกกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา (ตามวรรคสอง มาตรา ๔๗ ) เพื่อให้สอดรับกับการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และให้ เชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การอาชีวศึกษาการอุดมศึกษา และการประกันคุณภาพภายนอก จึงได้มีการประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ แทนกฎกระทรวงฉบับเดิม (พ.ศ.๒๕๔๖) ซึ่งได้มี
การนาไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ในเล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ทาให้
มีผลบังคับใช้แล้ว
กฎกระทรวงฉบั บ นี้ ใ ห้ ค วามชั ด เจนเกี่ ย วกั บ ระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
ทั้ ง ภายในและภายนอก ในส่ ว นของการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ ก าหนดให้ ส ถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจั ด ให้ มี ร ะบบ
การประกันคุณภาพภายในโดยการส่งเสริม สนับสนุน และกากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัดตามหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติที่ให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การสนองตอบต่ อ เปู า หมายปฏิ รู ป การศึ ก ษาและสนองตอบต่ อ กฎหมายข้ า งต้ น
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ จึงจัดทารายงานประจาปีขึ้น ขอขอบคุณคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึ กษาพิเศษ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๗ และหวังว่ารายงานประจาปี นี้จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ยั่งยืน และ
ก้าวหน้า บรรลุตามเปูาหมายและคุณภาพการศึกษาต่อไป

( นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล )
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ
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ข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
๑. ข้อมูลทั่วไป
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ อาคารสานักงานสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
(เดิม) ถนนวันลูกเสือ ตาบลหนองครก อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ สังกัดสานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๗๔๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๖๑๗๔๐๑ 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
พ.ศ. ๒๕๔๓ กรมสามัญศึกษา โดยกองการศึกษาเพื่อคนพิการกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้
ดาเนินการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดขึ้น โดยให้โรงเรียนการศึกษาพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดาเนิ น งานศูน ย์ การศึกษาพิเศษ ประจ าจั งหวัดศรีส ะเกษ โดยความรับผิ ดชอบคือโรงเรียนศึกษาพิเศษสุ รินทร์
ผู้อานวยการนริศร นุชถาวร ได้มอบหมายให้นายวีรวัฒน์ มุ่งสุข ตาแหน่งผู้ช่วยผู้อานวยการ โรงเรียนศึกษาพิเศษ
สุรินทร์มาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ และได้มาประสานขอใช้สถานที่ ของ
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ซึ่งสมัยนั้นนายวรรณกิจ อินทรประพงศ์ เป็นผู้อานวยการ ได้อนุญาตให้ใช้ส่วนหนึ่งของ
ห้องฝุายปกครอง เป็นสานักงานชั่วคราวของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ได้เริ่มดาเนินงานที่ สานักงานชั่วคราวที่โรงเรียนไกรภักดี
วิทยาคม ตั้งแต่วัน ที่ ๕ ตุ ล าคม ๒๕๔๓ เป็นต้นมา โดยได้รับ การสนั บสนุนบุค ลากร วัส ดุ ครุภัณ ฑ์ และ
งบประมาณจากกรมสามัญโดยผ่านโรงเรียนศึกษาพิเศษสุรินทร์ ได้เริ่มดาเนินการค้นหาเด็กพิการ เพื่อให้มารับการ
บริการ และจัดเก็บข้อมูลเด็กพิการของจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อดาเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว พบว่าสานักงานชั่วคราว
ในโรงเรียนไกรภักดีไม่สะดวกสาหรับผู้พิการที่มารับบริการ จึงได้มีการประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีอาคารว่าง
จึงพบว่าอาคารสานักงานลูกเสือชาวบ้านว่างซึ่งอยู่ภายในสานักงานศึกษาธิการ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นสานักงานเพื่อ
ดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของศูนย์ฯ สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่กลางใจเมือง มีรั้วรอบขอบชิด เอื้อต่อการให้บริการ
และสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็ว ท่านศึกษาธิการคือนายธวัชชัย พินปุระ อนุญาต
ให้ใช้เป็นที่ทาการได้ และต่อมานายวีระวัฒน์ มุ่งสุข มีปัญหาเรื่องสุขภาพ จึงขอกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนศึกษา
พิเศษสุรินทร์ตามเดิม จากนั้นกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งสิบเอกสมหวัง พิลาทอง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ จนถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๔ กรมสามัญได้มีคาสั่งให้นางวัชรี ดอน
หมื่นศรี อาจารย์ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี มาปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ แทนเนื่องจากสิบเอกสมหวัง พิลาทอง สอบขึ้นรองผู้อานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอด
สุราษฎร์ธานี ซึ่งขณะนั้นผู้อานวยการวิศิษฐ์ วิทยวรการ รักษาการ จึงได้พิจารณาสานักงานศูนย์ฯแห่งใหม่ใน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ นางวัชรี ดอนหมื่นศรี เล็งเห็นว่าสถานที่ที่กาลังปรับปรุงอยู่

ห่างไกลตัวเมืองไม่มีรถโดยสารผ่าน ไม่สะดวกแก่ผู้พิการที่มารับบริการ จึงมีความประสงค์ที่จะอยู่ที่เดิมและได้จัดหา
งบประมาณจากชมรมผู้ปกครองมาปรับปรุงอาคารเพื่อให้เอื้อต่อการให้บริการอย่างดีและมีคุณภาพ
ต่อมาวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ได้มีการประกาศปฏิรูปการศึกษา นางวัชรี พิทักษ์โคธากุล หัวหน้าศูนย์ ๑
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการประสานขอใช้อาคารสามัญเดิมเป็นสานักงานและได้ย้ายเข้า
ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ โดยได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารสามัญศึกษาเป็นการถาวร ลงนามโดยท่านไพฑูรย์
เสียงก้อง รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา จนถึงปัจจุบัน
แผนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ

๒. ข้อมูลผู้บริหาร
๑) ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๔๘๔๑๒๘ , ๐๘๕-๑๖๔๗๙๙๙
e-mail : vp9991@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ศษ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งที่ศูนย์การศึกษาพิเศษนี้ตั้งแต่ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๙ ปี ๓ เดือน

๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๑) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ………๒๑.๘๒๒………คน
หมายเหตุ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง นักเรียนพิการอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงระดับอุดมศึกษาที่อยู่ใน
พื้นที่จังหวัด
๒) ข้อมูลนักเรียนที่รับบริการ (จาแนกตามประเภท /เพศ /อายุ)

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ประเภทความพิการ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
หรือสุขภาพ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ์
บุคคลออทิสติก
พิการซ้อน
รวม

จานวนผู้พิการ
อายุ ๐ – ๕ ปี
ชาย
3
10
26

หญิง
1
13
10

จานวนผู้พิการ
อายุ ๖-๑๙ ปี
ขึ้นไป
ชาย หญิง
6
4
4
2
27
22
29
35

7
7
53

1
1
7
33

1
1
10
16
94

2
11
24
100

รวม
(คน)
10
10
72
100
1
3
1
29
54
280

หมายเหตุ นักเรียนจาแนกตามประเภทความพิการ หมายถึง นักเรียนพิการที่รับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษและ
รับบริการที่บ้าน

๓) จานวนนักเรียนจาแนกตามกลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ
ที่
๑
๒

จานวน/คน
ชาย
หญิง
๓4
๓1
113 ๑๐2

กลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ
นักเรียนพิการรับบริการในศูนย์
นักเรียนพิการรับบริการที่บ้าน

รวม/
คน
65
215

๓
๔

นักเรียนพิการที่รับบริการที่โรงเรียนเรียนร่วม
24
8
32
นักเรียนรับบริการที่ห้องเรียนเจ็บป่วยเรื้อรัง
36
27
63
รวม
207 168 375
หมายเหตุ นักเรียนพิการที่รับบริการที่โรงเรียนเรียนร่วม หมายถึง นักเรียนที่เป็นผลผลิตของครูที่เป็นครูของศูนย์
การศึกษาพิเศษ
๔) จานวนนักเรียนที่ได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ตามระบบคูปองการศึกษา
ที่
สังกัด
๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จานวนคน
4,824
-

จานวนบาท
9,392,614
-

หมายเหตุ นักเรียนที่ได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามระบบ
คูปองการศึกษา หมายถึง นักเรียนพิการทุกคนในเขตพื้นที่บริการที่ได้รับเงินตามระบบคูปองการศึกษา
๕) จานวนนักเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษส่งต่อ ๐ คิดเป็นร้อยละ ๐
๖) อัตราส่วนครู : นักเรียน ๑ : ๑๘
๗) จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และนันทนาการ 280 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔. ข้อมูลครูและบุคลากร
๔.๑ ข้าราชการครู
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
10
11
12
13
14
15
16
17

นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล

นางราชมาลี ต้อนรับ
นางสาวปาจรีย์ นนทวงษ์
นางสาวสายสมร ศิริญาณ
นางสาวอารีย์ หงษ์คา
นายวัชรินทร์ ผมพันธ์
นางสาวประภัสสร ศุภสุข
นายสายชล ผาดวงดี
นางสาวจันจิรา สีลับสี
นายภารพ ไตรวงค์ย้อย
นายกัมปนาท ปิยะวงศ์
นางสาวทัศนีย์ ปันต๊ะ
นางสาวหนึ่งฤทัย จ้อยสว่าง
นางสาวภรณ์ทิพย์ ชอบเสียง
นางสาวสุภาวดี อุดมศักดิ์ศรี
นายเฉลิมพงษ์ หล้าเพชรงาม
นางสาวชุลีพร วงศ์อนุ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

ว/ด/ป
ปฏิบัติราชการ

วุฒิ

วิชา เอก

สอนเด็กพิการ
กลุ่มเป้า
หมายสาธารณะ

ผอ./คศ.๓
ครู/คศ.๒
ครู/คศ.1
ครู/คศ.1
ครู/คศ.1
ครู/คศ.1
ครู/คศ.1
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

07 ต.ค. 2534
01 พ.ย 2557
01 เม.ย 2552
15 พ.ค.2552
20 ก.ค.2554
27 ก.ค 2552
26 พ.ย.2555
17 เม.ย 2556
29 ม.ค.2557
09 มิ.ย 2557
01 ก.ค 2557
01 ก.ค 2557
01 ก.ค 2557
01 ก.ค 2557
03 พ.ย 2557
03 พ.ย 2557
05 ม.ค 2558

ศษ.ม.
กศ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ค.บ.
บธ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศบ.
บธ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.

การบริหารการศึกษา
เกษตรกรรม
การบริหารการศึกษา
การศึกษาพิเศษ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบริหาร
การศึกษาพิเศษ
การบัญชี
ภาษาอังกฤษ
อุตสาหกรรม
สุขศึกษา
การตลาด
การศึกษาพิเศษ
การศึกษาพิเศษ
คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรมศิลป์
คณิตศาสตร์

7
15
8
8
8
7
15
15
9
21
17
18
8
21
15
19
16

๔.๒ พนักงานราชการ
ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์
การสอน (ปี)

๑ นางวรารักษ์ เสาเวียง

๓๙

8 ปี

ค.บ.

๒
๓
๔
๕
๖
๗

ว่าที่ร.ต.หญิง อรพิน ปิ่งหอม
นายสุนัน ชมภู
นางสาวสุธิดา ชัยชาญ
นางสาวเสาวลักษณ์ ดีสา
นางสาวประนอม ไพรวรรณ
นางสาวนิตยา เบาะแฉะ

๒๘
๒๙
๓๐
๒๙
๓๙
30

5 ปี
4 ปี
2 ปี
6 ปี
2 ปี
๒ ปี

๘
๙
๑๐
๑๑

นางสาวพัทราพรรณ แสนคาปา

28
26
41
25

1 ปี
1 ปี
1 ปี
1 ปี

บธ.บ.
การบัญชี
วท.บ. วิทยาการคอมพิเตอร์
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
วท.บ.
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศ.บ.
หูหนวกศึกษา
บธ.บ
การบัญชี
ค.บ.
ศิลปศึกษา
วท.บ. สาธารณสุขชุมชน

ที่

นางสาวภานุมาศ ประมวล
นายเอกราช ต้อนรับ
นายนิติพัฒน์ พิพฒ
ั น์ภัทรกุล

วุฒิ

วิชา เอก
การศึกษาพิเศษ

สอนเด็กพิการ
จ้างด้วย
กลุ่มเป้าหมาย
เงิน
สาธารณะ
16
งบประมาณ
8
16
7
22
14
8

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

8
5
8
5

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

๔.๓ ครูอัตราจ้าง

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

๑
๒
๓
๔

นางสาวสะใบทิพย์ ขาววิเศษ

นางสาวคณิตา เป็งทอง
พลอยแทมมรีน คงบารุง
นางสาวชนิดา อันนอก

อายุ

๓๒
๒๙
๒๘
๒๗

ประสบการ
ณ์การสอน
(ปี)

วุฒิ

วิชา เอก

๔ ปี
2 ปี
1 ปี
1 ปี

บธ.บ.
บธ.บ.
ค.บ.
บธ.บ.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี
การศึกษาพิเศษ
การบัญชี

สอนเด็ก
พิการ
กลุ่มเป้าหม
าย
สาธารณะ
๔
๔
๔
-

จานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ............๑๐.......... คน คิดเป็นร้อยละ ....๔๗.๖๒........
จานวนครูที่สอนตรงความถนัด .........๒๑.......... คน คิดเป็นร้อยละ .....๑๐๐..........

จ้างด้วยเงิน

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

๔.๔ ลูกจ้างประจา
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์การ
ทางาน (ปี)

วุฒิ

วิชา เอก

จ้างด้วยเงิน

-

-

-

-

-

-

-

๔.๕ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์
การทางาน (ปี)

๑

น.ส. ปรียาพร ทองพันชั่ง

๓๒ ปี

๑ ปี

ป.ตรี

การตลาด

๓

นางบุญเกิด แก้ววิชัย

๑ ปี

ม.๖

-

น.ส. กมลทิพย์ สิงห์คะเณย์

๓๙ ปี
๓๗ ปี

๔ เดือน

วท.บ.

นางพริ้มพักตร์ ทัพวิโรจน์

๓๔ ปี

๑ ปี

ศศ.บ.

๖

นายสุรศักดิ์ แก้วกล้า

๓๔ ปี

๗

น.ส. เบญวรรณ พละศักดิ์

๓๕ ปี

๑ ปี
๗ เดือน

ม.๖
ม.๖

๘

น.ส. อรนุช พิลากรณ์

๒๔ ปี

๑ ปี

๙

นายกานต์ชนก วสุนันต์

๑๐

นางอรุณศรี สัมฤทธิ์

๒๗ ปี
๓๖ ปี

๑๑

น.ส. พัชราพรรณ ไพรอนันต์

๒๗ ปี

๑๒

น.ส. ขนิษฐา พิมพ์ศร

๒๖ ปี

๑๓

นายวิไล หลาวเหล็ก

๔

วุฒิ

วิชา เอก

วิทยาศาสตร์
การกีฬา
การปกครอง
(ท้องถิ่น)

ดูแลเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย
สาธารณะ
๑
๑
๑

จ้างด้วยเงิน

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

๑

งบประมาณ

-

๒

ศศบ.

การพัฒนาชุมชน

๒

๑ ปี

ม.๖

-

๑

๑ ปี
๑ ปี

ม.๖
ม.๖

-

๑

ม.๖
ป.ตรี

-

๔๒ ปี

๔ เดือน
๑ ปี

๑
๑

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

นายชาตรี เคนทองที

๒๘ ปี

๑ ปี

ป.ตรี

๑๕

นายสุบรรณ์ สาเภา

๒๖ ปี

๗ เดือน

ปวส.

๑๖
๑๗

นางทองพูน ศรีคา

๕๓ ปี

๑ ปี 2 เดือน

น.ส. มัทนาวดี อุทรพันธ์

๒๑ ปี

๑๘

นางเจษฎาภรณ์ หันพรมมา

๑๙

๕

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๑

๑

ภาษาอังกฤษและ
การสื่อสาร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๑

งบประมาณ

๑

งบประมาณ

ป.๔

-

๑

งบประมาณ

๑ ปี

ปวช.

อุตสาหกรรมการ
ก่อสร้าง

๑

งบประมาณ

๔๑ ปี

๑ ปี

ม.๖

-

๑

นางเพ็ญศรี นัยผัส

๔๒ ปี

๑ ปี

บธ.บ.

การจัดการทั่วไป

๑

๒๐

น.ส. ศันสนีย์ ภูมิสาเนา

๑ ปี

ปวส.

การจัดการ

๑

๒๑

นางรัศมี ศิริบูรณ์

๒๙ ปี
๓๓ ปี

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

๑ ปี

ม.๖

-

๑

งบประมาณ

๑๔

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์
การทางาน (ปี)

วุฒิ

วิชา เอก

ปวส.
ปวส.

คหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

ดูแลเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย
สาธารณะ
๔

จ้างด้วยเงิน

๒๒

นางสาวอัจฉริยา ภูมิลาเนา

๓๘ ปี

๒๓

นายอิสรภาพ พรหมเสนา

๒๖ ปี

๑ ปี
๑ ปี

๒๔

น.ส. ภานุมาศ ประมวล

๒๔ ปี

๑ ปี

บธ.บ.

การบัญชี

๔
๑

๒๕

น.ส. ลภัสรดา แสงอุไรธนา

๒๙ ปี

๑ ปี

บธ.บ.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๑

๒๖

นางจิราภรณ์ แก้วพิลา

๓๙ ปี

๑ ปี

ม.๖

-

๑

๒๗

น.ส. วรรณิภา สุพลวงค์

๓๑ ปี

๑ ปี

ปวช.

พานิชยกรรม

๒๘

นางวิลัยวรรณ นัยเนตร

๒๙

น.ส. วิไล ทองเบ้า

๔๕ ปี
๒๘ ปี

๑ ปี
๔ เดือน

ม.๖
ม.๖

-

๒
๑

๓๐

น.ส. ภาวณี พวงพลอย

๒๔ ปี

๒

นางอาไพ เสอุดม

๓๕ ปี

บธ.บ.
ม.๖

การจัดการทั่วไป

๓๑

๗ เดือน
๑ ปี

-

๒

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

๓๒

น.ส. จิราพร สัจจา

๒๕ ปี

๑ ปี

วท.บ

๒

งบประมาณ

๓๓

น.ส. สุนสิ า ฉุใจ

๒๕ ปี

๕ เดือน

ป.ตรี

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
สาธารณสุขชุมชน

๒

๓๔
๓๕

น.ส. กอบแก้ว ไชยสุนทร
น.ส. สุวนันท์ พรมโสภา

๓๑ ปี
๓๕ ปี

๑ ปี
๑ ปี

ม.๓
ม.๖

-

๒
๒

๓๖

น.ส. ภัทรวรินทร์ กระสันด์

๓๙ ปี

๑ ปี

ม.๖

-

๑

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

๓๗

นายพลวรรธน์ สู่บุญ

๒๓ ปี

ปวช.

๑

งบประมาณ

๓๘

นางลัดดา มาร์คัส

๓๗ ปี

๑ ปี

ปวส

๒

งบประมาณ

๓๙

นางนิตยา สีสัน
นางอุบลพรรณ ศรีชัย
นางวิภาวดี ไชยเดช

๓๖ ปี
๓๖ ปี
๓๗ ปี

๑ ปี
๑ ปี
๑ ปี

ม.๖
ม.๖
ปวส

๒
๒

งบประมาณ
งบประมาณ

๒

งบประมาณ

น.ส. ละม้าย จอกนาค
นางสาวสุนิสา ฉุใจ
นางสาวนาตยา คลองผล
นายอนุชาติ ห่อหุ้มดี
นางสาวกมลชนก สีหาบุตร
นางสาวแสงฟ้า จันทสาร
นางสาวศิริรัตน์ ภูมิลี
น.ส.รัฐนันท์ พิทักษ์โคชญากุล

๒๙ ปี

๓ ปี

ม.๖

ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
-

๒

๔๒ ปี

๑ ปี

บธ.บ.

การจัดการทั่วไป

๑

๒๙ ปี
๓๓ ปี

๑ ปี

ปวส.

การจัดการ

๑

๑ ปี

ม.๖

-

๑

๓๘ ปี

ปวส.
ปวส.

คหกรรม
บัญชี

๔

๒๖ ปี

๑ ปี
๑ ปี

๒๔ ปี

๑ ปี

บธ.บ.

การศึกษาพิเศษ

๔
๑

๒๑ ปี

๖ เดือน

บธ.บ.

-

๑

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

๒ เดือน

๑

ดูแลเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย
สาธารณะ
๑

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์
การทางาน (ปี)

๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕

นางสาวขวัญชนก แข็งธัญกรณ์
นางสาวปราณี เคนทองที
นายวันชัย พรมสุวรรณ์
นายพิศิษฐ์ ยุบลพันธ์
นางสาวนาฎศิลป์ แสนทวีสุข
นายทรัพย์อนันต์ จันทรักษ์

๓๙ ปี

๑ ปี

ม.๖

-

๒๘ ปี

๑ ปี

ปวช.

พานิชยกรรม

๒๙ ปี
๒๘ ปี

๑ ปี
๑ ปี

ม.๖

-

๓๐ ปี

๑ ปี
๑ ปี

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

การศึกษาพิเศษ
พยาลบาล
การเงิน

๒๖ ปี

วุฒิ

วิชา เอก

๒
๑
๑
๑
๑

จ้างด้วยเงิน

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

๔.๖ ลูกจ้างเหมาบริการ
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

๑
๒
๓

นายทองคา พรมพิลา
นายสุพิศ แก้วอุดร
นายอภิเดช ศรีธัญรัตน์

๔๒ ปี
๓๙ ปี
๓๓ ปี

๔

นางถนอม อัสดร

-

ประสบการณ์
การทางาน (ปี)
๑ปี
๑ปี

วุฒิ

วิชา เอก

จ้างด้วยเงิน

ม.3
ม.6

๑ปี

ปวส.

ช่าง
อุตสาหกรรม
คหกรรม
ศาสตร์

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

๒ปี ๖ เดือน

ป.ตรี

งบประมาณ

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียนจานวน ๑ หลัง อาคารประกอบจานวน ๓ หลัง ส้วม ๘ หลัง
สระว่ายน้า
๑
สระ
สนามเด็กเล่น
๑
สนาม
สนามฟุตบอล
สนามบาสเก็ตบอล - สนาม สนามเทนนิส - สนาม

–

สนาม

๖. ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รายรับ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เงินอื่นๆ
(เทศบาลเมืองศรีสะเกษ)
รวมรายรับ

๓๐,๐๐๐

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน

๒,371,445
9,217,560
985,3๐๐

คิดเป็นร้อยละ
ของรายรับ
๑๑.๙๘
๒๕.๗๘
๓๒.๘๑

๒3,096,645

งบอุดหนุน
งบนอก
รวมรายจ่าย

๑๐,330,000
22,965,810
45,870,115

๒๓.๙๑
๕.๔๔
๙๙.๙๒

จานวน/บาท
๒3,066,645

รายจ่าย

จานวน/บาท

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษ มีลักษณะ เป็นชุมชนเมือง มีประชากรประมาณ
๑,๑๒๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้แก่ สถานศึกษา หน่วยงานราชการ อาชีพหลักของ
ชุมชน คือ ค้าขาย ธุรกิจห้องเช่า เสริมสวย ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ ประเพณีสี่เผ่าไทยและงานเทศกาลดอกลาดวนบาน งานเงาะ ทุเรียน ของดีศรีสะเกษ งานกาชาด
๒) จังหวัดศรีสะเกษ มี ๒๒ อาเภอ ๒๐๔ ตาบล ๒,๖๔๑ หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
อง์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๒ แห่ง คือ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
องค์การบริหารส่วนตาบล ๑๙๑ แห่ง เทศบาลตาบล ๒๓ แห่ง ลักษณะภูมิศาสตร์ เป็นพื้นที่ราบสลับกับทุ่งนา
จานวนประชากร ๑,๔๕๒,๔๗๑ คน จานวนคนพิการที่จดทะเบียนแล้วจานวน ๔๒,๕๓๗ คน มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ เขตอาเภอกันทรารมย์ ยางชุมน้อย ราษีไศล และกิ่งอาเภอศิลาลาด ติดกับจังหวัดอุบลราชธานี
ยโสธร และร้อยเอ็ด โดยมีแม่น้าชี และพื้นที่ ทุ่งกุลาร้องไห้บางส่วน เป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัด

ทิศใต้ เขตอาเภอกันทรลักษ์ ขุนหาญ ขุขันธ์ และภูสิงห์ ติดกับประเทศกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงเร็ก
หรือพนมดงรัก เป็นแนวแบ่งเขตแดนประเทศ
ทิศตะวันออก เขตอาเภอกันทรารมย์ โนนคูณ เบญจลักษ์ และกันทรลักษ์ ติดกับจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี
บางส่วนของลาห้วยขะยูง เป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัด
ทิศตะวันตก เขตกิ่งอาเภอศิลาลาด อาเภอราษีไศล บึงบูรพ์ กิ่งอาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อาเภอเมืองจันทร์ ห้วย
ทับทัน ปรางค์กู่ ขุขันธ์และภูสิงห์ ติดกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์ โดยมีบางส่วนของทุ่งกุลาร้องไห้ ลาห้วย
ทับทัน และห้วยสาราญเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัด
๓) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ต่ากว่าปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ ทานา ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท จานวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว ๔ คน
๔) โอกาสและข้อจากัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ ถนนวันลูกเสือ ตาบลหนองครก อาเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางเมืองศรีสะเกษ มีความสะดวกสบายในการโดยสารรถประจา
ทางของผู้ปกครองที่นาเด็กมารับบริการ เนื่องจากอยู่ใกล้กับสถานีขนส่ง รวมทั้งอยู่ใกล้กับส่วนราชการอื่นๆ ตลอดจน
แหล่งเรียนรู้ เช่น สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ ฯลฯ พื้นที่บริการของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบไปด้วยอาเภอทั้งจังหวัด ๒๒ อาเภอ ในจังหวัดศรีสะเกษ

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention)
ขั้นตอนที่ 1
รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน

ขั้นตอนที่ 2 คัดกรอง
ประเภทความพิการทาง
การศึกษาพิเศษและส่งต่อ

ขั้นตอนที่ 3 ประเมิน
ความสามารถพื้นฐาน

ขั้นตอนที่ 4 จัดทาแผน
IFSP/IEP

ขั้นตอนที่ 5 ให้บริการด้วย
กิจกรรมที่เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 6 ประเมิน
ความก้าวหน้า

ขั้นตอนที่ 7 นิเทศ ติดตาม
ประเมินผลและส่งต่อ

 ซักประวัติโดยละเอียด
 ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 ให้คาแนะนาปรึกษา
 คัดกรองประเภทความพิการทาง
การศึกษา
 ส่งต่อประเมิน/วินิจฉัยอย่างละเอียด
 ประเมินทางจิตวิทยา
 ประเมินพัฒนาการด้านต่าง ๆ
 ระบุจุดเด่น จุดด้อย
 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
 กาหนดจุดมุ่งหมาย 1 ปี พร้อมเกณฑ์ชีวัด
 กาหนดสือ่ สิ่งอานวยความสะดวกบริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
 จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
ครอบครัว (IFSP)
 จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP)
 พัฒนาศักยภาพตามจุดมุ่งหมายที่
กาหนด
 ประเมินศักยภาพเด็กและปรับปรุง
แผนการให้บริการ
 สรุปผลการพัฒนาตามเกณฑ์ชี้วัดใน
แผนการให้บริการ
 วิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพและ
ทบทวนจุดมุ่งหมายในการพัฒนาและ
วิธีการ
 ปรับปรุงแผนการให้บริการ
 กากับติดตามผลการให้บริการตามแนว
ทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
 ประสานหน่วยงานที่จะส่งต่อ
 จัดทาเอกสารเพื่อส่งต่อ
 สนับสนุนการพัฒนาตามศักยภาพ

งานทะเบียนและข้อมูลนักเรียน

คุณครูปาจรีย์ นนทวงษ์
คุณครูวรารักษ์ เสาเวียง
คุณครูนิตยา เบาะแฉะ
คุณครูสุทธิดา ชัยชาญ

คุณครูปาจรีย์ นนทวงษ์
คุณครูวรารักษ์ เสาเวียง
คุณครูนิตยา เบาะแฉะ
คุณครูสุทธิดา ขัยชาญ
คุณครูหนึ่งฤทัย จ้อยสว่าง

ครูผู้รับผิดชอบทุกคน

ครูผู้รับผิดชอบทุกคน
ผู้ปกครอง

ครูผู้รับผิดชอบทุกคน
ผู้ปกครอง

ผู้บริหาร
ครูผู้รับผิดชอบ
ผู้ปกครอง

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑) ห้องสมุดมีขนาด ๓๐ ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด ๔๑๐ เล่ม การสืบค้นหนังสือและ
การยืม-คืน ใช้ระบบ ลงทะเบียนยืม-คืน
จานวนผู้ที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๑๓ คน ต่อ วัน
๓) คอมพิวเตอร์
จานวน ๑๗ เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน
๗ เครื่อง
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๑๕ เครื่อง
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ
๓ เครื่อง
๔) แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑. ห้องบอล
๒. ห้องกระตุ้นการรับรู้ประสาทสัมผัส
๓. ห้องสมุด
๔. สวนเศรษฐกิจพอเพียง
๕. สนามเด็กเล่น
๖. ห้องประกอบอาหาร
๗. บ่อเลี้ยงปลาเพื่อเด็กพิการ
๘. ธาราบาบัด

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ชื่อแหล่งเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า(Aquarium)
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
วัดพระธาตุเรืองรอง
เกาะกลางน้า
สวนสัตว์
สถานีรถไฟ
ห้างสรรพสินค้าซุ่นเฮง พลาซ่า

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี
๒๖๑
๒๖๒
๑๒๒
๘๗
๒๖๙
๙๐
๔๙
๑๑๔
สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี
๗
๘
๓
๓
๓
๔
๖

๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเชิญมาให้ความรู้แก่ครู
นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน
๖.๑ นางน้อย ศรีธัญรัตน์ ให้ความรู้เรื่อง การทากล้วยฉาบ
สถิติการให้ความรู้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ แห่งนี้ จานวน ๒ ครั้ง/ปี
๖.๒ นายสุริยนต์ วรรณา ให้ความรู้เรื่อง การทาอาหาร
สถิติการให้ความรู้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ แห่งนี้ จานวน ๒ ครั้ง/ปี
๖.๓ นายวัน โสพัฒน์ ให้ความรู้เรื่อง การสานแห
สถิติการให้ความรู้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ แห่งนี้ จานวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๔ นายประดิษฐ์ แววจริ่ง ให้ความรู้เรื่อง เปเปอร์มาเช่
สถิติการให้ความรู้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ แห่งนี้ จานวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๕ นาง ราศี โนนใหญ่ ให้ความรู้เรื่อง สานตะกร้า
สถิติการให้ความรู้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ แห่งนี้ จานวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๖ นาย ทองจันทร์ วงศ์สุโพธิ์ ให้ความรู้เรื่อง ลูกประคบ
สถิติการให้ความรู้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ แห่งนี้ จานวน ๑ ครั้ง/ปี

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
๑๐.๑ ผลงานดีเด่น
ประเภท
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ผู้บริหาร(ระบุชื่อ)
ครู
นางสาวปาจรีย์ นนทวงษ์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
- ครูสอนดี จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

- ครูผู้รับทุนสอนดี จังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวสายสมร ศิริญาณ

- ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนประกวดการจัด
สวนถาดแบบชื้นประเภท
ทีมเดี่ยว ระดับเหรียญทอง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเภท
นางสาวเจษฎาภรณ์ หันพรมมา

นางสาวสายสมร ศิริญาณ

นางสาวเจษฎาภรณ์ หันพรมมา

เด็กชายกฤษกร บุญเหลือ

เด็กชายปณิธาน คาหล่อ

เด็กหญิงนลินพรรณ เดชาศิลปพัฒน์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
- ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนประกวดการจัด
สวนถาดแบบชื้นประเภท
ทีมเดี่ยว ระดับเหรียญทอง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒
- ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนประกวดการจัด
สวนถาดแบบแห้งประเภท
ทีมเดี่ยว ระดับเหรียญทอง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒
- ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนประกวดการจัด
สวนถาดแบบแห้งประเภท
ทีมเดีย่ ว ระดับเหรียญทอง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒
- นักเรียนประกวดการจัดสวนถาด
แบบแห้งประเภท
ทีมเดี่ยว ระดับเหรียญเงิน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒
- นักเรียนประกวดการจัดสวนถาด
แบบแห้งประเภท
ทีมเดี่ยว ระดับเหรียญเงิน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒
- นักเรียนประกวดการจัดสวนถาด
แบบแห้งประเภท
ทีมเดี่ยว ระดับเหรียญเงิน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสาเร็จ
ชื่อ
ที่
งาน/โครงการ/กิจกรรม
๑ โครงการปรับบ้านเป็น
ห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่
เป็นครู

๒ ศูนย์ให้บริการผู้พิการ
เคลื่อนที่จังหวัด
ศรีสะเกษ

ตัวบ่งชี้
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กพิการรุนแรงที่มารับ
อบรมเชิง
- ผู้ดูแลเด็กพิการ
บริการทางการศึกษาที่บ้านมีเจคติความรู้ ปฏิบัติการ
รุนแรงที่บ้านเข้า
และทักษะในการจัดการศึกษาให้เด็กพิการ
ร่วมโครงการ
และเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
จานวน ๖๐
โดยปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่
ครอบครัว/ร้อยละ
ให้เป็นครู
๑๐๐
- เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้พิการเชิงรุกอย่าง - สารวจข้อมูล - ผู้พิการในพื้นที่
ครอบคลุมและทั่วถึง
ผู้พิการตาม บริการที่ยังไม่ได้รับ
-เพื่อรณรงค์ให้ผู้พิการ ครอบครัว ชุมชน บ้านที่ยังไม่ได้ ความช่วยเหลือทาง
องค์กรเครือข่ายผู้พิการ หรือหน่วยงานที่ รับความ
การศึกษาได้รับ
เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ช่วยเหลือทาง ความช่วยเหลือทาง
ด้านการปกปูองคุ้มครองและพัฒนาอย่าง การศึกษา
การศึกษา ร้อยละ
ทั่วถึง มีความรู้ความเข้าใจสามารถนา
๘๐
ความรู้ไปใช้ส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการ
ได้อย่างมีคุณภาพ
-เพื่อเป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดการ - จัดบุคลากร
เรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้พิการเชิงรุก ไปให้บริการ
และสร้างรูปแบบและกลไกการบริหาร
ช่วยเหลือผู้
จัดการในการพัฒนาผู้พิการอย่างต่อเนื่อง พิการตามบ้าน
และยั่งยืน
วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)

สรุปคะแนนตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ร้อยละ

ค่า
น้าหนัก

ผลการ
ประเมินฯ/
คะแนนที่ได้

๘๒.๘๒

๓๐

๒๓.๒๒

๔

ดีมาก

๙๖.๙๐

๒๐

๑๗.02

3

ดี

๖๘.๗

๑๐

๖.20

๔

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๒ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๗๙.๘๙

๒๐

13.84

3

ดี

๒.๑ ครูมีคุณวุฒิหรือความรู้ความสามารถ
ตรงกับงานที่รับผิดชอบ และครูมีเพียงพอ

๖๖.๖๗

๒

๑.13

2

พอใช้

๒.๒ ครูเข้าใจปรัชญาการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการและสามารถประยุกต์ใช้ได้

๖๖.๖๗

๒

๑.๓7

๓

ดี

๒.๓ ครูมีความเมตตา และอดทนต่อการเอา
ใจใส่ดูแลผู้เรียน

๑๐๐

๒

1.75

๔

ดีมาก

๒.๔ ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล และรับรู้
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับผู้เรียน

๑๐๐

๒

1.38

3

ดี

๘๕.๗๑

๒

๑.13

2

พอใช้

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล
๑.๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่กาหนดไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
๑.๒ ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒.๕ ครูจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลและแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัวตามข้อกาหนดของการจัดทาแผน และมี
การทบทวนแผนเป็นระยะ

ระดับ
ความหมาย
คุณภาพ

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
๒.๖ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนโดย
ใช้เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก (Assistive
Technology)สื่อการเรียนรู้ บริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาได้ต รงตามความ
ต้ อ งการจาเป็ น ของผู้ เ รี ย น

ร้อยละ

ค่า
น้าหนัก

ผลการ
ประเมินฯ/
คะแนนที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

๗๖.๑๙

๓

๒.63

๔

ดีมาก

๓

1.69

2

พอใช้

๗๑.๔๓

๒

๑.38

๓

ดี

๗๖.๑๙

๒

๑.38

๓

ดี

๑๐

7.40

4

ดีมาก

๕

๑

0.60

3

ดี

๕

๒

1.20

3

ดี

๕

๒

1.60

4

ดีมาก

๕

๒

1.60

4

ดีมาก

๒.๗ ครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
และสรุปรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเข้าสู่ระบบ ๗๖.๑๙
ช่วงเชื่อมต่อ
๒.๘ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การสอน
๒.๙ ครูมีทักษะในการทางานร่วมกับ
ผู้ปกครองและทีมสหวิทยาการ
มาตรฐานที่ ๓ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๓.๑ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา ความคิดริเริ่ม
และมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาสาหรับ ผู้
พิการ
๓.๒ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และ
ใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
๓.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาสาหรับผู้พิการให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กาหนดไว้
๓.๔ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู
บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาผู้เรียน

ร้อยละ

ค่า
น้าหนัก

ผลการ
ประเมินฯ/
คะแนนที่ได้

๓.๕ผู้บริหารสามารถประสานงานภาคีเครื อข่าย
ให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการแก่บุคลากรใน
ศูนย์ และปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพและเต็มเวลา

๕

๒

1.60

4

ดีมาก

๓.๖ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องพึง
พอใจผลการจัดการศึกษา

๕

๑

0.80

4

ดีมาก

๒๕

๑๗.80

๓

ดี

๓

๑.๘0

๓

ดี

๓

๑.๘0

๓

ดี

๔

๒.๔0

๓

ดี

๔

๓.๒0

๔

ดีมาก

๔

๔

๒.๔0

๓

ดี

๔

๔

๒.๔0

๓

ดี

๔

๓

1.80

๓

ดี

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการ
จัดทาหลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และระบบการให้บริการผู้เรียนตาม
ภาระหน้าที่ที่กาหนด
๔.๑ มีหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มที่สอดคล้องกับประเภทความพิการ

๓

๔.๒ จัดหรือปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้เรียน
อย่างมีความสุขโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม

๔

๔.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

๔

๔.๔ จัดให้มีเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ
การเรียนรู้ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาสาหรับผู้พิการเพียงพอ
๔.๕ ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดย
ครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา
๔.๖ จัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในโรงเรียนเรียน
ร่วม
๔.๗ สนับสนุนการจัดการเรียนร่วมอย่าง
เป็นระบบ และประสานงานการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการในจังหวัด

๔

ระดับคุณภาพ ความหมาย

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่า
น้าหนัก

ผลการประเมิน
ฯ/คะแนนที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

๑๐

7.40

3

ดี

๕

๓

2.40

๔

ดีมาก

๔

๔

๓.๒0

๔

ดีมาก

๔

๓

1.80

3

ดี

๕

2.70

2

พอใช้

๕

๑.๐๐

0.40

2

พอใช้

๕

๑.๐๐

0.60

3

ดี

๔

๑.๐๐

0.60

3

ดี

๕

๐.๕

๐.30

3

ดี

๕

๐.๕0

๐.20

2

พอใช้

ร้อยละ

มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการสร้าง
ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๕.๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์ให้ผู้พิการและครอบครัว
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
๕.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ
ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษกับครอบครัว
ชุมชน และภาคีเครือข่าย
๕.๓ พัฒนาผู้ปกครองและอาสาสมัครใน
ชุมชนเข้าร่วมรับผิดชอบและช่วยเหลือผู้
พิการภายในท้องถิ่น
มาตรฐานที่ ๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
๖.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ
๖.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษา
พิเศษที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๖.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพของศูนย์การศึกษา
พิเศษ
๖.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ
๖.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
๖.๖จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน
รวมคะแนนการประเมินคุณภาพของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษทุกมาตรฐาน

ร้อยละ

ค่า
น้าหนัก

ผลการประเมิน
ฯ/คะแนนที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

๕

๑.๐๐

๑.60

3

ดี

๑๐๐

70.36

3

ดี

สรุปเป็นรายมาตรฐาน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่า
ร้อยละ
น้าหนัก

ผลการ
ประเมินฯ/
คะแนนที่ได้

ระดับ
ความหมาย
คุณภาพ

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของ
แต่ละบุคคล

๓๐

23.22

๔

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๒ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๒๐

13.84

3

ดี

มาตรฐานที่ ๓ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๑๐

7.40

๔

ดีมาก

๒๕

๑5.80

๓

ดี

๑๐

7.40

๓

ดี

๕

2.70

2

พอใช้

๑๐๐

70.36

3

ดี

มาตรฐานที่ ๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการ
จัดทาหลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และระบบการให้บริการผู้เรียนตาม
ภาระหน้าที่ที่กาหนด
มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการสร้าง
ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
รวมคะแนนการประเมินคุณภาพของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษทุกมาตรฐาน

ผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของ
แต่ละบุคคล
ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านครู
มาตรฐานที่ ๒ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านผู้บริหาร
มาตรฐานที่ ๓ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดทา
หลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แลระบบ
การให้บริการผู้เรียนตามภาระหน้าที่ที่กาหนด
ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการสร้าง
ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ๖ มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง

ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม
/
/
/
/

/
/

ศูนย์การศึกษาพิเศษมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 3
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไม่รับรอง
กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก ..........-.............................................................

๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
จุดเด่น
- ผู้เรียนมีพัฒนาการทุกทักษะสูงขึ้น
- บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความชานาญในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
อย่างต่อเนื่อง
- มีบุคลากรที่เพียงพอในการให้บริการอย่างทั่วถึงสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
- ผู้เรียนขาดทักษะในสังคมและการมีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
- การมีส่วนร่วมของครูผู้ปกครองชุมชนในการออกแบการจัดการเรียนรู้ในพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียน
ข้อเสนอแนะ
- ควรเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่อง

๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพปัญหา
ด้านบุคลากร
๑) จานวนบุคลากรที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาด้านการศึกษาพิเศษมีจานวนมาก ส่วนใหญ่ขาดความรู้
และประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษ
๒) บุคลากรหลายคนยังขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ทางการจัดการศึกษาพิเศษ
ขาดการพัฒนาอย่างเนื่อง
๓) มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อยๆ โดยเฉพาะตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ด้านผู้เรียน
๑) คนพิการที่ยังไม่ได้รับการศึกษามีมากอยู่กระจายในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะใน
ถิ่นทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก การระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการบริหารงานยังไม่เพียงพอ
จุดเด่น
ด้านผู้บริหาร
๑) ผู้บริหารมีภาวะผู้นา มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ ความ
ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนตามความต้องการจาเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล

ด้านครู
๑) ครูส่วนใหญ่ได้รับการอบรมพัฒนาตนเองให้มีความรู้ค วามสามารถในการเรียนการสอนที่ตรงกับงาน
ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
ด้านผู้เรียน
๑) ผู้เรียนยิ้มแย้มแจ่มใส มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี เป็นส่วนใหญ่ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข ตามศักยภาพของตนเอง
จุดที่ควรพัฒนา

ด้านผู้บริหาร
๑) ควรมีการนิเทศการดาเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการรับผิดชอบงานในหน้าที่
ด้านครูผู้สอน
๑) ควรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับ
ความต้องการจาเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล

๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย
สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
จุดเด่น
- ผู้เรียนมีพัฒนาการทุกทักษะสูงขึ้น
- บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความชานาญในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
อย่างต่อเนื่อง
- มีบุคลากรที่เพียงพอในการให้บริการอย่างทั่วถึง
จุดที่ควรพัฒนา
- ผู้เรียนขาดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
- การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาศักยภาพเด็ก
ข้อเสนอแนะ
- ควรมีการนิเทศการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
-

๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพปัญหา
ด้านบุคลากร
๑) จานวนบุคลากรที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาด้านการศึกษาพิเศษมีจานวนมาก ส่วนใหญ่ขาดความรู้
และประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษ
๒) บุคลากรหลายคนยังขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ทางการจัดการศึกษาพิเศษ
ขาดการพัฒนาอย่างเนื่อง
๓) มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อยๆ โดยเฉพาะตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ด้านผู้เรียน
๑) คนพิการที่ยังไม่ได้รับการศึกษามีมากอยู่กระจายในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะใน
ถิ่นทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก การระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการบริหารงานยังไม่เพียงพอ

จุดเด่น
ด้านผู้บริหาร
๑) ผู้บริหารมีภาวะผู้นา มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ ความ
ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพนักเรียนตาม
ความต้องการจาเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล
ด้านครู
๑) ครูส่วนใหญ่ได้รับการอบรมพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการเรียนการสอนที่ตรงกับงาน
ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
ด้านผู้เรียน
๑) ผู้เรียนยิ้มแย้มแจ่มใส มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี เป็นส่วนใหญ่ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างมีความสุข ตามศักยภาพของตนเอง
จุดที่ควรพัฒนา

ด้านผู้บริหาร
๑) ควรมีการนิเทศการดาเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการรับผิดชอบงานในหน้าที่
ด้านครูผู้สอน
๑) ควรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับ
ความต้องการจาเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล

ตอนที่ ๒
แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
๑. การบริหารจัดการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ด้าน
ได้แก่ด้าน บริหารงานวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงานแผนงานและงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป
ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ SBM ร่วมกับการดาเนินงานตามกระบวนการ PDCA

โครงสร้ างการบริหารงานของศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
คณะอนุกรรมการ/การจัดการ
ศึกษาสาหรับคนพิการจังหวัด

ผู้อานวยการศู นย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ

1. งานแผนปฏิบตั ิการและ
สารสนเทศ
2. งานบริ การช่ วยเหลือระยะ
แรกเริ่ ม( EI)และเตรี ยมความ
พร้อมก่อนการส่ ง
3. งานบริ การช่ วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว
4. งานส่ งเสริ ม สนับสนุนการ
จัดการเรี ยนร่ วม
5. การจัดการศึกษาในห้องเรี ยน
คู่ขนาน
6. งานส่ งเสริ มสนับสนุนการฟื้ นฟู
สมรรถภาพคนพิการโดย
ครอบครัวและชุมชน
7. งานทะเบียนนักเรี ยน
8. งานวัดผลและ
9. งานห้องสมุด/แหล่งเรี ยนรู ้
10. งานบริ การสิ่ งอานวยความ
สะดวก สื่ อ บริ การ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
(ระบบคูปองการศึกษา)
11. งานพัฒนาและฝึ กอบรมผูด้ ูแล
คนพิการ บุคลากร และผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง 12. งานให้คาปรึ กษา
แนะแนว และเชื่อมต่อสู่ การส่ งต่อ
13.งานจัดการศึกษาสาหรับเด็ก
เจ็บป่ วยเรื้ อรังใน
14. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล

( นางเกตอรอินท์ พิทกั ษ์โคชญากุล )
คณะกรรมการบริ หารศูนย์ฯ

มูลนิธิ/สมาคม

งานบริหารงานวิชาการ
นางสาวปาจรี ย ์ นนทวงษ์

คณะกรรมการสถานศึกษา

รองผูอ้ านวยการ งานบริหารแผนงานและ
งบประมาณ

นางสาวอารี ยห์ งษ์คา

1. งานแผนปฏิบตั ิการ
และสารสนเทศ
2. งานแผนงานและจัดตั้ง
งบประมาณ
3.งานศูนย์ขอ้ มูลและ
สานสนเทศ
4. งานการเงิน
5.งานบัญชี
6.งานพัสดุและสิ นทรัพย์
7. งานควบคุมภายใน
9.งานประกันคุณภาพ
ภายใน
10. งานนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลและรายงาน
ผล
11. งานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

งานบริหารงานบุคคล

นางสาวมาลินี มณี นิล

1. งานแผนปฏิบตั ิการและ
สารสนเทศ
2. งานสรรหา บรรจุและ
แต่งตั้ง
3. งานทะเบียนประวัติ
บุคลากร
4. งานพัฒนาครู และ
บุคลากร
5. งานสวัสดิการครู และ
บุคลากร
6. งานวินยั และรักษาวินยั
7. งานพิจารณาความดี
ความชอบ
8. งาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
9. งานมาตรฐานวิชาชีพและ
วิทยฐานะ
10.งานประกันคุณภาพ
ภายใน
11. งานนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลและรายงานผล
12.งานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

งานบริหารงานทัว่ ไป
นายวัชริ นทร์ ผมพันธ์
1. งานแผนปฏิบตั ิการและ
สารสนเทศ
2. งานอาคารสถานที่
3. งานรักษาความปลอดภัย
4. งานยานพาหนะ
5. งานสัมพันธ์ชุมชน
เครื อข่ายและวิเทศสัมพันธ์
6. งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่
7. งานอนามัยและโภชนาการ
8. ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน
9. งานโสตทัศนูปกรณ์
10. งานกิจกรรมนักเรี ยน
11. งานระดมทุนและ
ทรัพยากร
12. งานธุรการและสารบรรณ
13.งานประกันคุณภาพภายใน

13. งานนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลและรายงานผล
14.งานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

งานประกันคุณภาพภายใน
นายสายชล ผาดวงดี
1) จัดทาแผนประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
2) จัดทาเอกสารคู่มือเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา
3) เสนอแต่งตั้งกรรมการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษา
4) อบรมให้ความรู ้แก่บุคลากรเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา
5) จัดระบบกระบวนการการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
- การจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
- การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
- การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา
- การประกันคุณภาพการศึกษา
- การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี
- การผดุงระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ติดตาม/สรุ ป/ ประเมินผลการประกัน
คุณภาพ
6) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๒. วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักจัดการศึกษา พัฒนาคนพิการ สืบสานความเป็นไทย สานสายใยเปลี่ยนผ่าน ก้าวสู่อาเซียน

อัตลักษณ์
ยิ้มได้ ไหว้เป็น เล่นเหมาะ

เอกลักษณ์
บริการดี มีเครือข่ายเข้มแข็ง ใจกลางแหล่งเรียนรู้

ปรัชญา
โยคา เว ชายเต ภูริ
ปัญญาย่อมเกิดขึ้นจากการฝึกฝน

ปณิธาน
ผู้พิการมีทักษะการดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระของครอบครัว ใช้ชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

พันธ์กิจ
๑. จัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมคนพิการ
๒. วางแผน กาหนดนโยบาย และแผนงานการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการให้สอดคล้องกับนโยบาย
การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการแห่งชาติและนานโยบายสู่การปฏิบัติ
๓. จัดทา ส่งเสริม และประสานงานการจัดทา แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้แก่ คนพิการ
และแผนบริการเฉพาะครอบครัว
๔. จัดระบบส่งต่อคนพิการ และสร้างเครือข่ายการทางานกับสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่
๕. จัดระบบสนับสนุนการเรียนการสอน จัดสื่อ สิ่งอานวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษา รวมถึงการจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา
๖. เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อคนพิการระดับจังหวัด
๗. ประสานงานด้านการศึกษาเพื่อคนพิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘. จัดทาและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการในจังหวัด
๙. จัดทารายงานการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการในจังหวัด
๑๐. จัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยเพื่อคนพิการในจังหวัด
๑๑. จัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
( เด็กเจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล )
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เป้าประสงค์
“ผู้พิการมีทักษะในการดารงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข”

๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรโดยบุคลากรทุกฝุายและบุคลากรภายนอก ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง ชุมชน โดยยึดหลักการบริหารเชิงระบบ PDCA ตั้งแต่การวางแผน การดาเนินงาน การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผล การปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๒
สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ ๓
พัฒนาครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๔
ส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กร ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๕
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

๕. การดาเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

โครงการวันสาคัญ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โครงการวันสาคัญ
กิจกรรมวันลอยกระทง

โครงการวันสาคัญ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

เพื่อเป็นการน้อมเกล้าถวายความจงรักภักดีต่อพระ
นางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถและเป็นการ
แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และ
ส่งเสริมค่านิยมที่ดีแก่เยาวชนของชาติ

เชิงปริมาณ
- ครอบครัวเด็กพิการ ๙ ประเภท ที่มารับบริการ
จานวน ๔๐ ครอบครัว
เชิงคุณภาพ
นักเรียนสามารถแสดงออกถึงความรักต่อแม่ได้ร้อยละ ๘๕
เพื่อให้เด็กพิการและผู้ปกครองรวมทั้งบุคคลากร เชิงปริมาณ
ของศูนย์ฯได้รู้ถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
- เด็กพิการ จานวน ๔๐ ครอบครัว
ของไทยในการลอยกระทงและเพื่อให้ได้ทา
เชิงคุณภาพ
กิจกรรมร่วมกัน
นักเรียนสามารถร่วมประเพณีลอยกระทงกับครอบครัว
ร้อยละ ๙๐
เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระ เชิงปริมาณ
เจ้าอยู่หัว
ผู้ปกครอง เด็กพิการ บุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษา
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวันสาคัญของชาติ
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อเป็นการทาความดีถวายพ่อหลวง
เชิงคุณภาพ
เพื่อความสามัคคี ในครูและบุคลากรทางการ
ผู้ปกครอง เด็กพิการ บุคลากรศูนย์ฯ ได้แสดงความกตัญญู
ศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
กตเวที และเป็นการทาความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ
ศรีสะเกษ
เจ้าอยู่หัว ร้อยละ 80

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
๔.๓
มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
๔.๓

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
๔.๓

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
๔.๓

โครงการวันสาคัญ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและให้
เชิงปริมาณ
ความสาคัญกับเด็กได้แสดงออกและการมีส่วนร่วม - เด็กนักเรียนที่มารับบริการประจาวันที่ศูนย์ การศึกษาพิเศษ
อย่างมีความสุข
ประจาจังหวัดศรีสะเกษจานวน ๑๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเด็กร้อยละ ๙๐

โครงการวันสาคัญ
กิจกรรมวันสงกรานต์

เพื่อให้เด็กพิการและผู้ปกครองรวมทั้งบุคคลากร
ของศูนย์ฯได้รู้ถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีการรดน้าดาหัวการขอพรจากผู้ใหญ่
การเล่นสาดน้าของไทยและเพื่อให้ได้ทากิจกรรม
ร่วมกัน

เชิงปริมาณ
- ผู้พิการที่เข้ารับบริการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดศรีสะเกษ จานวน ๒๒๐ คน
- ผู้ปกครอง / สนใจ/ผู้ติดตาม ๒๒๐ คน
เชิงคุณภาพ
- ผู้พิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสงกรานต์ ร้อยละ ๙๐
- ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันแสดงออกถึงวัฒนธรรม
การเล่นสงกรานต์ได้อย่างถูกต้อง

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
๔.๓

โครงการวันสาคัญ
กิจกรรมวันไหว้ครู

เพื่อให้เด็กพิการได้แสดงออกในการระลึกถึง
เชิงปริมาณ
พระคุณของครูและได้แสดงออกโดยการมีส่วนร่วม - เด็กนักเรียนที่มารับบริการประจาวันที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ในการทากิจกรรม
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ จานวน ๔๐ คน
เชิงคุณภาพ
- เด็กพิการได้แสดงออกถึงการราลึกพระคุณครูได้อย่างน้อย
ละ ๙๐

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
๔.๓

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

โครงการวันสาคัญ
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

เพื่อให้เด็กพิการได้เรียนรู้ถึงการจัดกิจกรรมใน
เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ การขอพร การอวยพร และ
การมอบของขวัญ

โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการ
เรียนการสอนห้องเรียน
คู่ขนานออทิสติก

- เพื่อให้นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์การเรียน
เชิงปริมาณ
ครบ
- นักเรียนห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกทั้งหมด 10 คน
- เพื่อให้ครูมีอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการ
- ครูห้องเรียนคู่ขนาน 3 คน
เรียนการสอนที่เหมาะสมตามระดับ
เชิงคุณภาพ
ความสามารถของผู้เรียน
- นักเรียนได้รับอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสม
- เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนตาม
- ครูมีอปุ กรณ์การสอนสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล
การเรียน
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กออทิสติกและให้
เชิงปริมาณ
ผู้ปกครองมีความรู้สามารถกระตุ้นพัฒนาการได้
- บุคคลออทิสติกและผู้ปกครอง จานวน ๑๕๐ คน
อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
เชิงคุณภาพ
บุคคลออทิสติกสามารถร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
ร้อยละ ๘๕
ผู้ปกครองมีความรู้ในการกระตุ้นพัฒนาการร้อยละ ๙๐

โครงการเข้าค่ายส่งเสริม
สมรรถภาพและการดาเนิน
ชีวิตอิสระของเด็กออทิสติก

เชิงปริมาณ
- เด็กนักเรียนที่มารับบริการประจาวันที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ จานวน ๑๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนสามารถร่วมทากิจกรรมในวันปีใหม่ ร้อยละ ๙๐
นักเรียนปฏิบัติตามประเพณีวันปีใหม่ได้

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
๔.๓

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
/๔.๔

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
๔.๓

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

โครงการวันคนพิการสากล

- เพื่อผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
- เพือ่ ผู้เรียนเกิดทักษะทางสังคมและอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

เชิงปริมาณ
- เด็กพิการ จานวน ๔๐ ครอบครัว
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีส่วนร่วมโครงการ ได้ร้อยละ ๘๐
นักเรียนสามารถร่วมโครงการวันสาคัญ ได้ร้อยละ ๘๕

โครงการจัดการศึกษาเรียนฟรี
เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา เชิงปริมาณ
นักเรียนที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สาหรับรายการหนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรม ศรีสะเกษ จานวน ๘๐ คน
เชิงคุณภาพ
พัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

นักเรียนมีโอกาสได้รบั การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย สาหรับ
รายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
๔.๓

มฐ.๑/ตัวบ่งชี้ที่
๑.๑/๑.๒
มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
๔.๓

กลยุทธ์ที่ ๒
สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยน เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กพิการรุนแรงที่มารับบริการทาง
พ่อแม่เป็นครู
การศึกษาที่บ้านมีเจคติความรู้และทักษะในการ
จัดการศึกษาให้เด็กพิการและเพื่อพัฒนารูปแบบ
การจัดการศึกษาโดยปรับบ้านเป็นห้องเรียน
เปลี่ยนพ่อแม่ให้เป็นครู

เชิงปริมาณ
- ครอบครัวเด็กพิการและเด็กพิการรุนแรง
จานวน ๑๓๐ ครอบครัว
เชิงคุณภาพ
-ผู้ปกครองมีเจคติและความรู้ทักษะในการจัด
การศึกษาให้กับลูกของตนร้อยละ ๙๐
-เด็กพิการรุนแรงที่เข้าร่วมโครงการปรับบ้าน
เป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่ให้เป็นครูได้รับ
การพัฒนา ร้อยละ ๙๐

โครงการนิเทศและติดตามผลการเรียน
เด็กในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาล
ศรีสะเกษ ตามพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

เชิงปริมาณ
- เด็กป่วยในโรงพยาบาลศรีสะเกษ จานวน
๕๐ เวลา๑๐ วัน
เชิงคุณภาพ
- เด็กป่วยโรงพยาบาลศรีสะเกษที่เข้าร่วม
โครงการได้รับบริการด้านการศึกษาเหมาะสม
กับความต้องการ

- เพื่อทราบผลด้านการเรียนของเด็กป่วยที่
เข้ามารบบริการที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ
- เพื่อทราบปัญหา-อุปสรรคในการศึกษา
ของผู้ป่วยเด็ก
- เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนของครูประจาโครงการฯ

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
๔.๒,๔.๓,๔.๔,๔.๕
มฐ.๕/ตัวบ่งชี้ที่
๕.๒ ,๕.๓

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
๔.๒

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

โครงการในพระราชดาริ
(ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม)

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การดาเนินการ
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนเก่ง
คนดี มีคุณธรรม
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห์ ผู้ที่มี
ความบกพร่องและมีความต้องการจาเป็นพิเศษ
- เพื่อดาเนินกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

เชิงปริมาณ
- ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความจาเป็น
พิเศษ ที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ จานวน ๒๓๕ คน
เชิงคุณภาพ
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพ
พัฒนาการที่ดี และเป็นคนเก่ง คนดี มี
คุณธรรม ร้อยละ ๘๐

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
๔.๔

กลยุทธ์ที่ ๓
พัฒนาครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

โครงการนิเทศติดตามและประเมินผล เพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการ
การดาเนินงานโรงเรียนแกนนาจัดการ สอนสาหรับโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมใน
เรียนร่วม
เขตพื้นที่การประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต
๑,๒,๓,๔ และ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 28 จานวน ๑๑๓ โรงเรียน

เชิงปริมาณ
โรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมสานักงานเขต
พื้นที่การ ศรีสะเกษ เขต ๑,๒,๓,๔ และ สพม. 28
จานวน ๑๑๓ โรง และโรงเรียนเรียนร่วม ๖๙๗
โรงเรียน นิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมได้
ดาเนินการจัดการเรียนร่วมอยู่ในระดับดีขนึ้ ไป

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
๔.๖,๔.๗

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

โครงการนิเทศติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานโรงเรียนเรียนร่วม

เพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสาหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วมในเขตพื้นที่
การประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑,๒,๓,๔ และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28
จานวนโรงเรียนเรียนร่วม ๖๙๗ โรงเรียน

เชิงปริมาณ
โรงเรียนจัดการเรียนร่วมสานักงานเขตพืน้ ที่การ
ศรีสะเกษ เขต ๑,๒,๓,๔ และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 จานวนโรงเรียนเรียน
ร่วม ๖๙๗ โรงเรียน นิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ
๑ ครั้ง
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนจัดการเรียนร่วมได้ดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ได้รับการนิเทศติดตามทุกโรงเรียน

โครงการนิเทศติดตามและประเมินผล
โรงเรียนเรียนร่วม (ห้องเรียนคู่ขนาน
สาหรับบุคคลออทิสติก)

เพื่อศึกษาการดาเนินงานและประเมิน
ความก้าวหน้าในการจัดการตามโครงการ
ห้องเรียนคู่ขนานและผลการพัฒนาการเรียนรู้

เชิงปริมาณ
ครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนาน ๓ คน นักเรียน
จานวน ๙ คน
เชิงคุณภาพ
-ห้องเรียนคู่ขนานได้ดาเนินงานตามโครงการ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
-นักเรียนมีผลการพัฒนาการเรียนรู้ก้าวหน้า
ร้อยละ ๙๐

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
๔.๖,๔.๗

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
๔.๖,๔.๗

กลยุทธ์ที่ ๔
ส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กร ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กพิการโดย
เครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองและศูนย์
การศึกษาพิเศษ

เพื่อให้สามารถเป็นแกนหลักจัดคาราวาน
เชิงปริมาณ
เสริมสร้างเด็กพิการโดยให้บริการช่วยเหลือระยะ
เด็กพิการอายุ ๐-๕ ปี ของศูนย์การศึกษา
แรกเริ่มและเตรียมความพร้อมแก่เด็กพิการตั้งแต่ พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ จานวน ๕๕ ปี
แรกเกิด ๐-๕ ปี
เชิงคุณภาพ
เด็กพิการอายุ ๐-๕ ปี ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ มีพัฒนาการ
อย่างสมดุลและพัฒนาตนเองได้

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มฐ.๕/ตัวบ่งชี้ที่
๕.๒ ,๕/๕.๓

กลยุทธ์ที่ ๕
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

โครงการ/กิจกรรม
งานประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์
-เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
-เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม การทางาน ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ให้กับบุคคลภายนอก

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
-บุคลากร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และภาคี
เครือข่าย อื่นๆ มีการรับรู้ข่าวสาร
เชิงคุณภาพ
- มีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเชื่อถือได้

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

โครงการ/กิจกรรม
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

- เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เชิงปริมาณ
- ได้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายใน
- เพื่อให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
จังหวัดศรีสะเกษ มีแหล่งเรียนรู้ที่
ศรีสะเกษ
หลากหลายเอื้อต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มารับ
บริการมีความพึงพอใจในการใช้แหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย

โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี - เพื่อให้สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการในการ
ดาเนินงานตามโครงการที่ชัดเจน
- ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน
ระดมความคิดในการวางแผนการดาเนินงาน

เชิงปริมาณ
- ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน
ระดมความคิดในการวางแผนการดาเนินงาน
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
เชิงคุณภาพ
- เพื่อให้สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการที่สะท้อน
ถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
มฐ.4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
มฐ.5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

มฐ.๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑,๓.๒,๓.๓
มฐ. ๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดทาสารสนเทศ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้สถานศึกษามีเอกสารสารสนเทศที่มี
รายละเอียดครอบคลุมถึงการดาเนินงานตามพันธ
กิจ และมีความถูกต้องของข้อมูล สามารถสืบค้น
ข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
- ครู และบุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละงาน
ตามโครงสร้างการบริหารงานร่วมกันรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนหลอมรวมข้อมูล
เป็นเอกสารสารสนเทศ จานวน ๑ เล่ม
เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษามีเอกสารสารสนเทศที่มี
รายละเอียดครบถ้วนถูกต้องสามารถนาไปใช้ได้

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑,๓.๒,๓.๓
มฐ.๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓

๑.๒ ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
-

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

-

-

-

ตอนที่ ๓
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ
๑. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของศูนย์การศึกษาพิเศษ
๑.๑ ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
กลยุทธ์ที่ ๑
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

โครงการวันสาคัญ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โครงการวันสาคัญ
กิจกรรมวันลอยกระทง

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
- ครอบครัวเด็กพิการ ๙ ประเภท ที่มารับ
บริการ จานวน ๔๐ ครอบครัว
เชิงคุณภาพ
นักเรียนสามารถแสดงออกถึงความรักต่อแม่ได้
ร้อยละ ๘๕
เชิงปริมาณ
- เด็กพิการ จานวน ๔๐ ครอบครัว
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากระทงกับครอบครัว
ได้ร้อยละ ๘๐
นักเรียนสามารถร่วมประเพณีลอยกระทงกับ
ครอบครัวร้อยละ ๙๐

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
เชิงปริมาณ
- ครอบครัวเด็กพิการ ๙ ประเภท ที่มารับบริการ
จานวน ๓๔ ครอบครัว
เชิงคุณภาพ
เด็กพิการสามารถร่วมกิจกรรมทางสังคมและแสดงออกถึง
ความรักต่อแม่ได้ร้อยละ ๘๕
เชิงปริมาณ
- เด็กพิการ จานวน ๓๖ ครอบครัว
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากระทงกับครอบครัวได้
ร้อยละ ๘๐
นักเรียนสามารถร่วมประเพณีลอยกระทงกับ
ครอบครัวร้อยละ ๙๐

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
๔.๓

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
๔.๓

โครงการ/กิจกรรม
โครงการวันสาคัญ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
ผู้ปกครอง เด็กพิการ บุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
เชิงคุณภาพ
ผู้ปกครอง เด็กพิการ บุคลากรศูนย์ฯ ได้แสดง
ความกตัญญูกตเวที และเป็นการทาความดีถวาย
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร้อยละ 80

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
เชิงปริมาณ
ผู้ปกครอง เด็กพิการ บุคลากรทางการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
เชิงคุณภาพ
ผู้ปกครอง เด็กพิการ บุคลากรศูนย์ฯ ได้แสดงความ
กตัญญูกตเวที และเป็นการทาความดีถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร้อยละ 80

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
๔.๓

โครงการวันสาคัญ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เชิงปริมาณ
- เด็กนักเรียนที่มารับบริการประจาวันที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษจานวน
๑๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเด็กร้อย
ละ ๙๐

เชิงปริมาณ
- เด็กนักเรียนที่มารับบริการประจาวันที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษจานวน
๙๐ คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเด็กร้อยละ ๙๐

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
๔.๓

โครงการวันสาคัญ
กิจกรรมวันสงกรานต์

เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
- ผู้พิการที่เข้ารับบริการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ - ผู้ พิ ก ารที่ เ ข้ า รั บ บริ ก ารจากศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ จานวน ๒๒๐ คน
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ จานวน ๒๒๐ คน
- ผู้ปกครอง / สนใจ/ผู้ติดตาม ๒๒๐ คน
- ผูป้ กครอง / สนใจ/ผู้ติดตาม ๒๒๐ คน

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
๔.๓

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

เชิงคุณภาพ
- ผู้พิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสงกรานต์
ร้อยละ ๙๐
- ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันแสดงออกถึง
วัฒนธรรมการเล่นสงกรานต์ได้อย่างถูกต้อง

เชิงคุณภาพ
- ผู้พิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสงกรานต์ ๑๙๘ คน
- ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันแสดงออกถึงวัฒนธรรม
การเล่นสงกรานต์ได้อย่างถูกต้อง

โครงการวันสาคัญ
กิจกรรมวันไหว้ครู

เชิงปริมาณ
- เด็กนักเรียนที่มารับบริการประจาวันที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ จานวน
๔๐ คน
เชิงคุณภาพ
- เด็กพิการได้แสดงออกถึงการราลึกพระคุณครูได้
อย่างน้อยละ ๙๐

เชิงปริมาณ
- เด็กนักเรียนที่มารับบริการประจาวันที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ จานวน ๓๖ คน
เชิงคุณภาพ
- เด็กพิการได้แสดงออกถึงการราลึกพระคุณครูได้อย่าง
น้อยร้อยละ ๙๐

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
๔.๓

โครงการวันสาคัญ
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

เชิงปริมาณ
- เด็กนักเรียนที่มารับบริการประจาวันที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ จานวน
๑๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนสามารถร่วมทากิจกรรมในวันปีใหม่ ร้อย
ละ ๙๐
นักเรียนปฏิบัติตามประเพณีวันปีใหม่ได้

เชิงปริมาณ
- เด็กนักเรียนที่มารับบริการประจาวันที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ จานวน ๙๐ คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนสามารถร่วมทากิจกรรมในวันปีใหม่ ร้อยละ
๙๐
นักเรียนปฏิบัติตามประเพณีวันปีใหม่ได้

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
๔.๓

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการ
สอนห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก

โครงการเข้าค่ายส่งเสริมสมรรถภาพ
และการดาเนินชีวิตอิสระของเด็ก
ออทิสติก

โครงการวันคนพิการสากล

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ
- นักเรียนห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกทั้งหมด
10 คน
- ครูห้องเรียนคู่ขนาน 3 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้รับอุปกรณ์การเรียนการสอนที่
เหมาะสม
- ครูมีอุปกรณ์การสอนสอดคล้องกับการจัด
กิจกรรมการเรียน
เชิงปริมาณ
- บุคคลออทิสติกและผูป้ กครอง จานวน ๑๕๐
คน
เชิงคุณภาพ
บุคคลออทิสติกสามารถร่วมกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิตร้อยละ ๘๕
ผู้ปกครองมีความรู้ในการกระตุ้นพัฒนาการร้อย
ละ ๙๐

เชิงปริมาณ
- นักเรียนห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกทั้งหมด 10
คน
- ครูห้องเรียนคู่ขนาน 3 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้รับอุปกรณ์การเรียนการสอนที่
เหมาะสม
- ครูมีอุปกรณ์การสอนสอดคล้องกับการจัด
กิจกรรมการเรียน
เชิงปริมาณ
- บุคคลออทิสติกและผูป้ กครอง จานวน ๑๒๘ คน
เชิงคุณภาพ
บุคคลออทิสติกสามารถร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
ร้อยละ ๘๕
ผู้ปกครองมีความรู้ในการกระตุ้นพัฒนาการร้อยละ
๙๐

เชิงปริมาณ
- เด็กพิการ จานวน ๔๐ ครอบครัว
เชิงคุณภาพ
นักเรียนสามารถร่วมโครงการวันคนพิการ
สากล ได้ร้อยละ ๘๕

เชิงปริมาณ
- เด็กพิการ จานวน ๓๔ ครอบครัว
เชิงคุณภาพ
นักเรียนสามารถร่วมโครงการคนพิการสากล
ได้ร้อยละ ๘๕

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
/๔.๔

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
๔.๓

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
๔.๓

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดการศึกษาเรียนฟรี ๑๕ ปี
อย่างมีคุณภาพ

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
นักเรียนที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ จานวน ๘๐
คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย สาหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
เชิงปริมาณ
นักเรียนที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ จานวน ๘๐ คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย สาหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การ
เรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.๑/ตัวบ่งชี้ที่
๑.๑/๑.๒
มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
๔.๓

กลยุทธ์ที่ ๒
สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม
โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยน เชิงปริมาณ
พ่อแม่เป็นครู
- ครอบครัวเด็กพิการและเด็กพิการที่บ้าน
จานวน ๑๖๐ ครอบครัว

เชิงปริมาณ
- ครอบครัวเด็กพิการและเด็กพิการรุนแรง จานวน
๑๖๐ ครอบครัว

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
๔.๒,๔.๓,๔.๔,๔.๕
มฐ.๕/ตัวบ่งชี้ที่
๕.๒ ,๕.๓

เชิงคุณภาพ
-ผู้ปกครองมีเจคติและความรู้ทักษะในการจัด
การศึกษาให้กับลูกของตนร้อยละ ๙๐
-เด็กพิการรุนแรงที่เข้าร่วมโครงการปรับบ้าน
เป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่ให้เป็นครูได้รับ
การพัฒนา ร้อยละ ๙๐

เชิงคุณภาพ
-ผู้ปกครองมีเจคติและความรู้ทักษะในการจัด
การศึกษาให้กับลูกของตนร้อยละ ๙๐
-เด็กพิการรุนแรงที่เข้าร่วมโครงการปรับบ้าน
เป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่ให้เป็นครูได้รับ
การพัฒนา ร้อยละ ๙๐

โครงการนิเทศและติดตามผลการเรียน
เด็กในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาลศรีสะ
เกษ ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เชิงปริมาณ
- เด็กป่วยในโรงพยาบาลศรีสะเกษ จานวน
๕๐ เวลา๑๐ วัน
เชิงคุณภาพ
- เด็กป่วยโรงพยาบาลศรีสะเกษที่เข้าร่วม
โครงการได้รับบริการด้านการศึกษาเหมาะสมกับ
ความต้องการ

เชิงปริมาณ
- เด็กป่วยในโรงพยาบาลศรีสะเกษ จานวน ๕๐
เวลา๑๐ วัน
เชิงคุณภาพ
- เด็กป่วยโรงพยาบาลศรีสะเกษที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับบริการด้านการศึกษาเหมาะสมกับความต้องการ

โครงการในพระราชดาริ
(ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม)

เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
- ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความจาเป็น
- ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความจาเป็นพิเศษ
พิเศษ ที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ จานวน ๒๓๕ คน
ศรีสะเกษ จานวน ๒๓๕ คน
เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพ
- เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพ พัฒนาการที่
พัฒนาการที่ดี และเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม ดี และเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๐

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
๔.๒

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
๔.๔

กลยุทธ์ที่ ๓
พัฒนาครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

โครงการนิเทศติดตามและประเมินผล เชิงปริมาณ
โรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมสานักงานเขต
การดาเนินงานโรงเรียนแกนนาจัดการ
พื้นที่การ ศรีสะเกษ เขต ๑,๒,๓,๔ และสานักงาน
เรียนร่วม

โครงการนิเทศติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานโรงเรียนเรียนร่วม

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ
โรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมสานักงานเขต
พื้นที่การ ศรีสะเกษ เขต ๑,๒,๓,๔ และ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 จานวน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28
๑๑๓ โรง และโรงเรียนเรียนร่วม ๖๙๗ โรงเรียน จานวน ๑๑๓ โรง และโรงเรียนเรียนร่วม ๖๙๗
นิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
โรงเรียน นิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมได้
โรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมได้
ดาเนินการจัดการเรียนร่วมอยู่ในระดับดีขนึ้ ไป
ดาเนินการจัดการเรียนร่วมอยู่ในระดับดีขนึ้ ไป
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
โรงเรียนจัดการเรียนร่วมสานักงานเขตพืน้ ที่การ
โรงเรียนจัดการเรียนร่วมสานักงานเขตพืน้ ที่
ศรีสะเกษ เขต ๑,๒,๓,๔ และสานักงานเขตพื้นที่ การ ศรีสะเกษ เขต ๑,๒,๓,๔ และสานักงานเขต
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 จานวนโรงเรียนเรียน พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 จานวน
ร่วม ๖๙๗ โรงเรียน นิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ โรงเรียนเรียนร่วม ๖๙๗ โรงเรียน นิเทศอย่าง
๑ ครั้ง
น้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนจัดการเรียนร่วมได้ดาเนินการ
โรงเรียนจัดการเรียนร่วมได้ดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการ จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ได้รับการนิเทศติดตามทุกโรงเรียน
เรียนรู้ได้รับการนิเทศติดตามทุกโรงเรียน

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
๔.๖,๔.๗

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
๔.๖,๔.๗

โครงการ/กิจกรรม
โครงการนิเทศติดตามและประเมินผล
โรงเรียนเรียนร่วม (ห้องเรียนคู่ขนาน
สาหรับบุคคลออทิสติก)

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
ครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนาน ๕ คน นักเรียน
จานวน ๙ คน
เชิงคุณภาพ
-ห้องเรียนคู่ขนานได้ดาเนินงานตามโครงการ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
-นักเรียนมีผลการพัฒนาการเรียนรู้ก้าวหน้า
ร้อยละ ๙๐

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
เชิงปริมาณ
ครูผู้สอนห้องเรียนคู่ขนาน ๕ คน นักเรียน
จานวน ๘ คน
เชิงคุณภาพ
-ห้องเรียนคู่ขนานได้ดาเนินงานตามโครงการ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
-นักเรียนมีผลการพัฒนาการเรียนรู้ก้าวหน้า
ร้อยละ ๙๐

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มฐ.๔/ตัวบ่งชี้ที่
๔.๖,๔.๗

กลยุทธ์ที่ ๔
ส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กร ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

ของโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กพิการโดย
เครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองและศูนย์
การศึกษาพิเศษ

เชิงปริมาณ
เด็กพิการอายุ ๐-3 ปี ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
เชิงคุณภาพ
เด็กพิการอายุ ๐-3 ปี มีพัฒนาการอย่าง
สมดุลและพัฒนาตนเองได้

เชิงปริมาณ
เด็กพิการอายุ ๐-3 ปี ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
เชิงคุณภาพ
เด็กพิการอายุ ๐-3 ปี มีพัฒนาการอย่าง
สมดุลและพัฒนาตนเองได้

มฐ.๕/ตัวบ่งชี้ที่
๕.๒ ,๕/๕.๓

กลยุทธ์ที่ ๕
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

โครงการ/กิจกรรม
งานประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
-บุคลากร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และภาคี
เครือข่าย อื่นๆ มีการรับรู้ข่าวสาร

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
เชิงปริมาณ
-บุคลากร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และภาคี
เครือข่าย อื่นๆ มีการรับรู้ข่าวสาร

เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
- มีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเชื่อถือได้
- มีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเชื่อถือได้
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
- ได้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในศูนย์
- ได้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายใน
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
ศรีสะเกษ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มารับบริการ เชิงคุณภาพ
มีความพึงพอใจในการใช้แหล่งเรียนรู้ได้
- นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มารับ
อย่างหลากหลาย
บริการมีความพึงพอใจในการใช้แหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

มฐ.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
มฐ.4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
มฐ.5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี เชิงปริมาณ
- ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน
ระดมความคิดในการวางแผนการดาเนินงานร้อย
ละ ๙๐ ขึ้นไป
เชิงคุณภาพ
- เพื่อให้สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการที่สะท้อนถึง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดทาสารสนเทศ

เชิงปริมาณ
- ครู และบุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละงานตาม
โครงสร้างการบริหารงานร่วมกันรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนหลอมรวมข้อมูลเป็น
เอกสารสารสนเทศ จานวน ๑ เล่ม
เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษามีเอกสารสารสนเทศที่มี
รายละเอียดครบถ้วนถูกต้องสามารถนาไปใช้ได้

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
เชิงปริมาณ
- ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน
ระดมความคิดในการวางแผนการดาเนินงาน
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
เชิงคุณภาพ
- เพื่อให้สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการที่สะท้อน
ถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา
เชิงปริมาณ
- ครู และบุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละงาน
ตามโครงสร้างการบริหารงานร่วมกันรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนหลอมรวมข้อมูล
เป็นเอกสารสารสนเทศ จานวน ๑ เล่ม
เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษามีเอกสารสารสนเทศที่มี
รายละเอียดครบถ้วนถูกต้องสามารถนาไปใช้ได้

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มฐ.๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑,๓.๒,๓.๓
มฐ. ๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒

มฐ.๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑,๓.๒,๓.๓
มฐ.๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓

๑.๒ ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

-

-

-

สนองมาตรฐานการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
-

๒. ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
ที่

ตัวบ่งชี้

๑

ผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่กาหนดไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
และแผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว

ระดับ
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

๕

- ข้อมูลสารสนเทศ เช่น ข้อมูล
นักเรียนของศูนย์ ข้อมูล
ครอบครัว
- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล
- เอกสารผู้เรียนรายบุคคล
- ผลงานนั กเรี ย น, แบบฝึ ก หั ด
ต่างๆ,ใบงานต่างๆ
- ภาพกิจกรรม เป็นต้น
- รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน

๒

ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๕

เฉลี่ย

๕

สรุปประเด็นคุณภาพมาตรฐาน

ดีเยี่ยม

๑. โครงการวันสาคัญ
๑.๑ กิจกรรมวันสงกรานต์
๑.๒ กิจกรรมวันวิสาขบูชา
๑.๓ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
๑.๔ กิจกรรมวันไหว้ครู
๒. โครงการส่งเสริมสมรรถภาพ
และการดาเนินชีวิตอิสระของเด็ก
ออทิสติก
๓.โครงการจัดการศึกษาเรียนฟรี
๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
๔.โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก
พิการรุนแรงตามบ้านและยากจน
๕.โครงการวันคนพิการสากล
๖.สารสนเทศการเก็บข้อมูล
ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้
และมีคุณภาพที่ดีขึ้น

๑) วิธีการพัฒนา
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทักษะต่างๆ
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและพัฒนาการที่ดีขึ้นและควรจัดประชุมชี้แจงและอบรม ครูผู้ปกครองชุมชนในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ในพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
๒) ผลการพัฒนา
ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีครู
ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนพิการ
๓) แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย สอดคล้องกับผู้เรียน และจัดให้ครูผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาหรับเด็ก
พิการ

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านครู
มาตรฐานที่ ๒ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ที่

ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

๑ ครูมีคุณวุฒิหรือความรู้ความสามารถตรงกับ
งานที่รับผิดชอบ และครูมีเพียงพอ

๔

- ข้อมูลสารสนเทศของครู
- เอกสารที่แสดงถึงการพัฒนาตนเอง
(รายงานการพัฒนาตนเองเอกสารความรู้ที่
ค้นคว้ามา แผ่นพับ เกียรติบัตร)
- เอกสารที่แสดงถึงการพัฒนาตนเอง
(รายงานการพัฒนาตนเองเอกสารความรู้ที่
ค้นคว้ามา แผ่นพับ เกียรติบัตร
- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และ
แ ผ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
เฉพาะครอบครัว
- เอกสารผู้ เ รี ย นรายบุ คคล เช่ น ผลงาน
ผู้ เ รี ย น, แบบฝึ ก หั ด ต่ า งๆใบงานต่ า งๆ,
เอกสารการวั ด ผลประเมิ น ผล, ภาพ
กิจกรรม เป็นต้น
- รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน

๒ ครู เ ข้า ใจปรั ช ญาการจั ดการศึกษาส าหรั บคน
พิการและสามารถประยุกต์ใช้ได้

๔

๓ ครู มีค วามเมตตา และอดทนต่ อ การเอาใจใส่
ดูแลผู้เรียน

๕

- โครงการ/งาน/กิจกรรมที่แสดงถึงครูมี
ความเมตตาและอดทนต่อการเอาใจใส่
ดูแลผู้เรียน
- เกียรติบัตร
- เอกสารข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล
- บันทึกการให้ความดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

๔ ครู รู้ จั ก ผู้ เ รี ย นเป็ น รายบุ ค คล และรั บ รู้ ค วาม
เปลี่ยนแปลงที่เกิดกับผู้เรียน

๕

- เอกสารข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล
- บันทึกการให้ความดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
- ฯลฯ

๕ ครูจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและ
แผนการให้ บริการช่วยเหลื อเฉพาะครอบครัว
ตามข้อกาหนดของการจั ดทาแผน และมีการ
ทบทวนแผนเป็นระยะ

๕

- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
และแผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว
- เอกสารผู้เรียนรายบุคคล เช่น
ผลงานผู้เรียน, แบบฝึกหัดต่างๆใบ
งานต่างๆเอกสารการวัดผล
ประเมินผล ภาพกิจกรรม เป็นต้น
- รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน

๖ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนโดยใช้
เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก
(Assistive Technology) สื่อการเรียนรู้
บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ได้ต รงตามความต้ อ งการจาเป็ น ของผู้ เ รี ย น

๔

- เอกสารที่แสดงถึงการให้บริการตามระบบ
คูปองการศึกษา
- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และ
แผนการให้ บ ริ ก ารช่ ว ยเหลื อ เฉพาะ
ครอบครัว
- แผนการสอนเฉพาะบุคคล
- รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน
- รูปภาพ/สื่อการเรียนรู้

ครู ใช้เครื่ องมือและวิธีการวัดและประเมินผล
๗ การเรีย นรู้ ของผู้ เรี ยนอย่ างหลากหลาย และ
สรุ ป รายงานผลการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นเพื่ อ เข้ า สู่
ระบบช่วงเชื่อมต่อ

๔

- เอกสารที่แสดงถึงการรายงานผลการ
พัฒนาผู้เรียนเพื่อเข้าสู่ระบบช่วง
เชื่อมต่อ
- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว
- แผนการสอนเฉพาะบุคคล
- เครื่องมือการวัดผลและประเมินผล
- รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน
- ผลงานผู้เรียน

๘ ครู มี ก ารศึ ก ษา วิ จั ย และพั ฒ นาการจั ด การ
เรี ย นรู้ ที่ต นรั บ ผิ ดชอบ และใช้ผ ลในการปรั บ
การสอน

๔

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

๙ ครูมีทักษะในการทางานร่วมกับผู้ปกครองและ
ทีมสหวิทยาการ

๔

เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

4
ดีมาก

- เอกสารที่แสดงถึงการทางานร่วมกับ
ผู้ปกครอง และทีม
สหวิทยาการ
- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และ
แผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
- บันทึกการปฏิบัติงาน
- ภาพกิจกรรม/โครงงาน
- คาสั่ง

๑) วิธีการพัฒนา
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพครู
เช่น พัฒนาครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ให้มีความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ การทาวิจัยใน
ชั้นเรียน เป็นต้น
๒) ผลการพัฒนา
ครูมีองค์ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษมากขึ้น สามารถจัดกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้อง
กับศักยภาพเด็กได้
๓) แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพครู
อย่างต่อเนื่อง

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านผู้บริหาร
มาตรฐานที่ ๓ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ที่

ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

๑

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา
ความคิดริเริ่ม และมีเจตคติที่ดีต่อการ
จัดการศึกษาสาหรับคนพิการ

๕

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
-คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
สารสนเทศ
-รายงานการประชุม
-หนังสือเชิญเป็นวิทยากร
-คาสั่งแต่งแต่งเป็นคณะทางาน
เครือข่าย
-แผนปฏิบัติการประจาปี
-โครงการอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทา
แผน IEP
-คู่มือสื่ออุปกรณ์ในการช่วยเหลือ
เด็กพิการในโครงการปรับบ้านเป็น
ห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู
-สมุดเยี่ยม
-หนังสือขอความอนุเคราะห์ศึกษา
ดูงาน
-หนังสือขอบคุณ
-สมุดตรวจราชการ
-สมุดนิเทศภายใน
-รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน
-แฟูมสะสมงานของผู้บริหาร
-หนังสือขอความอนุเคราะห์/
ประชาสัมพันธ์
-แฟูมเกียรติบัตร
-ภาพถ่ายกิจกรรมการศึกษาดูงาน

ที่

ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

๒

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ

๕

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
-หนังสือเชิญประชุม
-รายงานการประชุมครู
-รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
-หนังสือเชิญผู้ปกครองเข้าร่วม
กิจกรรม
-หนังสือขอความอนุเคราะห์ เชิญ
เป็นวิทยากร
-หนังสือขอบคุณ
-หนังสือเชิญต่างๆ
-แผ่นผับ/วารสารศูนย์
-รายงานผลการดาเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การประจาปี
-สมุดนิเทศภายใน
-รายงานผลการประเมินโครงการ
-รายงานการปฏิบัติการประจาปี
หลักสูตร/แนวทางการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการ
ทั้ง 9 ประเภท
- งานวิจัย
-แผน IEP/IFSP
-แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของศูนย์
-แผนปฏิบัติการประจาปี
-รายงานการประเมินภายในโดยต้น
สังกัด
- รายงานการประชุมเครือข่ายศูนย์
การเรียนเฉพาะความพิการ
- สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
-สถิติการเป็นวิทยากรของผู้บริหาร

ที่

ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

๓

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาสาหรับคนพิการให้บรรลุ
เปูาหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ

๕

๔

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนา
ผู้เรียน

๕

ผู้ บ ริ ห ารสามารถประสานงานภาคี
เครือข่าย ให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง
วิชาการ แก่บุคลากรในศูนย์การศึกษา
พิเศษ และปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา

๕

๕

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
-รายงานผลการดาเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การประจาปี
-รายงานการปฏิบัติการประจาปี
-รายงานการประเมินภายในโดยต้น
สังกัด
-งบหน้าโครงการที่บรรลุตาม
เปูาหมาย
-รายงานการประเมินโครงการ
-แผนปฏิบัติการประจาปี
-คาสั่ง (อบรม/ศึกษาดูงาน)
-หนังสือเชิญเป็นวิทยากร
-หนังสือขอบคุณ
-สมุดเยี่ยม
-สมุดนิเทศภายใน
--รายงานผลการดาเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การประจาปี
-รายงาน SAR ครู
-รายงานประจาปี
-แฟูมเกียรติบัตร/ภาพถ่าย
-คาสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการ/
คณะทางานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
-หนังสือเชิญเป็นวิทยากร
-สมุดเยี่ยม
-หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง
-โครงการที่ของบประมาณจาก
เครือข่าย
-สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ
-รายงานการประชุม
-สมุดนิเทศภายใน

ที่

๖

ตัวบ่งชี้

ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องพึง
พอใจผลการจัดการศึกษา

เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับคุณภาพ

๕

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
-รายงานการวิจัย
-รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน
-รายงานการประชุมการจัดทา
หลักสูตร
-แฟูมเกียรติบัตร/ภาพถ่าย
-รายงานการประเมินโครงการ
-สมุดเยี่ยม
-สมุดตรวจราชการ
-รายงานโครงการ
-แบบประเมินความพึงพอใจผลการ
จัดการศึกษา
-ภาพถ่ายกิจกรรม

๕
ดีเยี่ยม

๑) วิธีการพัฒนา
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา
กับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒) ผลการพัฒนา
สถานศึกษามีเครือข่ายการทางานที่เข้มแข็ง ทาให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓) แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา
กับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดทาหลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบ
การให้บริการผู้เรียนตามภาระหน้าที่ที่กาหนด
ระดับ
คุณภาพ
๓

ที่

ตัวบ่งชี้

๑

มีหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่สอดคล้อง
กับประเภทความพิการ

๒

จัดหรือปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียน
ได้เรียนอย่างมีความสุขโดย
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม

๔

๓

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

๔

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. แนวทางการให้บริการ ๙ ประเภท ได้แก่
๑.๑ แนวทางการให้บริการนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการมองเห็น
๑.๒ แนวทางการให้บริการนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน
๑.๓ แนวทางการให้บริการนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา
๑.๔ แนวทางการให้บริการนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
หรือสุขภาพ
๑.๕ แนวทางการให้บริการนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้
๑.๖ แนวทางการให้บริการนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการพูดและภาษา
๑.๗ แนวทางการให้บริการนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์
๑.๘ แนวทางการให้บริการนักเรียนออทิสติก
๑.๙ แนวทางการให้บริการนักเรียนพิการซ้อน
๓. คู่มือ EI
๑. สรุปการดาเนินโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน
เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู
- ภาพถ่าย
๒. โครงการ/ กิจกรรม
๑. โครงการวันสาคัญ
๑.๑ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
๑.๒ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
๑.๓ กิจกรรมวันสงกรานต์

ระดับ
คุณภาพ

ที่

ตัวบ่งชี้

๔

จัดให้มีเทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวก สื่อการเรียนรู้ บริการและ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
สาหรับคนพิการเพียงพอ

๔

๕

ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
โดยครอบครัวและชุมชนด้วย
กระบวนการทางการศึกษา

๓

๖.

จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนการจัดทา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลใน
โรงเรียนเรียนร่วม

๔

๗.

สนับสนุนการจัดการเรียนร่วมอย่าง
เป็นระบบ และประสานงานการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการในจังหวัด

๔

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑.๔ กิจกรรมวันไหว้ครู
๑.๕ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
๑.๖ กิจกรรมวันลอยกระทง
๑.๗ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
๒. โครงการค่ายศิลปะบาบัดเด็กพิการ
๓. โครงการส่งเสริมสมรรถภาพและการดาเนินชีวิต
อิสระของเด็กออทิสติก
๔. โครงการฝึกทักษะอาชีพ
๕. จัดกรศึกษาเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
๑. สื่อที่ใช้ทาในโครงการปรับบ้าน
๒.สื่อที่นาไปใช้ในโครงการศูนย์ให้บริการเคลื่อนที่
- สื่อที่นาไปให้ผู้ปกครองในการฝึกลูกที่บ้าน เช่น
วัสดุ/อุปกรณ์การเรียนต่างๆ เป็นต้น
๓. บัญชีการจัดสรรสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีอานวย
ความสะดวก และการบริการ ของเด็กศูนย์ แยกตาม
หมวดหมู่ ก ข ค
๔. สื่อนวัตกรรมที่ครูผลิต เพื่อจัดการเรียนการสอน
ในห้องเรียน
๑. สรุปผลโครงการปรับบ้าน
- สรุปการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
- สรุปการดาเนินงานโครงการปรับบ้านปี ๒๕๕๗
๒. สรุปผลศูนย์การให้บริการเคลื่อนที่
๑. โครงการจัดอบรมการจัดทาแผน IEP
๒. โครงการนิเทศติดตามการดาเนินงานโรงเรียน
เรียนร่วม
๓. โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานโรงเรียนเรียนร่วม
๔. บัญชีการส่งต่อนักเรียนเข้าเรียนร่วม
-โครงการประชุมให้องค์ความรู้ผู้ปกครองเด็กพิการ
และบุคลากรเครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ
-คู่มือการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อรับหรือขอสื่อสิ่ง

ที่

ตัวบ่งชี้

ระดับ
คุณภาพ

เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
อานวยความสะดวกฯ
- หนังสือเชิญเป็นวิทยากร เขต ๑-๔
- โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม
และเรียนรวม
- บัญชีส่งต่อนักเรียนเข้าเรียนร่วม
- สรุปผลโครงการปรับบ้าน
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๑) วิธีการพัฒนา
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียน
ตลอดจนจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้ บริการและความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของผู้เรียน
๒) ผลการพัฒนา
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและพัฒนาการที่ดีขึ้น ได้รับเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
สื่อการเรียนรู้ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการ
จาเป็นของผู้เรียนอย่างเหมาะสม
๓) แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ในการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ระดับ
ที่
ตัวบ่งชี้
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
คุณภาพ
๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์การศึกษา
- พัฒนาระบบเครือข่ายในสถานศึกษา
พิเศษให้ผู้เรียนและครอบครัว
- ห้องสมุดเคลื่อนที่
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
- ปรับปรุงห้องกระตุ้นพัฒนาการ(SI)
๕
- ธาราบาบัด/แทรมโพลีน/เครื่องเล่น
ธรรมชาติ
๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษ
ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษกับ
ครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่าย

-

๔

-

-

พัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดศรีสะเกษ
พัฒนาระบบเครือข่ายสถานศึกษา
อบรมพัฒนาครูในศูนย์เด็กเล็กและ
อาสาสมัคร
ประชุมให้องค์ความรู้ผู้ปกครองเด็กพิการ
บุคลากรในเครือข่าย
อบรมเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแล
ช่วยเหลือเด็กพิการ
อบรมครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาสาหรับเด็กพิการกับครอบครัวตาม
แนววอลดอร์ฟ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาพิเศษ
พัฒนาเด็กพิการ ๐-๓ ปี
อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับ
การจัดทาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)
และกระบวนการสอนแนวใหม่(RTI)
การนิเทศติดตามช่วยเหลือร่วมพัฒนาเด็ก
พิการ
การประชุมสัมมนาการเตรียมความพร้อม
เด็กพิการรุนแรงตามบ้าน
ปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู
ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมเด็กพิการ
รุนแรงตามบ้าน

๓ พัฒนาผู้ปกครองและอาสาสมัครใน
ชุมชนเข้าร่วมรับผิดชอบและ
ช่วยเหลือคนพิการภายในท้องถิ่น

-

๔

-

เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ประชุมให้องค์ความรู้ผู้ปกครองเด็กพิการ
บุคลากรในเครือข่าย
อบรมเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแล
ช่วยเหลือเด็กพิการ
อบรมครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาสาหรับเด็กพิการกับครอบครัวตาม
แนววอลดอร์ฟ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาพิเศษ
พัฒนาเด็กพิการ ๐-๓ ปี
การนิเทศติดตามช่วยเหลือร่วมพัฒนาเด็ก
พิการ
การประชุมสัมมนาการเตรียมความพร้อม
เด็กพิการรุนแรงตามบ้าน
ปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู
ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมเด็กพิการ
รุนแรงตามบ้าน
ศูนย์ให้บริการผู้พิการเคลื่อนที่จังหวัด
ศรีสะเกษ
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๑) วิธีการพัฒนา สถานศึกษาจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เช่น แหล่งเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ห้องสมุด ห้องกระตุ้นประสารทสัมผัส (SI) สวัสดิการร้านค้าศูนย์ ฯ สนาม
เด็กเล่น โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนจัดหาวิชาการจากภายนอกมาให้ความรู้
๒) ผลการพัฒนา ครูและบุคลากร ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีเจตคติที่ดีต่อผู้พิการและมีความรู้ความ
เข้าใจในการช่วยเหลือผู้พิการได้อย่างเหมาะสม
๓) แนวทางการพัฒนา สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้นและมีความหลากหลายและ
สนใจเอื้อต่อการพัฒนาเด็กพิการอย่างเหมาะสม มีช่องทางการเผยแพร่ความรู้ที่หลากหลาย

ด้านที่ ๖ มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ที่

ตัวบ่งชี้

๖.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ

ระดับ
ร่องรอยความพยายาม
คุณภาพ
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑.ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
๕
จังหวัดศรีสะเกษเรื่องให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๒.ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
-เห็นชอบมาตรฐานการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ
๓.รายการประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษครั้งที่๑/๒๕๕๗
วันที่๒๖กันยายน เวลา๑๐.๐๐-๑๑.๓๐น.
๔.ข้อมูลทั่วไป สภาพทั่วไปอาณาเขต
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่
ของศูนย์
๕.การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์
๖.คู่มือการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม(Earty
Interevention:EI)เด็กพิการ
๗.แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มทั้ง๙ประเภท
๘. เอกสารแนวการจัดการศึกษาพิเศษ
๙.เอกสารประกอบการอบรม พ่อ-แม่
ผู้ปกครอง
๑๐.มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ

ที่

ตัวบ่งชี้

๖.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๖.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษ

๖.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ

ระดับ
ร่องรอยความพยายาม
คุณภาพ
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๕
๑.โครงการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๓.โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๗
๔.แผนปฏิบัติการประจาปี
๕.บันทึกการประชุม/คาสั่งการปฏิบัติงาน
๖.สมุดนิเทศ
๗.สมุดเยี่ยม
๘.รายงานประจาปี
๙.แบบประเมินความพึงพอใจ
๑๐. รูปภาพ/รายงานภาพกิจกรรมศูนย์
๑.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแนว
4
ทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
และการพัฒนาศักยภาพบุคคลที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษทุกประเภท
๒.การให้ความเห็นชอบเอกสารแนว
ทางการให้บริการการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มและพัฒนาศักยภาพสาหรับบุคคลที่
มีความบกพร่องทั้ง ๙ประเภท
๓.โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ
๔.สารสนเทศ
๑.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ๓ปี
5
(๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๒.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและร่วม
พัฒนาการสถานศึกษาสู่มาตรฐาน

ที่

ตัวบ่งชี้

๖.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแนวพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

๖.๖ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน

เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับ
ร่องรอยความพยายาม
คุณภาพ
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑.การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ ผล
5
การประเมินคุณภาพภายในภายนอก
๒.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓.แผนปฏิบัติการประจาปี
๔.รายงานประจาปี
๕.หนังสือควบคุมการเผยแพร่เอกสารให้
ความรู้
๖.รายงานการอบรมเผยแพร่ความรู้ทาง
วิชาการ
๑.ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
๕
สถานศึกษา
-เห็นชอบกับรายงานประจาปี
๒.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตาม
และการประเมินผลการใช้แนวทางการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับ
บุคคลที่มีความ
๓.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔.โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๗
๕.แผนปฏิบัติงานประจาปี
๖.รายงานประจาปี
5
ดีเยี่ยม

๑.) วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการดาเนินงานและ
ดาเนินการตามแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและ
เอกชน

๒.) ผลการพัฒนา
สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาที่เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา มีแผนการดาเนินงานที่
ชัดเจน มีระบบสารสนเทศ มีการติดตามและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และนาผลการประเมิน
มาสรุปเป็นรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา

สรุปคะแนนตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล
๒.๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่กาหนดไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
๑.๒ ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ค่า
ร้อยละ
น้าหนัก

ผลการ
ประเมินฯ/
คะแนนที่ได้

ระดับ
ความหมาย
คุณภาพ

100

๓๐

30.00

5

ดีเยี่ยม

100

๒๐

20.00

5

ดีเยี่ยม

100

๑๐

10.00

5

ดีเยี่ยม

๒๐

16.43

4

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๒ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๒.๖ ครูมีคุณวุฒิหรือความรู้ความสามารถ
ตรงกับงานที่รับผิดชอบ และครูมีเพียงพอ

84.61

๒

๑.69

4

ดีมาก

๒.๗ ครูเข้าใจปรัชญาการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการและสามารถประยุกต์ใช้ได้

70

๒

๑.40

4

ดีมาก

๒.๘ ครูมีความเมตตา และอดทนต่อการเอา
ใจใส่ดูแลผู้เรียน

๑๐๐

๒

2.00

5

ดีเยี่ยม

๒.๙ ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล และรับรู้
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับผู้เรียน

90

๒

1.80

5

ดีเยี่ยม

92.30

๒

1.85

5

ดีเยี่ยม

๒.๑๐ ครูจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลและแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัวตามข้อกาหนดของการจัดทาแผน และ
มีการทบทวนแผนเป็นระยะ

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
๒.๖ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนโดย
ใช้เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก (Assistive
Technology)สื่อการเรียนรู้ บริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาได้ต รงตามความ
ต้ อ งการจาเป็ น ของผู้ เ รี ย น
๒.๗ ครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย และสรุปรายงานผลการพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อเข้าสู่ระบบช่วงเชื่อมต่อ
๒.๘ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการ
ปรับการสอน
๒.๙ ครูมีทักษะในการทางานร่วมกับ
ผู้ปกครองและทีมสหวิทยาการ

ร้อยละ

ค่า
น้าหนัก

ผลการ
ประเมินฯ/
คะแนนที่
ได้

ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

72.72

๓

๒.18

๔

ดีมาก

๗๖.92

๓

2.31

๔

ดีมาก

80

๒

๑.60

๔

ดีมาก

80

๒

๑.60

๔

ดีมาก

๑๐

10.00

5

ดีเยี่ยม

๕

๑

1.00

5

ดีเยี่ยม

๕

๒

2.00

5

ดีเยี่ยม

๕

๒

2.00

5

ดีเยี่ยม

๕

๒

2.00

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๓ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๓.๑ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา ความคิดริเริ่ม
และมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาสาหรับ
ผู้พิการ
๓.๒ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็น
ฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
๓.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาสาหรับผู้พิการให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กาหนดไว้
๓.๔ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู
บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องให้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาผู้เรียน

ร้อยละ

ค่า
น้าหนัก

ผลการ
ประเมินฯ/
คะแนนที่
ได้

ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

๓.๕ผู้บริหารสามารถประสานงานภาคีเครือข่าย
ให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการแก่บุคลากร
ในศูนย์ และปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา

๕

๒

2.00

5

ดีเยี่ยม

๓.๖ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องพึง
พอใจผลการจัดการศึกษา

๕

๑

1.00

5

ดีเยี่ยม

๒๕

18.60

3

ดี

๓

๓

๑.๘0

๓

ดี

๔

๓

2.40

๔

ดีมาก

๔

3.20

๔

ดีมาก

๔

๓.๒0

๔

ดีมาก

๔

๒.๔0

๓

ดี

๔

3.20

๔

ดีมาก

๓

2.40

๔

ดีมาก

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการ
จัดทาหลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และระบบการให้บริการผู้เรียนตาม
ภาระหน้าที่ที่กาหนด
๔.๑ มีหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่สอดคล้องกับประเภท
ความพิการ
๔.๒ จัดหรือปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้
เรียนอย่างมีความสุขโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม
๔.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
๔.๔ จัดให้มีเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ
การเรียนรู้ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาสาหรับผู้พิการเพียงพอ
๔.๕ ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดย
ครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทาง
การศึกษา
๔.๖ จัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในโรงเรียน
เรียนร่วม
๔.๗ สนับสนุนการจัดการเรียนร่วมอย่าง
เป็นระบบ และประสานงานการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการในจังหวัด

๔

๔

3
๔

๔

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่า
น้าหนัก

ผลการประเมิน
ฯ/คะแนนที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

๑๐

8.60

4

ดีมาก

๕

๓

3.00

5

ดีเยี่ยม

๔

๔

3.20

๔

ดีมาก

๔

๓

2.40

๔

ดีมาก

๕

4.80

5

ดีเยี่ยม

๕

๑.๐๐

1.00

5

ดีเยี่ยม

๕

๑.๐๐

1.00

5

ดีเยี่ยม

๔

๑.๐๐

0.80

4

ดีมาก

๕

๐.๕0

๐.50

5

ดีเยี่ยม

๕

๐.๕0

๐.50

5

ดีเยี่ยม

ร้อยละ

มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการสร้าง
ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๕.๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์ให้ผู้พิการและ
ครอบครัวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
๕.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ
ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษกับครอบครัว
ชุมชน และภาคีเครือข่าย
๕.๓ พัฒนาผู้ปกครองและอาสาสมัครใน
ชุมชนเข้าร่วมรับผิดชอบและช่วยเหลือผู้
พิการภายในท้องถิ่น
มาตรฐานที่ ๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
๖.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ
๖.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษา
พิเศษที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๖.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพของศูนย์
การศึกษาพิเศษ
๖.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ
๖.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษา

ผลการประเมิน
ฯ/คะแนนที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ร้อยละ

ค่า
น้าหนัก

๖.๖จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน

๕

๑.๐๐

1.00

5

ดีเยี่ยม

๑๐๐

88.43

4

ดีมาก

รวมคะแนนการประเมินคุณภาพของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษทุกมาตรฐาน

สรุปเป็นรายมาตรฐาน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของ
แต่ละบุคคล

ค่า
ร้อยละ น้าหนั
ก

ระดับ
ความหมาย
คุณภาพ

๓๐

30.00

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๒ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๒๐

16.43

4

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๓ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๑๐

10.00

5

ดีเยี่ยม

๒๕

18.60

3

ดี

๑๐

8.60

4

ดีมาก

๕

4.80

5

ดีเยี่ยม

๑๐๐

88.43

4

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการ
จัดทาหลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และระบบการให้บริการผู้เรียนตาม
ภาระหน้าที่ที่กาหนด
มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการสร้าง
ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
รวมคะแนนการประเมินคุณภาพของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษทุกมาตรฐาน

100

ผลการ
ประเมินฯ/
คะแนนที่ได้

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของ
แต่ละบุคคล
ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านครู
มาตรฐานที่ ๒ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านผู้บริหาร
มาตรฐานที่ ๓ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดทา
หลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แลระบบ
การให้บริการผู้เรียนตามภาระหน้าที่ที่กาหนด
ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการสร้าง
ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ๖ มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง

ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม
/
/
/
/

ศูนย์การศึกษาพิเศษมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไม่รับรอง
กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก ..........-.............................................................

/
/

๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม
๔.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน

ประเภทความพิการ
บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็น
บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน
บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา
บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายหรือสุขภาพหรือการ
เคลื่อนไหว
บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้
บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการพูดและภาษา
บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
พฤติกรรมและอารมณ์
บุคคลออทิสติก
บุคคลพิการซ้อน

รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวนผู้เรียน
ทั้งหมด

จานวน/ร้อยละของผู้เรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ผ่าน
ไม่ผ่าน

๘

๘

๐

๘

๘

๐

๗๕

๗๕

๐

๙๗

๙๗

๐

-

-

-

๔

๔

๐

-

-

-

๒๙
๕๙

๒๙
๕๙

๐
๐

๒๘๐
๑๐๐

๒๘๐
๑๐๐

๐

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ผลการพัฒนาผู้เรียน
จานวน
จานวน/ร้อยละของผู้เรียนตามระดับคุณภาพ
พัฒนาการด้าน
ผู้เรียนที่ ปรับปรุง(๑) พอใช้(๒) ดี(๓) ดีมาก(๔) ดีเยี่ยม(๕)
ประเมิน
ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
๕๖๙
๕๖๙
ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

๖๗๒

-

-

-

-

๖๗๒

ทักษะทางสังคม

๗๑๑

-

-

-

-

๗๑๑

ทักษะการช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจาวัน

๕๙๑

-

-

-

-

๕๙๑

ทักษะการรับรู้และแสดงออก
ทางภาษา

๕๘๒

-

-

-

-

๕๘๒

ทักษะทางสติปัญญาหรือการ ๔๖๓
เตรียมความพร้อมทางวิชาการ

-

-

-

-

๔๖๓

ทักษะจาเป็นเฉพาะความพิการ ๑.๒๘๙
หรือทักษะจาเป็นอื่นๆ

-

-

-

-

๑.๒๘๙

หมายเหตุ ผู้เรียนหมายถึง นักเรียนพิการที่รับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษและรับบริการที่บ้าน

ตอนที่ ๔
สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้
๑. สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
ผลการดาเนินงานในภาพรวม
ผลจากการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้พิการให้มีทักษะและการพัฒนาการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมโดยให้องค์ความรู้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง /ผู้ดูแล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีทักษะและ
ความสามารถในการดูแลเสริมสร้าง ทั้งในระดับครอบครัวและชุมชนให้มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม สอดคล้อง
กับลักษณะความพิการเฉพาะบุคคล ตลอดจนสนับสนุนทางด้านการศึกษา จัดสื่อสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ
บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ให้ได้รับสิทธิและมีความเสมอภาคทางสังคม จัดแหล่งเรียนรู้
สถานศึกษาที่มีการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากการเข้าถึง โดยมีผู้ปกครองและอาสาสมัครได้เข้ามามีส่วนร่วม
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ในการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสาเร็จ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่อนุบาลฯ
๒. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
๑ อาเภอ๑ศูนย์
๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียน
ร่วม/เรียนรวม
๔. โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่
เป็นครู
๕. โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กพิการโดยเครือข่าย
พ่อ-แม่ผู้ปกครองฯ
๖. โครงการศูนย์การเรียนสาหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง
ในโรงพยาบาล
๗. โครงการนิเทศ ติดตามประเมินผลโครงการศูนย์
การเรียนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
๘. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียน
ร่วม/เรียนรวมฯ (เพื่อพัฒนาสาหรับบุคคล
ออทิสติก) ห้องเรียนคู่ขนาน
๙. โครงการนิเทศ ติดตามประเมินผลโรงเรียนแกน
นาจัดการเรียนร่วมฯ (ห้องเรียนคู่ขนาน)

ปัจจัยสนับสนุน
ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , การมีส่วนร่วม
ผู้เรียน , ผู้ปกครอง ,ชุมชน , การมีส่วนร่วม
ผู้เรียน , ผู้ปกครอง ,ชุมชน , งบประมาณ
ผู้เรียน , การมีส่วนร่วม
ผู้เรียน , การมีส่วนร่วม
ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , งบประมาณ
ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , งบประมาณ และการมี
ส่วนร่วม
ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , ชุมชน , งบประมาณ
ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , คณะครู

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ปัจจัยสนับสนุน

๑๐. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาพิเศษ

ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , บุคลากรชุมชน
,งบประมาณ และการมีส่วนร่วม

๑๑. โครงการประชุมอนุกรรมการส่งเสริมการจัด
การศึกษาสาหรับเด็กพิการฯ
๑๒. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ผู้เรียน , บุคลากร , งบประมาณ
ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , บุคลากร,ชุมชน
,งบประมาณ และการมีส่วนร่วม

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

๑๔. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี

ผู้เรียน , บุคลากร , ผู้ปกครอง , งบประมาณ
และการมีส่วนร่วม

๑๕. โครงการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ

ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , บุคลากร , ชุมชน
,งบประมาณ และการมีส่วนร่วม

๑๖. โครงการระบบบริหารงานวิชาการ
ผู้เรียน , ผู้ปกครอง ,บุคลากร ,ชุมชน
(กิจกรรมแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ)
,งบประมาณ การมีส่วนร่วม
(กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม)
(กิจกรรมการจัดการศึกษาในห้องเรียนคู่ขนาน)
(กิจกรรมงานทะเบียนนักเรียน)
(กิจกรรมห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้)
(กิจกรรมงานจัดการศึกษาสาหรับเด็กเจ็บป่วย
เรื้อรังในโรงพยาบาล)
๑๗. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร
ผูเ้ รียน, ผู้ปกครอง, บุคลากร, ชุมชน
,งบประมาณ และการมีส่วนร่วม
๑๘. โครงการพัฒนาบุคลากร(กีฬาสี)
๑๙. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนา
การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2559 (SPBB)
๒๐. โครงการเข้าค่ายส่งเสริมสมรรถภาพและการ
ดาเนินชีวิตอิสระสาหรับบุคคลออทิสติก

ผู้ปกครอง, ครู/บุคลากร, งบประมาณ
ครู/บุคลากร

21 โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดศรีสะเกษ

ครู/บุคลากร, ผู้ปกครอง, วิทยากร,
งบประมาณ

ครู/บุคลากร, ผู้ปกครอง, วิทยากร,
งบประมาณ

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ปัจจัยสนับสนุน

22 โครงการในพระราชดาริ
(ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม)

ครู/บุคลากร, ผู้ปกครอง, วิทยากร,
งบประมาณ

23 โครงการวันสาคัญ
(กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ)
(กิจกรรมลอยกระทง)
(กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ)
(กิจกรรมต้อนรับปีใหม่)
(กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)
(กิจกรรมวันสงกรานต์)
(กิจกรรมวันไหว้ครู)

ผู้ปกครอง, ครู/บุคลากร, งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลสาเร็จ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
-

สาเหตุ
-

๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการ
บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
- มีข้อมูลสารสนเทศด้านผู้เรียนที่เป็นชัดเจน
- ผู้เรียนพิการยังไม่ได้รับการศึกษาอย่าง
- ผู้เรียนมีพัฒนาการทุกทักษะที่สูงขึ้น
ต่อเนื่องเนื่องจากมีจานวนมาก และ
กระจายอยู่ตามพื้นที่ โดยเฉพาะ
ถิ่นทุรกันดาร
- ควรมีการจัดระดมทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงาน

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิต
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
- มีโครงการและกิจกรรมที่แสดงถึงผู้เรียนพึ่งพาตนเอง
-ผู้เรียนขาดทักษะการแสวงหาความรู้ด้วย
- ผู้เรียน สุขภาพจิตที่ดีเป็นส่วนใหญ่ สามารถอยู่ร่วมกับ ตนเอง
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขได้ตามศักยภาพ
- ควรมีการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง

๒) ด้านครู
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ครูมีคุณวุฒิหรือความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและครูมีเพียงพอ
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
- มีการพัฒนาองค์ความรู้และมีการพัฒนาตนเอง -ยังขาดการขยายผลจากการอบรมองค์ความรู้ที่
อย่างต่อเนื่อง
ได้รับ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ครูเข้าใจปรัชญาการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการและสามารถประยุกต์ใช้ได้
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
- มีทิศทางและเปูาหมายของการจัดการศึกษา
- ยังขาดการรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจน
สาหรับคนพิการ
- มีการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
- มีแผนการให้บริการช่วยเหลือระยะครอบครัว
- มีการวางแผนผลการพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ครูมีความเมตตา และอดทนต่อการเอาใจใส่ดูแลผู้เรียน
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
- การให้คาปรึกษาแนะแนวผู้ปกครอง และ
- การประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องยังขาดการ
ดาเนินการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
รายบุคคล
-การประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องและดาเนินการ
ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรับรู้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
-มีการจัดทาและเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนเป็น -ผู้เรียนมาเรียนไม่สม่าเสมอทาให้ขาดการฝึกฝน
รายบุคคล
อย่างต่อเนื่อง
- มีการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อประกอบการ
วางแผน

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ครูจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัวตามข้อกาหนดของการจัดทาแผน และมีการทบทวนแผนเป็นระยะ
จุดเด่น
- มีการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ในการช่วยเหลือเป็นรายครอบครัว
- มีการทบทวนแผนให้กับผู้เรียน

จุดที่ควรพัฒนา
-ผู้ปกครองไม่เข้าใจเกี่ยวกับแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวเท่าที่ควร

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนโดยใช้เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก
(Assistive Technology) สื่อการเรียนรู้ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาได้ ต รงตามความ
ต้ อ งการจาเป็ น ของผู้ เ รี ย น
จุดเด่น
- มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
- กาหนดเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกที่
หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล
-นาเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกไปใช้กับ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสม

จุดที่ควรพัฒนา
- สื่อไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย และ
สรุปรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเข้าสู่ระบบช่วงเชื่อมต่อ
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
- มีการศึกษาเครื่องมือและวิธีการวัดผล
- ยังไม่มีการรายงานผลผู้เรียนยังประจาปี
ประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลาย
-เลือกใช้เครื่องมือและวิธีการวัดผลประเมินผล
เหมาะสมกับเปูาหมายและจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
- มีการพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียน
- ยังขาดการเผยแพร่งานวิจัย
- ทาวิจัยในชั้นเรียน
- มีการรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน
-มีการนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของครูและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ครูมีทักษะในการทางานร่วมกับผู้ปกครองและทีมสหวิทยาการ
จุดเด่น
- มีการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
-ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อประกอบการ
จัดการเรียนรู้

จุดที่ควรพัฒนา
- ยังไม่มีการอบรมเกี่ยวกับสหวิชาชีพที่
หลากหลาย

๓) ด้านผู้บริหาร
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา ความคิดริเริ่ม และมีเจตคติที่ดีต่อการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการ
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
- ผู้บริหารมีภาวะผู้นาและมีความสามารถในการ - การนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงานตาม
บริหารจัดการ
โครงสร้างการบริหาร

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
- มีคาสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน
- การปรับปรุงงานยังขาดความต่อเนื่อง
- มีงานวิจัยของผู้บริหาร

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาสาหรับคนพิการให้บรรลุเปูาหมาย
ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
- มีแผนปฏิบัติการประจาปี
- ควรกระจายผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง
ให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาผู้เรียน
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
- ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ - การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องใน
ครู และบุคลากร
การพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผู้บริหารสามารถประสานงานภาคีเครือข่าย ให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง
วิชาการ แก่บุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษ และปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพและเต็มเวลา
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
- ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ
- การประสานงานภาคีเครือข่ายยังขาดความ
ต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการจัดการศึกษา
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
- ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
- การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
การจัดการศึกษาในระดับมาก
ให้บริการยังไม่หลากหลาย

๔) ด้านการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ มีหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่สอดคล้องกับ
ประเภทความพิการ
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
- มีหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือ
- ควรมีคู่มือนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรและแนว
ระยะแรกเริ่มที่สอดคล้องกับความพิการ
ทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ จัดหรือปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุขโดยผู้ปกครองมีส่วน
ร่วม
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
- มีการปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้อย่างมี - ควรมีแบบประเมินความพึงพอใจของ
ความสุขโดยมีผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ผูป้ กครองในการมีส่วนร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
- การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบางกิจกรรมไม่สอดคล้อง
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
กับการพัฒนาผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ จัดให้มีเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้ บริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสาหรับคนพิการเพียงพอ
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
- มีเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้ - มีเทคโนโลยี อานวยความสะดวกบริการ
บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสาหรับ ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสาหรับคนพิการไม่
คนพิการเพียงพอ
ตรงตามความต้องการของผู้ปกครองในการพัฒนา
ศักยภาพผู้พิการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการ
ทางการศึกษา
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
- การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัว - การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดย
และชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา
ครอบครัวและชุมชนไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลใน
โรงเรียนเรียนร่วม
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
- มีระบบส่งเสริมสนับสนุน การจัดทาแผนการจัด - การประเมินคัดกรองไม่ชัดเจน
การศึกษาเฉพาะบุคคลให้โรงเรียนเรียนร่วม ๔
- ขาดการนิเทศติดตามการใช้แผนการจัด
เขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษาเฉพาะบุคคลและคูปองการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ สนับสนุนการจัดการเรียนร่วมอย่างเป็นระบบ และประสานงานการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการในจังหวัด
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
- มีการจัดการเรียนร่วมเป็นระบบมีการจัดการ
- การจัดการเรียนร่วมไม่ครอบคลุมในบางเขต
ประเมินงานการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการใน พื้นที่การศึกษา
จังหวัด
- การประสานงานการจัดการศึกษาเข้าถึงบาง
กลุ่มเปูาหมาย

๕) ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์การศึกษาพิเศษให้ผู้เรียนและครอบครัวสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
-มีการส่งเสริมการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน -พัฒนารูปแบบและวิธีการประเมินผลตามสภาพ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและเน้นการ
จริงเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน/ทุกทักษะ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้ผู้ปกครอง
ผู้เรียน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษระหว่างศูนย์
การศึกษาพิเศษกับครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่าย
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและบุคลากร - พัฒนารูปแบบวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ในศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ ครูและผู้ปกครอง
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ พัฒนาผู้ปกครองและอาสาสมัครในชุมชนเข้าร่วมรับผิดชอบและช่วยเหลือคน
พิการภายในท้องถิ่น
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
- พัฒนาผู้ปกครองและอาสาสมัครในชุมชนได้เข้า - กลุ่มอาสาสมัครที่มีส่วนช่วยในการดูแล
ร่วมรับผิดชอบและช่วยเหลือคนพิการในท้องถิ่น ช่วยเหลือคนพิการในชุมชนน้อย
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อ
เทคโนโลยี โดยเวปไซต์ วารสาร แผ่นพับ และ
วิทยุชุมชน

๖) ด้านการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
-มีมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ
- บุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังไม่ได้รับทราบ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
และเข้าใจถึงมาตรฐานการศึกษาของศูนย์
-มีความชัดเจนของมาตรฐานด้านการศึกษา โดยมี การศึกษาพิเศษอย่างทั่วถึง
เปูาหมาย ตัวบ่งชี้ กาหนดความสาเร็จอย่าง
เหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
-มีการจัดทาแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของ -ขาดการมีส่วนร่วมจากทุกฝุาย/ทุกภาคส่วน/ผู้มี
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ส่วนร่วมในการช่วยคิด วิเคราะห์สภาพปัญหา และ
พันธกิจ เปูาหมายที่ศูนย์กาหนด ภายในกรอบ
ความต้องการจาเป็นของศูนย์ฯ ในการกาหนด
ระยะเวลาโดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายต่างๆ
สถานศึกษา
-มีการจัดทาแผนการปฏิบัติการประจาปีที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพของศูนย์ฯ โดย
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
และการนาแผนสู่การปฏิบัติ
- มีการติดตามผลและรายงานผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจาปี
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษ
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
-มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
-ข้อมูลสารสนเทศขาดความต่อเนื่องในการจัดทา
-มีการใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ
จุดเด่น
-มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ชัดเจน

จุดที่ควรพัฒนา
-การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ
พัฒนาคุณภาพงาน

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแนวพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
-มีการนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ใน -ขาดความต่อเนื่อง
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนาผลที่
ได้มาวิเคราะห์เลือกสรรข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาให้ครอบคลุมภาระงานทั้ง ๔ ฝุาย

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
-จัดทารายงานประจาปีตามรูปแบบที่หน่วยงาน -การมีส่วนร่วมจากหลายๆฝุาย
ต้นสังกัดกาหนด โดยรายงานครอบคลุมการ
ดาเนินงาน สะท้อนความสาเร็จ
-นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
-เผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานตันสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ด้านผูเ้ รียน
๑. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและตรงตามความต้องการจาเป็นพิเศษ
๒. จัดทาแผนปฏิบัติการและปฏิทินในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
๓. จัดทาโครงการ กิจกรรม สอดรับกับผู้เรียนได้เรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้น
๔. ตามศักยภาพ และความพิการ

ด้านครู
๑. ให้มีการขยายผลและถ่ายถอดความรู้ที่ได้อบรมมาให้บุคคลอื่นทราบด้วย
๒. เก็บรวบรวมข้อมูล ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน
๓. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
๔. ส่งเสริมให้มีการเรียนอย่างต่อเนื่องโดยขอให้ผู้ปกครองมีความรู้มีส่วนร่วมในการสอนผู้เรียน
๕. จัดให้มีการอบรมในการใช้แผนการให้บริการช่วยเหลือให้กับผู้ปกครอง
๖. จัดให้มีการทาสื่อที่มีราคาถูกและมีประสิทธิภาพใช้งานได้จริง
๗. ควรให้มีการสรุปผลรายงานผลประจาทุกปีเมื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบการเชื่อมต่อ
๘. จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการผู้เรียน
๙. ควรให้มีการร่วมมือกับทีมสหวิทยากรด้านวิชาชีพเมื่อเพิ่มอาชีพและพัฒนาผู้เรียน
ด้านผู้บริหาร
๑. จัดระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
๒. จัดระบบบริหารและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
๓. การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๔. การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
๕. พัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึง สม่าเสมอ และตรงกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ด้านการจัดการศึกษา
๑. จัดทาคู่มือนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตรและแนวทางการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
๒. จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
๓. เพิ่มกิจกรรมที่หลากหลายและสอดคล้องต่อการพัฒนาผู้เรียน
๔. จัดทาคู่มือสื่อ – สิ่งอานวยความสะดวก บริการอื่นใดทางการศึกษา ตามกฎกระทรวงและตาม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ขยายพื้นที่การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการ
ทางการศึกษาให้มากขึ้น
๖. จัดอบรมให้องค์ความรู้เพิ่ม เรื่องการประเมิน/คัดกรอง ให้แก่คณะครูโรงเรียนเรียนร่วม
๗. มีแผนการนิเทศ ติดตามการใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและคูปองการศึกษา
๘. ส่งเสริมงานการจัดการเรียนร่วมให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่
๙. การกระจายการศึกษาลงสู่คนพิการในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและความ
เหมาะสมกับพื้นที่นั้น ๆ

ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้
๑. พัฒนาการจัดอาคารเรียน/ห้องเรียนต่างๆ ให้ครบทุกประเภทความพิการ จัดห้องสื่ออุปกรณ์
ในการให้บริการที่เป็นระบบและทันสมัย จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานศึกษาให้
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย
๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย เอื้อต่อความพิการโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย
๓. พัฒนาครูให้มีความรู้มาต่อยอดในการพัฒนาตนเองต่อไป
๔. พัฒนาผู้ปกครอง และอาสามสมัครในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนพิการในท้องถิ่น
ด้านการประกันคุณภาพ
๑. ประกาศมาตรฐานการศึกษาของศูนย์ฯ ให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกรับทราบทั่วถึง
ทุกกลุ่มเปูาหมาย
๒. จัดประชุมเพื่อให้ทุกฝุายได้รับทราบแนวปฏิบัติในการดาเนินงาน และร่วมระดมความคิด
๓. ดาเนินการจัดทาข้อมูลให้ต่อเนื่องที่เป็นปัจจุบัน
๔. กาหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
๕. จัดทาข้อมูลสารสนเทศให้ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
๖. จัดประชุมระดมความร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทารายงานประจาปีอย่างครอบคลุมทั่วถึง
และเผยแพร่ในรูปแบบที่หลากหลายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต่อสาธารณชน

๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ
- สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงาน
- การมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ

- การจัดสรรอัตรากาลังของข้าราชการครูและ/หรือพนักงานราชการให้ได้ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
- งบประมาณการดาเนินงานที่ได้รับจัดสรรยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ

รายชื่อคณะกรรมการจัดทารายงานประจาปี
ที่ปรึกษา
1. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ

ประธานกรรมการสถานศึกษา

2. นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์

กรรมการสถานศึกษา

3. นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล

ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ

คณะกรรมการจัดทารายงานประจาปี
1. นางสาวปาจรีย์ นนทวงษ์

ครู

2. นายวัชรินทร์ ผมพันธ์

ครู

3. นางสาวอารีย์ หงษ์คา

ครู

4. นางสาวประภัสสร ศุภสุข

ครู

5. นางสาวสายสมร ศิริญาณ

ครู

6. นายสายชล ผาดวงดี

ครูผู้ช่วย

7. นางสาวนิตยา เบาะแฉะ

พนักงานราชการ

8. นางสาวสุทธิดา ชัยชาญ

พนักงานราชการ

เอกสารอ้างอิง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ (๒๕๕๗) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
อัดสาเนา
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (๒๕๕๗) แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ
อัดสาเนา
สานักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ (๒๕๕๗) รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๗

การประชุมวางแผนการดาเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมวางแผนการดาเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมวางแผนการดาเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมวางแผนการดาเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมวางแผนการดาเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมวางแผนการดาเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ

